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E L D A R  Q U L İ Y E V  –  7 0  
 

Xalqa və dövlətçiliyə xidmətdə keçən ömür 
 

 
Müdriklər “Xalq üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür” demişlər. Buna görə də belə insanların 

həyatı çətin olmaqla yanaşı maraqlı və şərəfli, başı isə həmişə el içində uca olur. Çünki onlar öz 
xoşbəxtliyini, səadətini vətəninə, xalqına ləyaqətlə xidmətdə görürlər. Bu xidməti yorulmadan, 
usanmadan yerinə yetirən, bütün ömrünü xalqının, millətinin tərəqqisinə sərf edən, dərin fikir və 
düşüncə sahibi olaraq zirvədən-zirvəyə yüksələn və hər yüksəlişdə milli və dövlət maraqlarını hər 
şeydən üstün tutan, Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında xüsusi xidmətləri olan Eldar Allahyar 
oğlu Quliyev məhz belə şəxsiyyətlərdəndir. 

Tanınmış ictimai-siyasi xadim, görkəmli iqtisadçı alim, Milli Məclisin Hesablayıcı Komissiya-
sının sədri, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının və Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı İdarə 
Heyətinin sədri, Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin rektoru, iqtisad üzrə elmlər doktoru, 
professor Eldar Quliyevin 70 yaşı tamam olur.   

Bulaq suyu öz ləzzətini, öz inci saflığını sızıb-süzülüb keçdiyi dağlardan aldığı kimi, insan da 
yaxşı cəhətlərini doğulduğu torpaqdan götürür. Bu mənada cəsarətlə deyə bilərik ki, sözünə və 
əməlinə bütöv olan prof. Eldar Quliyev özündə olan müsbət xüsusiyyətlərinin mayasını gənc yaş-
larından ta indiyə kimi məhz deputat seçildiyi bölgədən – Maştağa, Zabrat, Nardaran və Bilgəh 
kəndlərinin  camaatından, oranın ağsaqqallarından və seçicilərindən tutub.  

26 iyul 1951-ci ildə Bakı şəhərində anadan olan Eldar Quliyev 1968-ci ildə Bakı şəhər 187 saylı 
tam orta məktəbini bitirmiş, 1969-1973-cü illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsər-
rüfatı İnstitutunda (hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) təhsil alaraq iqtisadçı ixtisası-
na yiyələnmişdir.   

İnstitutu bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə başlayan Eldar Quliyev şərəfli bir yol keçmişdir. 
Fitri istedadının nəticəsidir ki, o işlədiyi sistemdən asılı olmayaraq daim vəzifə pillələrində irəliyə 
doğru addımlamışdır. 1975-ci ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Eldar Quliyev 1987-ci 
ilə qədər Respublika Ticarət Nazirliyi sistemində İdarə rəisinin müavini və İdarə rəisi kimi məsul 
vəzifələrdə çalışmışdır. 

1987-ci ildə keçmiş Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin təşəbbüsü ilə kooperasiya sisteminə işə 
keçən Eldar Quliyev bu sistemdə də öz işgüzarlığı, təşkilatçılığı, özünə və ətrafdakılara qarşı tələb-
karlığı sayəsində son dərəcə səmərəli fəaliyyət göstərmiş, kollektivin dərin rəğbətini qazanmışdır. 
Kooperasiyanın ən böyük təşkilatlarından biri olan Bakı Şəhər İstehlak Cəmiyyətinin sədri kimi 
işə başlayan E.Quliyev tezliklə ölkə əhəmiyyətli bu təşkilatın işində dönüş yaratmış, respublikanın 
regionları ilə yanaşı keçmiş Sovetlər İttifaqının müxtəlif bölgələri ilə yaratdığı səmərəli əməkdaş-
lıq hesabına paytaxt Bakı şəhəri əhalisinin keyfiyyətli məhsullarla təminatını yaxşılaşdırmağa, ba-
zar qiymətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salınmasına nail olmuşdur. E.Quliyevin uğurlu fəa-
liyyəti diqqətdən kənarda qalmamış, o qısa müddətdə daha yüksək və daha məsul vəzifələrə irəli 
çəkilmişdir. Belə ki, o 1990-cı ildə Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı (“Azərittifaq”) İda-
rə Heyəti sədrinin müavini vəzifəsinə təyinat almışdır. Bu mötəbər təşkilatın ticarət, iqtisadiyyat, 
tədarük, xarici ticarət kimi müxtəlif sahələrinə rəhbərlik edən E.Quliyev həmin sahələrin fəaliyyə-
tini yaxşılaşdırmaq üçün səy və bacarığını əsirgəməmiş, səriştəsi və gərgin əməyi sayəsində hər 
bir sahənin uğurlu inkişafını təmin etmişdir. Eldar Quliyevin təşkilatçılıq qabiliyyətini, kollektivi 
qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası üçün səfərbərlik etmək bacarığını, kooperasiya sistemi ilə yanaşı 
ölkə miqyasında yüksək nüfuzunu nəzərə alan kooperatorlar 1993-cü ildə onu Azərittifaqın İdarə 
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Heyətinin sədri vəzifəsinə seçmişdilər. Kooperasiyanın ənənələrini ləyaqətlə davam etdirən, siste-
min demokratik və şəffaf fəaliyyət göstərməsinə böyük diqqət göstərən Eldar Quliyev 2004-cü ilə 
qədər bu vəzifədə işləmiş, həmin ildə Milli Məclisin deputatı seçildikdən sonra isə hal-hazıra qədər 
ictimai əsaslarla təşkilata rəhbərlik etməkdə davam edir. Həm Azərittifaqın sədr müavini və sədri 
kimi, həm də Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsi sədrinin müavini kimi Eldar Quliyev tez-tez 
ölkə mətbuatında iqtisadiyyatın, xüsusən aqrar sahənin inkişafı barədə sanballı məqalələrlə çıxış 
etmiş, maraqlı təklifləri ilə mütəxəssislərin, ölkə ictimaiyyətinin və beynəlxalq elmi qurumların 
diqqətini cəlb etmişdir. E.Quliyevin böyük elmi potensiala malik olduğunu yüksək qiymətləndirən 
Azərittifaqın İdarə Heyəti bu potensialdan səmərəli istifadə olunmasını məqsədəuyğun saymış, 
onun elmi mühitdə fəaliyyət göstərməsini lazım bilərək Azərbaycan Kooperasiya Universitetində 
pedaqoji işlə məşğul olmasını tövsiyə etmişdir. 2009-cu ildən bu universitetdə baş müəllim, kafed-
ra müdiri kimi işləyən Eldar müəllim elmi tədqiqatlarla dərindən məşğul olmuş, 2010-cu ildə iqti-
sad üzrə fəlsəfə doktoru, 2014-cü ildə iqtisad üzrə elmlər doktoru dissertasiyalarını uğurla müdafiə 
etmiş, 2015-ci ildə professor elmi adına layiq görülmüşdür. 

Universitetdə mövcud olan elmi mühit onun tədqiqatçılıq istedadının üzə çıxmasına, son dərəcə 
məhsuldar elmi fəaliyyətinə şərait yaratmışdır. Xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
“Hər bir alim qiymətlidir. Hər bir alimin yaratdığı elmi əsərlər özünəməxsus qiymət alır. Ancaq 
nəzəriyyəni təcrübə ilə birləşdirən, nəzəri fikirlərini tətbiq edə bilən və onlardan əməli nəticə götü-
rə bilən, cəmiyyətə, ölkəyə, xalqa konkret fayda gətirən insanlar alimlərin sırasında xüsusi yer 
tutur” deyimini özünə örnək götürən Eldar müəllimin müəllifi olduğu monoqrafiya, dərslik və dərs 
vəsaitləri iqtisad yönümlü ali məktəb müəllim və tələbələri, aqrar sənaye sferasında çalışan mütə-
xəssislər, ərzaq təhlükəsizliyi problemləri ilə məşğul olan elmi işçilərlə yanaşı geniş oxucu kütləsi 
üçün də faydalı elmi vəsaitlərdir. Onun 2011-ci ildə nəşr olunan “Müasir dövrdə xarici iqtisadi 
fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri”, 2012-ci ildə nəşr olunan “Gömrük işinin təş-
kili”, 2013-cü ildə işıq üzü görən “Etibarlı ərzaq təminatı sistemi: Kooperasiya və inteqrasiya 
problemləri”, 2015-ci ildə dərc olunan “Aqrar iqtisadiyyat” adlı dərs vəsaitləri, eləcə də bir sıra 
keçmiş sovet respublikaları ilə yanaşı ABŞ, Türkiyə, Almaniya və digər Avropa ölkələrində nəşr 
olunan çoxsaylı elmi məqalələri bu qəbildəndir.   

2017-ci ilin mart ayında Almaniyanın nüfuzlu “Şpringer” nəşriyyatı tərəfindən ingilis dilində 
Eldar müəllimin “Qlobal ərzaq təhlükəsizliyi: reallıqlar, çağırışlar, perspektivlər” adlı sanballı 
monoqrafiyası nəşr olunmuşdur. Zəmanəmizin ən aktual problemlərindən birinə - bütün dünya 
ölkələri üçün böyük əhəmiyyət daşıyan ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinə həsr olunan həmin kitab 
Ekspert Komitəsi tərəfindən BMT-nin İsveçrədə yerləşən Mərkəzi kitabxanasının fonduna qəbul 
edilmişdir. Həmin ilin noyabrında İtaliyanın Roma şəhərində bu monoqrafiyanın təqdimat məra-
simi keçirilərkən əsərin dünyəvi əhəmiyyət daşıdığı qeyd edilərək BMT-nin İctimai Mükafatlar 
üzrə Şurası tərəfindən “İlin kitabı” mükafatı verilmiş, eyni zamanda professor Eldar Quliyevə 
Vatikan Bonifasiana Akademiyasının həqiqi üzvü (akademik) diplomu təqdim olunmuşdur. Avro-
pa Təbiət Elmləri Akademiyasının Rəyasət Heyəti 2019-cu il 19 fevral tarixli qərarı ilə Eldar müəl-
limi bu dəyərli tədqiqat əsərinə görə “İlin alimi” adlı beynəlxalq mükafata layiq görmüş və “Eyler”  
medalı ilə təltif etmişdir.  

Müasir dünyamızın daha  bir aktual probleminə həsr olunan “Qida təhlükəsizliyinin gücləndiril-
məsi problemləri və strateji istiqamətləri” və həmmüəlliflərindən biri olduğu “Kooperasiya hərə-
katı: təkamülü, mövcud durumu və inkişaf meyilləri” adlı monoqrafiyaları da Eldar müəllimin son 
illərdə apardığı elmi araşdırmaların nəticəsi olaraq ərsəyə gəlmişdir.  

Son dərəcə məhsuldar elmi fəaliyyətinə görə professor Eldar Quliyev Türk Dünyası Araşdır-
maları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının, Almaniyanın Hannover şəhərində yerləşən Avropa 
Təbiət Elmləri Akademiyasının, İtaliya Beynəlxalq İqtisadi və Sosial Elmlər Akademiyasının 
həqiqi üzvü, Gürcüstan Respublikasının Suxişvili adına Texniki Universitetinin Fəxri doktoru 
seçilmişdir. Vatikan Bonifasiana Akademiyasının həqiqi üzvü, Roma şəhərinin  “Fəxri alimi”, 
“Avropanın Əməkdar Elm Xadimi”dir. O, görkəmli elmi nailiyyətlərinə görə müxtəlif illərdə Türk 
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Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası tərəfindən “Qızıl Ulduz” və “Böyük Qızıl 
Ulduz” medallarına, “Atatürk Beynəlxalq Mükafatı”na, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təltif 
Komitəsi tərəfindən “Taclı Xidmət” ordeninə və İctimai Mükafatlar Şurasının Beynəlxalq Müka-
fatlar Komitəsi (UNCOPA) tərəfindən “Avropa Xidmət Ordeni”nə, Avropa Təbiət Elmləri Aka-
demiyası tərəfindən “Senator Ulduzu” və “Qızıl Qartal” ordenlərinə, “Eyler” medalı və Leybnis 
adına medala layiq görülmüşdür.   

Prof. Eldar Quliyev uzun müddətdir ki, iqtisad üzrə fəlsəfə və elmlər doktorları dissertasiyala-
rının müdafiəsini keçirən ixtisaslaşdırılmış şuraların təşkilatçısı və fəal üzvlərindən biridir. Onun 
elmi rəhbərliyi altında xeyli sayda gənc alimlər yetişdirilmişdir. Hazırda 5 nəfər fəlsəfə doktoru 
və 2 nəfər elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq iddiasında olan dissertantların elmi rəhbəri və elmi 
məsləhətçisidir.  

İdarəetmə elminin sirlərinə ustalıqla yiyələnmiş Eldar Quliyev ölkəmizin ictimai-siyasi həya-
tında mühüm xidmətləri olan şəxslərdəndir. O, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci və Altıncı ça-
ğırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilmişdir. 2005-2020-ci illərdə Milli 
Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədr müavini kimi fəaliyyət göstərən Eldar Quliyev hazırda 
Milli Məclisin Hesablayıcı Komissiyasına rəhbərlik edir. Ölkə həyatının ən aktual məsələlərinə 
aid qanun layihələrinin hazırlanmasında və onların müzakirələrində fəal istirak edən, sanballı 
təklifləri ilə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə səy göstərən E.Quliyev Millət vəkili 
kimi seçiciləri ilə müntəzəm əlaqə saxlayır, onların qaldırdıqları problemlərin vaxtında və ədalətli 
şəkildə həll olunmasına həssaslıqla yanaşır.  

Eldar Quliyev deputat kimi Azərbaycan Parlamentini beynəlxalq arenada da ləyaqətlə təmsil 
edir. O, Azərbaycan-Niderland parlament dostluq qrupunun sədri olmaqla yanaşı 5 xarici ölkə ilə 
dostluq qruplarının üzvüdür. 2011-ci ildə Türkdilli dövlətlərin parlamentlərinin “Fəxri millət və-
kili” seçilmiş, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Qara Dəniz İqti-
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəh-
bəri təyin olunmuşdur. Assambleyanın işində fəal iştirakı ilə fərqlənən Eldar Quliyev 20 iyun 
2019-cu il tarixində Bakıda keçirilən toplantıda bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın sədr müavini və-
zifəsinə seçilmişdir.  

Bütün bu mühüm qurumlarda gərgin və səmərəli fəaliyyəti ilə yanaşı Eldar müəllimin  ictimai 
fəaliyyəti də diqqətəlayiqdir. O, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası kimi mötəbər təşkilatın 29 sen-
tyabr 2020-ci il tarixdə keçirilən Qurultayında bu qurumun sədri vəzifəsinə seçilmişdir. Burada 
qısamüddətli fəaliyyətində gördüyü işlərlə ölkə ictimaiyyətinin, xüsusən ahıl təbəqənin böyük rəğ-
bətini qazanmışdır. Ağsaqqallar Şurasının işinə ölkəmizin görkəmli ziyalılarını, tanınmış ictimai-
siyasi xadimlərini cəlb edərək bu təşkilata sözün əsl mənasında ikinci nəfəs vermişdir. Şuranın 
fəaliyyəti üçün hüquqi bazanı təkmilləşdirmək və möhkəmləndirmək məqsədilə yeni nizamnamə 
qəbul olunması, idarəetmə və nəzarət orqanlarının  formalaşdırılması təmin olunmuşdur.  

Əsas məqsədi Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin və tarixi ənənələrinin qorunma-
sına, ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi inkişafına, cəmiyyət həyatının aktual məsələlərinin həl-
linə ağsaqqalların töhfəsini təmin etməkdən ibarət olan Şuranın yerli təşkilatlarının işini müasir 
tələblər səviyyəsinə qaldırmaq məqsədilə 2021-2023-cü illəri əhatə edən iş planının hazırlanması, 
bütün rayon və şəhərlərdə Ağsaqqallar Şuralarının konfransları keçirilərək onların hüquqi fəaliy-
yətinin əsaslarını təsbit edən Əsasnamələrinin qəbul olunması, çevik idarəetmə orqanlarının for-
malaşdırılması bilavasitə Eldar Quliyevin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə həyata keçirilmişdir. İna-
nırıq ki, Eldar Quliyevin müdrik və prinsipial rəhbərliyi altında Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası 
vətənimizin inkişafı naminə aparılan işlərdə yaxından iştirak edəcək, qurum üzvlərinin zəngin hə-
yat təcrübəsindən istifadə edərək əhalinin bütün təbəqələrinin ölkəmizin rəhbərliyi ətrafında daha 
sıx birləşməsini, gənclərin milli-mənəvi dəyərlərə hörmət və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olun-
ması sahəsində öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəkdir.  

Eldar Quliyevin xalqımız tərəfindən yüksək dəyərləndirilən ictimai-siyasi fəaliyyəti ölkə rəh-
bərliyi tərəfindən də layiqincə qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
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İlham Əliyev onu 2011-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə, 2019-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin 100 illiyi münasibətilə “Qızıl medal”la təltif etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi onu “Parlament” medalına, Xarici İşlər Nazirliyi yubiley medalına, Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyası “Şöhrət” medalına layiq görmüşdür.  

Uca tanrı hərəyə bir ömür payı verir. Millətinə, dövlətinə, kökünə, ailəsinə çox bağlı bir şəxsiy-
yət olan Eldar Quliyev də bu ömür payını ləyaqətlə yaşayır. Görkəmli Fransız şairi A.Lamartının 
“Həyatın mənası aramsız axtarışlardan ibarətdir” ifadəsini zəhmətkeş, qayğıkeş və prinsipial bir 
rəhbər, rahatlıq nə olduğunu bilməyən vətəndaş kimi prof. E.Quliyevə də cəsarətlə şamil etmək 
olar.  

Vətəninə, xalqına yorulmadan, usanmadan xidmət göstərən, dövlətçilik tariximizi zənginləşdi-
rən, bütün ömrünü xalqının, millətinin tərəqqisinə sərf edən prof. Eldar Quliyev yaxşı dost, yüksək 
intellektə malik ziyalı, qayğıkeş ata, düzgün yol göstərən ağsaqqal, sözün geniş mənasında insanlıq 
nümunəsidir.  

Yorulmaq nə olduğunu bilməyən, çox yüksək mədəniyyətə malik, özündə yüksək ziyalılığı sa-
dəlik və insanlıq ilə ahəngdar şəkildə birləşdirən, nur üzlü, xoş sözlü bir insan, dost haqqını tap-
dalamayan, yaxşı adı, təmiz vicdanı hər şeydən üstün tutan şəxsiyyətdir Eldar Quliyev. 

Dahi Nizami Gəncəvi belə şəxsiyyətlərə xitabən yazmışdır: “Çalış öz elinin işinə yara, Dünya 
əməlinlə geysin zər-xara”. Dünyada ən çətin iş – yaxşı ad qazanmaqdır. Eldar müəllim öz əzmkar-
lığı və zəhməti hesabına bu zirvəni də ləyaqətlə fəth etmişdir.  

Həmkarları, dostları və yetirmələri ömrünün müdrik çağını, yaradıcılığının yetkinlik dövrünü 
yaşayan, şərəfli həyat yolunu nikbinliklə davam etdirən Eldar Allahyar oğlu Quliyevi 70 illik yu-
bileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı, çoxşaxəli ictimai-siyasi və elmi-
pedaqoji fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar diləyirlər. 

 
Biz bu yazını hazırlayarkən şad bir xəbərin sevincini yaşadıq. Eldar müəllimin saydıqca bitmə-

yən titullarına çox yüksək bir mükafat da əlavə olundu. Cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı 
ilə respublikamızın ictimai-siyasi həyatındakı xidmətlərinə görə Eldar Quliyev yubileyi münasi-
bətilə ən yüksək mükafatlardan biri olan “Şərəf” ordeni ilə təltif edilmişdir.  

Biz Eldar müəllimin sevincinə qoşulur və möhtərəm cənab Prezidentimizə öz dərin təşəkkürü-
müzü bildiririk.  

 
Ziyad SƏMƏDZADƏ, 

AMEA-nın həqiqi üzvü, Millət vəkili, 
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri 

 
Vahid NOVRUZOV, 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, 

professor 
 
 

(“Azərbaycan” qəzeti, 27 iyul 2021) 
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AQRAR PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
 
UOT 338. 
 

Məhərrəm Cəlal oğlu HÜSEYNOV 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  

“Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının professoru; 
 

Elçin Arif oğlu SALAHOV 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  

“Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti;  
 

Cəfər Firdovsi oğlu CƏFƏROV 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  

“Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının assistentı 
 

AQRAR RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ SIĞORTA SİSTEMİNİN   NƏZƏRİ 
ASPEKTLƏRİ 

 
Giriş 

Tədqiqatın məqsədi: Aqrar sahədə mövcud olan risklərin müvafiq meyarlar əsasında təsnifləş-
dirilməsi, səciyyəvi xüsusiyyətlərinin araşdırılması və qiymətləndirilməsinin elmi təhlilinin apa-
rılması. Risklərin effektiv idarəedilməsi məqsədi ilə tətbiq olunan sığorta sistemi mexanizminin 
mahiyyətinin, yaranma şərtlərinin, üstünlüklərinin və çatışmazlığının nəzəri aspektlərinin tədqi-
qatı, bu sistemdə dövlətin rolunun zəruriyyəti. 

Tədqiqatın metodologiyası: Məqalənin hazırlanmasında həm yerli, həm də  xarici ölkə alimlə-
rinin bu sahədə elmi əsərləri, Dünya Bankının və digər beynəxalq təşkilatların məlumatları əsas 
götürülmüş və tədqiqata metodoloji yanaşmanın istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədə aparılan tədqiqat işinin nəticələri kənd təsərrüfatın-
da mövcud  risklərin effektiv idarəedilmə siyasətinin elmi-nəzəri və metodoloji bazası kimi istifadə 
oluna bilər. Bununla yanaşı, aqrar sahədə sığorta sisteminin tətbiqinin qarşısında yaranan prob-
lemlərin təhlil və həlli yollarının araşdırılmasından əldə olunan nəticələr ölkəmizdə bu sahədə yeni 
formalaşan sıgorta mexanizminin təkmilləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Tədqiqatda aqrar sahədə yaranan risklərin mənbəyi, 
səbəbi və səciyyəvi xüsusiyyətləri müəlliflərin yeni nəzəri yanaşması baxımından qruplaşdırılmış-
dır. Aqrar risklər müxtəlif meyarlar əsasında sistemləşdirilmiş və  sığorta sisteminin formalaşması 
şərtlərinə təsir gücü müəyyənləşdirilmişdir. 

Nəticə: Aqrar sahədə risklərin effektiv idarəedilməsi məqsədi ilə aparılan siyasət və tətbiq edi-
lən sığorta sisteminin səmərəliliyi bu sahədə müvcud olan risklərin, xüsusi ilə də sistem risklərinin 
səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə uyğunlaşdırılmalı və adekvat olmalıdır. Bu prosesdə dövlətin aqrar 
siyasəti aparıcı rol oynamalıdır. 

Açar sözlər: aqrar sığorta sistemi, aqrar risklər,sistem və idiosinkratik risklər,homogen risk-
lər, risklərin idarə edilməsi, assimmetrik informasiya, antiseleksiya, mənəvi risklər.  

 
Giriş 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, ilk növbədə bitkiçilik sahəsi yüksək dərəcəli risklərlə 
fərqlənir. Bu sahədə səciyyəvi olan risklər investorlarda böyük qorxu hissi yaradır və sahənin 
cəlbediciliyini azaldır. Lakin risklərdən qorxmaq və mənfi fəsadlarından çəkinmək lazım deyil, 
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çünki risk eyni zamanda yeni imkanlar deməkdir. Riskin qəbul edilməsi - iqtisadi inkişafın ayrıl-
maz hissəsidir. [1] İmkanlar mümkün ola biləcək uduş kimi riskin pozitiv tərəfini əks etdirir. Biz-
nesin, o cümlədən aqrobiznesin məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Mənfəət isə risklərə görə əldə 
olunan mükafatdır. İqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən aqrar sahədə risk təsərrüfat fəa-
liyyətinin tərkıb hissəsidir və onu tamamilə kənarlaşdırmaq mümkün deyil. Problem onda deyil 
ki, kənd təsərrüfatının xüsusiyyətləri ilə bağlı müxtəlif risklər mövcuddur. Problem mövcud olan 
imkanlar çərçivəsində bu risklərin effektiv idarə edilməsindədir. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının 
əsas problemi təsərrüfatçılıq prosesində zərərsizliyin təmin olunmasıdır. Risklərin idarə edilməsi 
effektiv olduqda kənd təsərrüfatı istehsalçılarının arzuolunmaz hadisələrə qarşı müqavimət gös-
tərmək qabiliyyəti artır və onların fəsadlarının yumşaldılması oz əksini istehsalçıların rifah halının 
yüksəlməsində tapır. Risklərin düzgün idarə edilməməsi isə itirilən imkanlar deməkdir və son nəti-
cədə kənd təsərrüfatında  böhranlar yarada bilər. 

Aqrar risklərin yaranma mənbəyi meyarına əsasən təsnifləşdirilməsi 
Risk dedikdə, qeyri-müəyyən və dəyişən şəraitdə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin 

arzuolunmaz hadisələrin baş verməsi və əlverişsiz şəraitin yaranması səbəbindən gəlirlərinin azal-
ması və ya itirilməsi nəzərdə tutulur. Risklərin effektiv idarə edilməsi, arzuolunmaz hadisələrin 
tədqiqi və təhlili nəticəsində onların idarə olunan obyektlərə mənfi təsirini azaltmaq məqsəd ilə 
həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. Bu tədbirlər sistemi çərçivəsində risklərin başvermə ehtima-
lının və miqyasının düzgün qiymətləndirilməsi mərkəzi yer tutur.  

Risklərin effektiv idarə edilməsi problemlərinin düzgün həll edilməsi üçün ilk növbədə aqrar 
sahədə yaranan risklərin mənbəyini və təbiətini araşdırmaq zərurəti yaranır. Ədəbiyyatda kənd 
təsərrüfatında yaranan risklərin idarə edilməsi ilə bağlı onların 5 əsas mənbəyi müəyyən olun-
muşdur: [2; 3] 

- istehsal riskləri; 
- qiymət və ya bazar riskləri; 
- institusional risklər; 
- insan amili riskləri; 
- maliyyə riskləri. 
İstehsal riskləri qrupuna bitkiçilik və heyvandarlıq sahələrində əlverişsiz hava şəraitinin, xəstə-

liklərin və digər arzu olunmayan fövqəladə hadisələrin başvermə ehtimalının qeyri-müəyyənliyi 
nəticəsində yaranan risklər aid edilir. Məsələ ondadır ki, aqrar sahədə təsərrüfat fəaliyyətinin açıq 
havada təşkil olunması onun nəticəsini hava şəraitindən birbaşa asılı edir. Qeyri-mülayim hava 
şəraiti kənd təsərrüfatının, xüsusilə də bitkiçilik sahəsinin məhsuldarlığına mənfi təsir göstərərək, 
öz əksini fermerlərin istehsal xərclərində və rentabelliyin səviyyəsində göstərir. Kənd təsərrüfa-
tının səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də istehsalın (xüsusilə də bitkiçilik, bağçılıq və otlaq 
sahələri)  böyük ərazi vahidlərində olmasıdır. Ərazi böyüdükcə istehsalın hava şəraitindən asılılığı 
artaraq məhsulların üzərində istehsal və texnoloji prosesə nəzarəti daha da çətinləşdirir. Belə xa-
rakterə malik olan risklərin mənfi fəsadlarının aradan qaldırılması və effektiv idarə edilməsi bir 
çox ölkələrdə sığorta sisteminin tətbiqi vasitəsilə həll olunur. Hazırda dünyanın əksər ölkələrində 
aqrar istehsalçılar məhsullarının sığortalanmasını həyata keçirirlər. 

Qeyd edək ki, istehsal risklərinə texnoloji proseslərin tələblərinə əməl edilməməsi və texnika-
dan düzgün istifadə olunmaması ilə  yaranan riskləri də aid etmək olar. Amma belə risklər sığor-
talanan risklər qrupuna daxil edilmir. 

Qiymət və ya bazar riskləri qrupuna kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının spesifik xüsu-
siyyətləri ilə əlaqədar yaranan risklər aid edilir. Kənd təsərrüfatında hər bir istehsalçı xalis rəqabət 
şəraitində fəaliyyət göstərir və iqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqli olaraq onların sayı minlər-
lədir. Bu isə rəqabətin yüksək intensivliyi və bazarın məhsullar üzərində qiyməti diktə etməsi de-
məkdir. Bu səbəbdən kənd təsərrüfatı istehsalçıları məhsullarını bazar qiymətinin diktəsinə uyğun 
reallaşdırmağa məcburdurlar. Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının belə ümumi quruluşu demək 
olar ki, dünyanın bütün ölkələrində mövcuddur. Xalis rəqabətli bazar quruluşu kənd təsərrüfatı 
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məhsullarına olan tələbin və onun təklifinin xüsusiyyətlərinə birbaşa təsir göstərir. Məlumdur ki, 
kənd təsərrüfatı məhsullarına tələb qiymətə görə qeyri-elastik, təklifə görə isə elastikdir. Təklifin 
qısamüddətli dövrdə qiymət elastikliyinin yüksək səviyyəsi kənd təsərrüfatının mövsumiliyi ilə 
birbaşa əlaqədədir. Yəni, hər hansı bir məhsulun cari mövsümdə qiymətinin qalxması həmin məh-
sulların təklifini növbəti mövsümdə əhəmiyyətli dərəcədə stimullaşdırır. Bu isə növbəti mövsümdə 
həmin məhsulların istehsalının artması və müvafiq olaraq qiymətinin düşməsi ilə nəticələnir. 
Tələbin qiymətə görə qeyri-elastikliyi o deməkdir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin 
düşməsinə tələb cüzi reaksiya verir və onun ümumi həcmi dəyişməz qalır. Göründüyü kimi, kənd 
təsərrüfatının spesifik xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bazar qiymətinə tələb yox, təklif təsir edir 
və qiymətin dəyişməsi təklifin həcminin dəyişməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Nəticədə, kənd təsərrü-
fatında bazar riskləri ilə sıx əlaqədə olan paradoks yaranır – “ Məhsuldarlıq paradoksu”. Bu para-
doksun mahiyyəti ondadır ki, eyni zamanda yüksək məhsuldarlığa malik olan kənd təsərrüfatı 
istehsalçıları mənfəət əvəzinə, zərər əldə edirlər. Məhsuldarlıq az olan sahədə isə qiymətin qalx-
ması nəticəsində yüksək gəlir yaranır. [4] 

Şərh olunanlardan aydın görünür ki, yuxarıda göstərilən amillər (mövsumlülük, rəqabətin inten-
sivliyi, tələbin qeyri-elastikliyi və təklifin elastikliyi, hava şəraiti) bir-birilə qarşılıqlı əlaqədədirlər 
və onlar arasındakı asılılıq bazar risklərinin yaranmasında həlledici rol oynayırlar. Dünya prakti-
kasında kənd təsərrüfatında yaranan qiymət risklərinin mənfi təsiri forvard və fyuçers müqavi-
lələrinin bağlanması ilə neytrallaşdırılır. Bundan əlavə bazar risklərinin azaldılmasında və kənd 
təsərrüfatı istehsalçılarının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında dövlətin apardığı aqrar siyasətin 
tərkib hissəsi olan məhsulların subsidiyalaşdırılması və satınalma qiymətlərinin tətbiqi mühüm rol 
oynayır. 

İnstitusional risklər qrupunun mənbəyində kənd təsərrüfatının dövlət tərəfindən nizamlanması 
qaydalarının tez-tez dəyişməsi, bu sahədə hüquqi bazanın qeyri-sabitliyi və qeyri-müəyyənliyidir. 
Məsələn, müəyyən qrup  inkişaf etməkdə olan ölkələrdə torpaq münasibətlərini tənzimləyən hüqu-
qi bazanın tam dəqiqləşdirilməməsi aqrobizneslə məşğul olmaq istəyən investorların risklərini 
əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Başqa misal kimi bitkilərin mühafizə vasitələrinə və dərmanların 
istifadəsinə qoyulan qadağalar və məhdudiyyətlər kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirlərinin sə-
viyyəsinə böyük təsir göstərir. İnstitusional risklərə vergi və gömrük rüsumları tariflərinin müsbət 
və mənfi təsiri investorların davranışında öz əksini tapır.  

İnsan amili riskləri qrupu kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin kvalifikasiyası və motivləşdiril-
məsi, onların bazar şəraitində texnoloji proseslərə düzgün riayət etməməsi və müəssisənin işçi 
heyətinin idarə edilməsi ilə yaranan risklərdir. İşçi heyətinin idarəetmə və istehsal prosesinə mə-
suliyyətsiz yanaşması bu risklərin başvermə ehtimalını daha da artırır. Bu risklər kiçik təsərrüfat-
larda özünü daha aydın büruzə verir. Ailə-kəndli təsərrüfatlarında ailə böhranlarının yaranması, 
məsələn fermanın sahibinin dünyasını dəyişməsi bu təsərrüfatlarda maliyyə vəziyyətinin kəskin 
surətdə dəyişməsi ilə müşahidə olunur. 

İstehsal, qiymət, institusional və insan amili risklərinin məcmu təsirini ümumi bir terminlə də 
ifadə etmək olar – biznes risk. Sadalanan risklərin bir termində birləşdirilməsi məntiqi əsaslarla 
diktə olunur. Birincisi – bu risklərlə maliyyə mənbələrindən asılı olmayaraq bütün kənd təsərrüfatı 
müəssisələri rastlaşır. İkincisi – biznes risk təsərrüfatların səmərəli fəaliyyətinə təsir göstərən amil-
lərin qeyri-müəyyənliyinin ümumiləşdirilmiş formasıdır. Bu amillərin qeyri-müəyyənliyi kənd 
təsərrüfatı müəssisələri məhsullarının maya dəyərinə, satışın həcminə, qiymətlərin səviyyəsinə, 
mənfəətə, pul vasitələrinin axınına və s. göstəricilərə birbaşa təsir edir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi vasitləri ilə əlaqədar yaranan risklər 
maliyyə riskləri qrupuna aid edilir. Çox nadir hallarda kənd təsərrüfatı müəssisəsi tapmaq olar ki, 
mövsümilik dövründə maliyyə problemləri və onun tərkib hissəsi olan kredit borcları ilə üzləş-
məsin. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsində borc kapitalının xüsusi çəkisi 
nə qədər yüksək olarsa, müəssisə biznes riskləri ilə rastlaşanda müflisləşməsi ehtimalı daha da 
artır. Bundan əlavə, mövsümi təsərrüfatçılıq dövründə və ümumilikdə iqtisadiyyatda baş verən 
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müəyyən təhlükəli vəziyyətlərin yaranması ehtimalını inkar etmək olmaz. Məsələn, faiz dərəcə-
sinin, valyuta kursunun dəyişməsi, inflyasiyanın səviyyəsinin artması, kredit resurslarının çatış-
mazlığı və ya əlçatmaz olması müəssisənin maliyyə vəziyyətini çətinləşdirə bilər. Eyni zamanda, 
istehsal dövründə hava şəraitinin dəyişməsi, daha dəqiq desək, pisləşməsi nəticəsində məhsulun 
itirilməsi də müəssisənin maliyyə imkanlarının kəskin şəkildə azalmasına səbəb ola bilər. Belə-
liklə, istehsal fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üsulları da aqrar risklərin mənbəyi kimi qəbul edil-
məlidir. 

Aqrar risklərin sistemləşdirilməsinin təhlili aydın şəkildə göstərir ki, mənbəyinə görə fərqlən-
sələr də onlar arasında qarışılıqli sıx aləqə mövcuddur. Həqiqətən də hansısa bir səbəbdən istehsal 
riskinin baş verməsi zəncirvari reaksiya yaradaraq digər risklərin başvermə ehtimalını artırır. 

Aqrar risklərin əhatə miqyası meyarına görə təsnifləşdirilməsi 
Risklərin effektiv idarəedilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün risk 

hadisələrinin ərazi əhatəsi miqyasına görə təsnifləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu me-
yara əsasən risklər iki tipdə təsnifləşdirilir: sistem və idiosinkratik. Əhatə dairəsinə görə sistem-
ləşdirilən risklər kənd təsərrüfatını iqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqləndirən səciyyəvi xüsu-
siyyətlərə malikdir.  

Sistem riskləri ümumi xarakter daşıyır və müəyyən təbii iqlim zonasında fəaliyyət göstərən 
təsərrüfatların bütövlükdə hamısını və ya bir qismini əhatə edir. Belə risklər, ilk növbədə iqtisadi 
regionda və ya onun bir rayonunda baş verən təbii hadisələrdir. Müəyyən regionda dolunun yağ-
ması, quraqlıq, şaxta, fırtına,zəlzələ və s. kimi təbii hadisələrin baş verməsi nəticəsində yaranan 
riskləri misal gətirmək olar. Qiymət və institusional xarakterə malik olan risklər də müvafiq olaraq 
sistem risklərinə aid edilir. Qısa desək, sistem riskləri katostrafik xüsusiyyəti ilə seçilir və böyük 
miqyaslı əhatə dairəsi ilə xarakterizə olunur. Onu da qeyd edək ki, sistem riskləri diversifikasiya 
olunmayan risklər də adlandırılır. 

Bununla yanaşı sistem riskləri ilə bağlı bir məsələni dəqiqləşdirmək çox vacibdir. Məsələ on-
dadır ki, irimiqyaslı sahələrdə yetişdirilən bitkiçilik məhsullarına, yaranma formasından asılı ola-
raq,  fərqli sistem riskləri təsir göstərə bilərlər. Amma, formasından asılı olaraq, risk hadisəsinin 
əkin sahəsinə vurduğu ziyan ərazi miqyası baxımından müxtəlif olacaq. Dolunun düşməsi yə ya 
fırtına bir rayonun müəyyən ərazisində, məsələn dağlıq və dağətəyi bölgəsində tez-tez baş verə 
bilər, lakin həmin rayonun aran zonasında nadir hallarda müşahidə olunar.Yəni dolu və fırtına kimi 
hadisələr lokal (yerli) xarakter daşıyır və rayonun bu ərazilərində təsərrüfatçılıqla məşğul olan 
fermerlər daha çox itkilərə məruz qalırlar. Şaxta və quraqlıq isə baş verdikdə nəinki bir rayonun, 
hətta bir neçə rayonun ərazisini tamamilə örtərək ümumi məhsuldarlığa böyuk ziyan vurur. 
Deməli, şaxta və quraqlıq əhatə miqyasına görə homogendir, [5]  məhsuldarlığa vurduğu ziyana 
görə isə dominant “məsuliyyət” daşıyır. Bu səbəbdən əhatə miqyası baxımından katastrofik xarak-
terə malik olan sistem risklərini iki böyük qrupa ayırmaq olar: lokal (yerli) və homogen.  

İdiosinkratik risklər ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı müəssisələrində onun fərdi təsərrüfatçılıq şərai-
tindən asılı olaraq yaranır. Daha aydın desək, belə risklər hər bir müəssisə üçün səciyyəvi xarakter 
daşıyır və digər müəssisələrin riskləri ilə əlaqəsi olmur. Kənd təsərrüfatında idiosinkratik risklərə 
yanğın, bitki və heyvan xəstəlikləri, üçüncü şəxslərin hərəkətləri və s. kimi risklər aid olunur. Ma-
liyyə və insan amili risklərinin bir qismi də bu qrup risklərə daxil edilir. Göründüyü kimi, idiosin-
kratik risklər sistem risklərindən fərqli olaraq, katostrafik xarakter daşımır və diversifikasiya olu-
nan risklər  adlandırılır.  

Aqrar sahədə  sığorta bazarının yaranma şərtləri 
Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyətinin tarixi inkişaf prosesində risklərin öyrənilməsi və 

qiymətləndirilməsi nəticəsində onların idarə edilməsi məqsədi ilə müxtəlif vasitələr yaradılaraq 
tətbiq edilir. Dünya təcrübəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı prosesində risklərin idarə 
olunmasının ən geniş yayılmış vasitələrindən biri sığorta mexanizminin tətbiq olunmasıdır. Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının sığortalanmasının əsas funksiyası risk hadisələrinin baş verməsi nəticə-
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sində sığotalanan fermerlərin yaranan itkilərinin və dəyən zərərinin adekvat formada sığorta ödə-
nişləri ilə kompensasiya edilməsidir. Biznesin idarə olunmasında sığortalama prinsiplərinin ma-
hiyyəti ondan ibarətdir ki, onun mexanizmi vasitəsilə riskləri çoxlu sayda iqtisadi subyektlər ara-
sında bərabər bölərək risk hadisəsi baş verdikdə fərdi subyektlərin itkilərini əhəmiyyətli dərəcədə 
azaltmaq olar. Çünki sığorta mükafatının (haqqının) minimal məbləği böyük ədədlər qanunu vasi-
təsilə təmin edilir. Sığortalananların sayının artması sığorta müqaviləsinə görə ödənişlərin məblə-
ğinin azaldılması və ya əksinə, sığortalananların sayının azalması ödəniş məbləğinin artmasına 
səbəb olur. Eyni zamanda sığorta şirkəti sığorta mükafatının səviyyəsini müəyyən etdikdə, yığılan 
mükafat sığorta ödənişini həyata keçirməklə bərabər, şirkətin xərclərini örtməli və ona mənfəət 
gətirməlidir. Sığorta mükafatının yaranma mexanizmini riyazi düsturla da ifadə edə bilərik.                      𝑆𝐻 = 𝑆Ö + 𝑋 + 𝑀 

Burada SH – sığorta haqqı 
             SÖ – sığorta ödənişləri 
             X – xərclər  
             M - mənfəət  
Sığorta bazarının fəaliyyətinin təcrübəsi göstərir ki, mövcud olan risklərin hamısı sığortalana 

bilməz. Praktikada risk o zaman sığortalana bilər ki, aktuar hesablamalara əsaslanan sığorta müka-
fatı tam şəkildə sığortalanan risklərə müvafiq olsun. Lakin, bir çox hallarda kənd təsərrüfatı isteh-
salının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq sığorta bazarında aktuar hesablamalara əsaslanan sığorta 
mükafatının səviyyəsini müəyyən etmək mümkün olmur. Bu isə öz növbəsində, kənd təsərrüfa-
tında sığorta bazarının reallaşmasını çətinləşdirir. Bundan əlavə, sığorta bazarının inkişafı və 
uğurlu fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri şərtlərin mövcud olması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
şərtlərə aiddir: böyük ədədlər qanunu, informasiyanın simmetrikliyi. 

– Sığorta bazarının yaranmasının əsas şərtlərindən biri ehtimal nəzəriyyəsinə aid olan böyük 
ədədlər qanununa əməl olunmasıdır. Bu qanunun tələbinə görə, sığorta olunanlar böyük miqdarda 
saya malik olduqda, faktiki itki hadisələrinə görə sığorta ödənişinin məbləği statistik gözlənilən 
itkinin məbləğinə müvafiq olmalıdır. Daha aydın desək, baş verə biləcək riskin bərabər bölünmə-
sini təmin etmək üçün sığortaçıların sayı zəruri olan səviyyədən az olmamalıdır. Bu onunla izah 
olunur ki, sığorta hadisəsi nəticəsində dəyən zərərin bölünməsi, paylaşdırılması və ötürülməsi sı-
ğorta münasibətlərinin iştirakçıları arasında aparılır. Deməli, zərərin paylaşma vahidinin sayı nə 
qədər çox olarsa, yaranan zərər sığorta iştirakçılarının hər birinə maddi cəhətdən az təsir edər. 
Riskin başverməsi zamanı zərərlərin ötürülməsinin məqsədi bir iqtisadi subyektin qarşılaşdığı 
yüksək dərəcəli riski çoxlu sayda digər subyektlərin kiçik riskinə çevirməkdir.  

– İnformasiyanın simmetrik olması. Yəni sığortaçı və sığorta olunan sığorta obyekti və ona 
müvafiq risklər haqqında tam informasiyaya malik olmalıdırlar. Əks halda, assimmetrik informa-
siya yarana bilər. Assimmetrik informasiya isə iki arzuolunmaz problemin yaranmasına gətirib 
çıxarır. Birinci - əks seçim və ya antiseleksiya (sığorta obyektinin düzgün seçilməməsi), ikinci – 
“mənəvi risklər” (sığortaçı və sığorta olunan tərəfindən sui-istifadələr). 

İnformasiyanın simmetrikliyi sığorta bazarının inkişafını şərtləndirən əsas amillərdən biridir. 
Hər bir müştəri haqqında tam informasiyanın toplanmasının transaksiya xərcləri həddindən yüksək 
və ya informasiyanın toplanması qeyri-mümkün olduğu halda sığorta müqaviləsinin bağlanmasın-
dan sığorta şirkəti imtina edə bilər. Çünki sığorta məhsulunun dəyərini iqtisadi cəhətdən düzgün 
qiymətləndirmək üçün sığorta şirkəti əlavə resurslar cəlb etməli və böyük həcmdə analitik işlər 
aparmalıdır. Transaksiya xərclərinin səviyyəsini minimuma endirmək məqsədilə sığorta şirkətləri 
yüksək və aşağı risk səviyyəsinə malik olan iqtisadi subyektlərdən ötrü orta sığorta mükafatı (mə-
sələn, orta məhsuldarlıq) göstəricisindən istifadə etməyə cəhd göstərirlər. Bu isə aşağı risk səviy-
yəsi şəraitində fəaliyyət göstərən müştəri üçün sığorta müqaviləsini cəlbedici etmir. Onlar əlavə 
pul ödəməkdə maraqlı olmurlar və sığortadan imtina edirlər. Nəticədə, ancaq yüksək risk səviyyəsi 
şəraitində fəaliyyət göstərən təsərrüfatlar sığorta müqaviləsinə maraq göstərirlər. Belə vəziyyətdə  
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sığorta şirkətləri sığorta fonduna zəruri miqdarda ödənişləri təmin etmək məqsədilə aktuar 
hesablamalarını yenidən korreksiya etməyə və mükafatların həcmini qaldırmağa məcbur olurlar. 
Bu isə öz növbəsində aşağı risk səviyyəsinə malik olan potensial müştərilərin sığorta dairəsindən 
çıxma axınını daha da sürətləndirir. Bir neçə belə tsikldən sonra sığorta mükafatının məbləği elə 
yüksək səviyyəyə çatır ki, artıq heç kim sığorta olunmaq istəmir. Müqavilələri orta sığorta müka-
fatı əsasında bağlamaq cəhdi sığorta olunanlar arasında antiseleksiya (əks seçim) yaradaraq sığorta 
polisinin bahalaşmasına, son nəticədə isə sığorta bazarının daralmasına və dağılmasına gətirib çı-
xarır. 

Mənəvi riskin yaranmasının səbəbi transaksiya xərclərinin artmasına səbəb olan sığortaçının və 
sığortalının opportunist davranışıdır. Bu fenomenin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sığortalı ehtimal 
olunan zərərin sığortaçı tərəfindən qarşılanmasını əvvəlcədən bilir və istehsal xərclərini azaltmaq 
məqsədilə məhsul istehsalının texnoloji prosesinə tam əməl etmir. Sığortalının belə davranışı məh-
suldarlığın səviyyəsini azaldır və müvafiq olaraq riskləri artırır. Digər tərəfdən isə sığorta şirkəti-
nin opportunist davranışı öz növbəsində sığortalananlardan ötrü mənəvi risklər yaradır. Məsələn, 
dəyən ziyanın ekspertlər tərəfindən düzgün qiymətləndirilməməsi, sığorta ödənişinin qəsdən məb-
ləğinin azaldılması və ödənilmə vaxtının uzadılması, bürokratik əngəllər və s. kimi sığortaçıların 
davranışı sığortalananlarda inamsızlıq yaradaraq sığortaya olan marağı minimuma endirir.Mənəvi 
risk sığorta sistemində riskin başvermə ehtimalını artıran və müvafiq olaraq itkilərin böyüməsinə 
səbəb olan  davranış modeli yaradır. 

Nəticədə, assimmetrik informasiyanın yaratdığı iki arzuolunmaz hal transaksiya xərclərinin 
əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə müşahidə olunduğu səbəbindən sığorta müqavilələrinin bağlan-
ması hər iki tərəf üçün maraq doğurmur. Müasir dövrdə antiseleksiya və mənəvi risklərin tənzim-
lənməsi məqsədilə müxtəlif üsullar tətbiq edilir. Antiseleksiya problemi sığorta tarifinin diferen-
siasiyası vasitəsilə yumşaldılır, mənəvi risklərin azaldılmasında isə franşezadan və müvafiq gü-
zəştlərdən geniş istifadə olunur. Sığorta bazarının yaranması şərtlərinin təhlilində bir məsələyə 
xüsusi diqqət yetirilməlidir. Sığorta bazarının təhlil olunan şərtləri ancaq sığorta münasibətlərinin 
könüllülük prinsipləri əsasında formalaşması prosesində ön plana çıxır. Sığorta sistemi icbari xa-
rakter daşıdıqda bu şərtlər avtomatik formada məcburi şəkildə təmin edilir. Həqiqətən, icbari sı-
ğorta böyük ədədlər qanununu, yəni sığortanın kütləviliyini inzibati qaydada həyata keçirir. Çünki 
iqtisadi subyektlər inzibati cəzalara məruz qalmamaq üçün məcburi şəkildə sığorta olunurlar. Və 
nəticədə, icbari qaydada antiseleksiya aradan götürülür. Mənəvi risklər isə demək olar ki, tamamilə 
mənasını itirir. İcbari sığorta zamanı yaranan mübahisələrin məhkəmədə həllinin transaksiya xərc-
ləri, əldə oluna biləcək əlavə faydadan yüksək olması səbəbindən mənəvi risklər sığorta sisteminin 
fəaliyyətinə mənfi təsir göstərmək imkanını itirir. Adətən icbari sığorta idiosinkratik risklərə tətbiq 
olunur. Hərçənd müəyyən ölkələrdə sistem risklərinin sığortalanmasında da istifadə olunur. Mə-
sələn, Qonduras, Hindistan və Filippin kimi bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kənd təsərrüfatı  
məhsullarının sığortalanması icbari formada həm idiosinkratik, həm də sistem risklərini əhatə edir. 
[6]. Qazaxıstanda 2004-cü ildən qəbul edilən ənənəvi sığorta sistemi də məcburi prinsiplər əsasın-
da tətbiq edilir. [7] İdiosinkratik risklərin məcburi sığortalanmasının tətbiqi antiseleksiya yaratma-
dığı səbəbindən sığorta şirkətlərinə orta göstəricilərdən (sığorta tariflərindən) geniş istifadə etmək 
imkanlarını artırır. 

Sistem risklərinin idarə olunma problemi 
Bir məsələni xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatında,özəl sığorta bazarının yaran-

ması qarşısında duran ən böyük sədd sistem risklərinin idarə olunması problemidir. [8] Məsələn, 
quraqlıq, havanın həddindən artıq yüksək temperaturu, dolu, şaxta və s. kimi təbii fəlakətlər eyni 
zamanda böyük əraziləri əhatə edərək bir çox regionlarda məhsulun itirilməsi ilə nəticələnir. Yan-
ğının baş verməsindən və ya avtomobilin oğurlanmasından fərqli olaraq, təbii fəlakət nəticəsində 
məhsulun itirilməsi böyük məkanlarda yüksək dərəcəli korrelyasiya yaradır. Sistem risklərinin baş 
verməsi nəticəsində ayrı-ayrı itkilər arasında yaranan korrelyasiya sığorta portfelinin effektiv idarə 
edilməsini çətinləşdirir və bir çox hallarda mümkünsüz edir. Sığortanın əsas məqsədi risklərin 
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bölüşdürülməsi və ötürülməsi prinsipidir. Bu prinsiplərin reallaşmasının əsas şərti risklərin 
müstəqil olmasıdır. Lakin sistem riskləri sığortaçının riskləri  birləşdirmək və onu paylaşdırmaq 
imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldaraq öz funkiyasını reallaşdırmağa şərait yaratmır. 

Burada bir sual yaranır. Əgər sistem riskləri, xüsusi ilə də homogen risklər mahiyyətinə görə 
sığorta oluna bilməzsə, onda bu riskləri kim öhdəsinə götürməlidir? Praktika göstərir ki, beynəl-
xalq sığorta bazarında da bu risklərin yenidən (təkrar) sığortalanması vasitəsilə idarə olunması 
geniş yayılmamışdır. Çünki beynəlxalq sığorta bazarı da ayrı-ayrı ölkələrin sığorta mexanizmi 
əsasında yaranmışdır və bu səbəbdən beynəlxalq sığorta şirkətləri diversifikasiya olunan, yəni 
idiosinkratik risklərin yenidən sığortalanması ilə məşğuldurlar.  

Sistem risklərinin yaratdığı problemlərin həlli və effektiv idarə olunması məqsədi ilə bir çox 
ölkələrdə dövlətin aqrar sahəyə müdaxiləsi çərçivəsində müxtəlif sığorta proqramlarının reallaşdı-
rılması ön plana çəkilmişdir. Dövlət tərəfindən sığorta proqramlarının həyata keçirilməsində əsas 
iki məqsəd güdülür. Birinci – aqrar siyasətin digər alətləri ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
sığortalanması risklərin törətdiyi mənfi fəsadları yumşaldaraq fermerlərin gəlirlərinin sabitləşmə-
sini təmin etmək. İkinci – hesab edilir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı risklərinin yüksək 
səviyyəsi investorların bu sahəyə maraqlarını azaldaraq resursların aqrar sahədə səmərəli bölgüsü 
haqqında qəbul edilən qərarlara təsir göstərir. Nəticədə, investorlar resurslarını aqrar sahədən çı-
xardaraq onların axınını digər sahəyə yönəldirlər. Aydındır ki, inkişaf səviyyəsindən asılı olmaya-
raq dünyanın əksər ölkəsində kənd təsərrüfatında sığorta bazarı dövlət dəstəyi olmadan müstəqil 
formada katostrafik risklərdən müdafiə sistemini təmin etmək imkanına malik deyil. Dövlətin 
sığorta bazarını birbaşa və ya dolayı vasitələrlə tənzimləməsi risklərin effektiv idarəedilmə siste-
minin formalaşdırılmasının əsas şərtidir. 

Aqrar sahədə  məhsulların istehsalında risklərdən müdafiə olunma məqsədilə sığorta sisteminin 
qurulması mahiyyətinə və quruluşuna görə çox mürəkkəb bir prosesdir.Risklərin sistem və ya 
idiosinkratik təbiətindən asilı olmayaraq, ölkənin coğrafi – iqlim şəraitini dəqiq əks etdirən sığorta 
sisteminin tətbiqi və düzgün yaradılması  istiqamətində dövlətin aparıcı rolu bu risklərin idarəedil-
məsinin səmərəliliyini təmin edərək, kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivini müəyyənləşdirir. Bu 
səbəbdən ölkəmizdə dövlətin sığorta bazarına müdaxiləsi vasitəsilə onu diversifikasiya etməsi 
imkanlarının müxtəlif aspektlərinin öyrənilməsi və təhlil olunması zərurəti yaranır. 
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Теоретические аспекты системы страхования в управлении аграрными рисками 

 
Резюме 

Цель исследования: В статье на основе различных критериев классифицируются аграр-
ные риски, анализируются причины их возникновения, свойства и различные признаки. 
Исследуется сущность механизма аграрного страхования, условия ее возникновения, 
преимущества и недостатки, роль государства в данной системе. 

Методология исследования: исследование основано на изучении и обобщении теорети-
ческих и фактических материалов по проблемам сельскохозяйственного страхования на 
основе анализа научных работ отечественных и зарубежных ученых. Использовано  мате-
риалы Мирового банка и других международных организаций . 

Практическое значение исследования: Результаты исследования можно использовать 
как теоретическая и методологическая база в политике эффективного управления аграрных 
рисков. Кроме того разработанные теоретические концепции можно применять в совер-
шенствовании  механизма страховании системных рисков 

Научная новизна исследования: Особое внимание уделяется системным рискам, кото-
рые имеют катастрофический характер для сельскохозяйственных производителей .На ос-
нове анализа аграрных рисков изучается проблема эффективного управления этими 
рисками. Проведено подробный теоретический анализ сущности механизма системы 
страхования как способа эффективного управления аграрными рисками.  

Заключение: Исследовано теоретические аспекты и условия возникновения рынка стра-
хования в сельском хозяйстве, ее преимущество и недостатки. На основе исследования 
обосновано необходимость активного вмешательства государства в рынок сельско-
хозяйственного страхования. 

Ключевые слова: аграрные риски, системные и идиосинкратические риски, гомоген-
ные риски, управление рисками, система страхования. асимметричная информация, 
антиселекция, моральные риски. 
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Theoretical aspects of  insurance system in the agricultural risk management 

 
Summary 

The purpose of the research: Classification of existing risks in the agricultural sector on the 
basis of relevant criteria, research and evaluation of their characteristics and scientific analysis. 
Study of the theoretical aspects of the essence, conditions, advantages and disadvantages of the 
insurance system mechanism applied for the purpose of effective risk management, the need for 
the role of the state in this system. 

Research methodology: The article is based on the scientific works of both local and foreign 
scientists in this field, the data of the World Bank and other international organizations are used, 
and the directions of the methodological approach to the research are determined. 

Significance of the research: The results of the research conducted in the article can be used 
as a scientific-theoretical and methodological basis for effective risk management policies in 
agriculture. At the same time, the results of the analysis of the problems encountered in the 
application of the insurance system in the agricultural sector and the study of solutions can play 
an important role in improving the newly formed insurance mechanism in this area in our country. 

Originality and scientific novelty of the research: The sources, causes, and characteristics of 
the risks in the agricultural sector are grouped in the study in terms of the authors' new theoretical 
approach. Agricultural risks have been systematized on the basis of various criteria and their 
impact on the conditions of formation of the insurance system has been determined. 

Conclusion: The policy pursued for the purpose of effective risk management in the 
agricultural sector and the effectiveness of the applied insurance system should be consistent and 
adequate with the specifics of the existing risks in this area, especially systemic risks. The agrarian 
policy of the state should play a leading role in this process. 

Key words: agriculture insurance system, agriculture risks, systemic and idiosyncratic risks, 
homogeneous risks, risk management, asymmetric information, anti-selection, moral risks. 
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AQRAR SAHƏDƏ İNVESTİSİYA MEXANİZMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – aqrar sahədə investisiya qoyuluşunun mövcud vəziyyətini təhlil etmək 
və investorların cəlb olunmasını genişləndirmək üçün yeni mexanizmləri müəyyən etməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – Azərbaycanda intensiv bağların salınması, faraş kartof istehsa-
lının artırılması, istixanalarda tərəvəz istehsalının artırılması, regionlarda kiçik və ortaölçülü mey-
və-tərəvəz emalı müəssisələrinin yaradılması investisiya qoyuluşu baxımından kifayət qədər 
cəlbedici istiqamətlər kimi qəbul edilir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Azərbaycanın dünya iqtisadi məkanına uğurla inteqrasiyası, 
əhalinin yüksək həyat səviyyəsinin əldə edilməsi və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
üçün investisiyalaşmanın səmərəli tətbiqi mexanizminin hazırlanması vacib şərtlərdən biri kimi 
izah edilir. 

Tədqiqatın nəticələri - Hazırda ölkəmizdə ərzaqlıq buğda üzrə idxaldan asılılıq səviyyəsinin 
azaldılması, qida sənayesinin yerli xammalla təmin olunması və süd məhsulları istehsalının artırıl-
ması, müasir heyvandarlıq komplekslərinin qurulması və bu komplekslərin yüksək məhsuldarlıqlı 
cins heyvanlarla təminatı istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da investisiya qoyuluşunun aşağı 
olması müşahidə edilir. Bu isə sahənin təbii amillərdən asılı olması, risklərin çox olması və istehsal 
dövrünün uzun olması ilə bağlıdır.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Kənd təsərrüfatı sektorunun spesifikliyi, artan risklər 
və digər amillər aqrar sektorun investorlar tərəfindən idarə olunan ayrı bir investisiya növü olaraq 
seçilməsinin effektivliyini müəyyən edir. Aqrar sahəyə investisiyalar cəlb etmək üçün bəzi va-
sitələrdən istifadə edilə bilər, xüsusən də minimum investisiya miqdarını əhəmiyyətli dərəcədə 
azaldacaq müxtəlif kənd təsərrüfatı fondlarının yaradılması və inkişafı,bu sektoru daha geniş 
sərmayəçilər üçün əlçatan edir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, aqrar, investisiya, iqtisadi inkişaf, dövlət dəstəyi, tətbiqi mexa-
nizmi. 

 
Giriş 

Bazar iqtisadiyyatının formalaşdığı bir dövrdə inkişaf edən və bərabər olmayan sahələrarası 
mübadilədə gəlirlərin kəskin fərq nisbətinin azalması və ortaya çıxan mənfi nəticələrin aradan qal-
dırılması üçün təsirli bir dövlət tənzimləmə mexanizminin olmaması iqtisadiyyatın real sektorunun 
bir çox sahələrində investisiya fəallığının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olmuşdur. 
İnvestisiya fəallığının azalması emal sənayesinin innovativ inkişafını ləngitməklə bərabər kənd 
təsərrüfatının bitkiçilik və heyvandarlıq sektorunun inkişafının zəifləməsinə, kənd sakinlərinin 
həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə və sosial gərginliyin artmasına səbəb olur. 

Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi əsas vəzifə kimi 
qarşıya qoyulmuşdur. Aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi həm əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 
təminatı, həm də ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından mühüm iqtisadi-siyasi əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu baxımdan, aqrar sahədə səmərəli investisiya mexanizminin hazırlanmasına və təkmilləş-
dirilməsinə ehtiyac vardır. Bu, aqrar sektorun sürətli inkişafının əsas istiqamətlərindən biri kimi 
mühüm rol oynaya bilər. Statistik məlumatlar əsasında aparılan təhlillər göstərir ki, kənd təsərrü-
fatı məhsulları istehsalçılarının və eləcə də bəzi emal müəssisələrinin aşağı gəlirliliyi, borc poten-
sialını cəlb etmədən rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalı üçün öz resurs potensialını bərpa et-
məyə və tələb olunan səviyyədə saxlamağa imkan vermir. Borc vəsaitlərinin vaxtında qaytarıl-
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ması və özəl investorların sənayeyə cəlb edilməsi yalnız yüksək gəlirli istehsalla mümkündür. Bu 
vəziyyətdə əhəmiyyətli dövlət dəstəyi olmadan kənd təsərrüfatı sektorunda təsirli bir investisiya 
mexanizmini formalaşdırmaq mümkün deyil.  

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji 
Yol Xəritəsi”ndə də aqrar sahəyə investisiya qoyuluşlarının aşağı olduğu qeyd edilmişdir. Belə ki, 
3-cü hədəf olan maliyyə çıxışının asanlaşdırılmasında qeyd edilmişdir ki, “Son illər ərzində ölkədə 
aqrar sahəyə qoyulan investisiyaların ümumi həcminin artmasına baxmayaraq, ümumilikdə bu 
sahəyə investisiya qoyuluşları iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə çox aşağıdır. Son on 
ildə iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların strukturuna nəzər 
saldıqda, kənd təsərrüfatına yönəldilmiş investisiyaların payının orta hesabla cəmi 3,05 faiz 
olduğunu görmək olar. İqtisadiyyata qoyulan birbaşa xarici investisiyaların həcminin son illərdə 
bir neçə dəfə artmasına baxmayaraq, ölkədə aqrar sahəyə birbaşa xarici investisiya, demək olar 
ki, qoyulmur” [1. s. 86].  

Strateji Yol Xəritəsində qarşıya qoyulan hədəflərdən biri də kənd təsərrüfatına investisiyanın 
artırılmasıdır və bu məqsədlə müvafiq addımlar da atılmışdır. Lakin, əlavə olunan investisiyalar 
qarşıda duran problemlərin çox az bir hissəsini həll etməyə imkan versə də, investisiyanın davamlı 
və gözlənilən səviyyədə olmaması qoyulan investisiyaları da səmərəsiz edir. Son illərdə aqrar 
sahənin inkişafı istiqamətində qəbul edilmiş dövlət proqramı sənədlərində kənd təsərrüfatının 
sabitləşdirilməsi və inkişafı milli prioritet hesab olunur və bununla əlaqədar olaraq bu sahəyə 
dövlətin maliyyə dəstəyinin əhəmiyyətli dərəcədə artması da nəzərdə tutulur. Dövlətin investisiya 
proseslərində rolunun güclənməsi və resurs potensialının innovativ əsaslarla bərpası ilə iqtisa-
diyyatın aqrar sektorunda investisiya mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemi 
yenidən aktuallaşır. 

Aqrar sahənin ölkə iqtisadiyyatının inkişafında və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilmə-
sində rolu 

Azərbaycanın malik olduğu təbii-iqtisadi şərait, torpaq tiplərinin müxtəlifliyi göstərir ki, ölkə 
kənd təsərrüfatının inkişafı üçün geniş və güclü bir potensiala malikdir. Azərbaycanın Avropa və 
Asiya bazarlarına, şimala və cənuba çıxışına, müasir logistika mərkəzinə, bütün növ nəqliyyat (ha-
va, dəniz, quru) infrastrukturuna malik olması və əlverişli coğrafi mövqeyinə görə ölkə artıq kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və satışında rəqabət üstünlüyünə malikdir. Eyni zamanda, əha-
linin artması, həyat səviyyəsinin və gəlirlərinin artması, ölkəyə turizm axınının güclənməsi, isteh-
lak səbətindəki struktur dəyişiklikləri səbəbiylə ərzaq məhsullarına olan tələbatın davamlı artımı 
kənd təsərrüfatı və eləcə də aqrar emal məhsullarının artırılmasını şərtləndirir. 

İnvestisiya mühitinin təşəkkülündə ölkənin və onun ayrı-ayrı regionlarının istehsal və resurs 
potensialı, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, fəaliyyətdə olan vergi-gömrük mexanizmi, milli valyutanın 
məzənnəsi, infrastrukturun inkişaf və modernləşməyə ehtiyacı səviyyəsi, inflyasiya və bu kimi bir 
sıra digər iqtisadi və sosial xarakterli amillər həlledici rola malikdir [3. Səh 61]. 

Azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində dəyişən makroiqtisadi şərtlər kənd təsərrüfatına yönələn in-
vestisiya mexanizmi anlayışının aydınlaşdırılmasını, onun əsas sistem formalaşdırıcı elementlə-
rinin müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Aqrar sahəyə dövlət maliyyə dəstəyinin ayrılmasına bax-
mayaraq investisiyaların istifadəsi mexanizmi təsirsiz qalmaqda davam edir. Aqrar sahədə gəlir-
lərin aşağı olması, təkrar istehsal üçün yenidən maliyyə resurslarının çatışmazlığı kənd təsərrüfatı 
istehsalçılarının normal fəaliyyət göstərən bir investisiya mexanizmi qurmaq üçün əsas kapitala 
öz investisiya mənbələrini formalaşdırmasına imkan vermir. Dünya siyasətində baş verən pro-
seslər və onun iqtisadiyyata birbaşa təsiri elmi və praktiki baxımdan əhalinin ərzaq təhlükə-
sizliyinin təmin edilməsinin daha çətin olduğunu göstərir. Buna görə də, kənd təsərrüfatı istehsa-
lının inkişafını sabitləşdirməyin vacib olduğu emal sənayesi sahələrinə investisiya qoyuluşu me-
xanizminin formalaşmasının xüsusiyyətləri daha kəskin şəkildə ortaya çıxır. Bu əsasən regionlarda 
özünü ciddi şəkildə büruzə verir. 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №2(61)-2021  
 

21 

“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun maddə 11-ci maddəsi-
nin 2-ci bəndində qeyd edilir ki, “Dövlət investisiyasının idarə olunması respublika və yerli dövlət 
hakimiyyət və idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keçirilir və büdcə, büdcədənkənar vəsaitin və 
həmin orqanlar tərəfindən cəlb edilən başqa vəsaitin planlaşdırılmasından, investisiyanın şərtləri-
nin müəyyənləşdirilməsindən və bunlarla bağlı digər məsələlərin həllindən ibarətdir” [2]. 

“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Qanunun 1-ci maddəsində deyilir: “İnvestisiya-gəlir (mən-
fəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə 
qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən ibarətdir” [2]. 

Aqrar sahə xüsusilə kənd təsərrüfatı investorlar üçün riskli bir sahə olduğundan bu sahəyə 
investisiya qoyuluşuna maraq azdır. Məhz bu baxımdan kənd təsərrüfatında investisiya və risk 
dərəcəsi nəzərə alınmaqla, təsərrüfat subyektlərinin borc kapitalına olan tələbatını və gəliri təmin 
edən vəsaitlərin buraxılmasından ibarət olmalıdır. Kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən kiçik və 
orta təsərrüfatların və əhalinin ailə-kəndli ev təsərrüfatlarının məhdud maliyyələşdirilməsi kənd 
əhalisinin mütləq əksəriyyətini əhatə etdiyindən, bu, obyektiv olaraq kənd təsərrüfatı sektoruna 
investisiya qoyuluşunun aşağı sosial göstəricilərini müəyyən edir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın 
sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiya cədvəl 1-də verilmişdir. 

Cədvəl 1 
İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiya 

 

İllər Cəmi 

O cümlədən 

sənaye 
kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı 

və balıqçılıq 
tikinti 

nəqliyyat 
və anbar 

təsərrüfatı 

informasiya 
və rabitə 

digər 
sahələr

2015 15957 8499.9 355.4 2123.5 2199.9 335.3 2443.0
2016 16772.8 9949.8 325.1 2831.8 1392.3 199.4 1074.4
2017 17430.3 10610.1 617.8 2746.0 1777.7 171.9 1506.8
2018 17244.9 8497.2 764.4 3721.4 1926.6 441.5 1893.8
2019 18539.5 9258.0 769.5 3550.4 2190.7 547.1 2223.8
2020 17226.1 9065.3 520.6 3178.5 2092.6 185.5 2183.6

 
2015 100 53.3 2.2 13.3 13.8 2.1 15.3 
2016 100 63.1 2.1 17.9 8.8 1.3 6.8 
2017 100 60.9 3.5 15.8 10.2 1.0 8.6 
2018 100 49.3 4.4 21.6 11.2 2.6 10.9 
2019 100 49.9 4.2 19.2 11.8 3.0 11.9 
2020 100 52.6 3.0 18.5 12.1 1.1 12.7 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi, stat.gov.az 
 
Statistik məlimatlardan göründüyü kimi, kənd təsərrüfatı və ona bağlı olan emal müəssisələri 

qeyri-neft sektorunda yüksək potensiala malik olmasına baxmayaraq bu sahədə əsas kapitala yö-
nəldilmiş investisiya informasiya və rabitədən sonra ən az paya malikdir. Digər tərəfdən, bu isti-
qamətə yönəldilən investisiya əsasən kənd təsərrüfatı texnikalarının alınmasına, soyuducu anbar 
və taxıl elevatorları infrastrukturlarının,aqroparkların qurulmasına yönəldilmişdir. İnvestisiyalar 
hesabına yaradılan yeni infrastrukturdan səmərəsiz istifadə isə investisiyaların səmərəsizliyinə sə-
bəb olur. Ayrıca olaraq bu infrstukturlar istehsalın inkişafında hər hansı müsbət dəyişikliyə səbəb 
olsa da ayrı-ayrılıqda sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında elə də ciddi dəyişikliyə səbəb olmurlar. 

İqtisad elmləri doktoru professor İ.İbrahimov qeyd edir ki, “Aqrar sahədə formalaşan sahibkar-
lar milli iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayırlar. Sahibkarlığın inkişafı, kənd təsərrüfa-
tındakı mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə edilməsində, orta və irihəcmli layihələrin 
həyata keçirilməsində tərəfdaşlarla faydalı iqtisadi əlaqələr yaratmaqda investisiyaların rolu artır. 
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İstehsal və xidməti modernləşdirmək, kapital əldə etmək və onun dövriyyəsini artırmaqla strateji 
vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin etmək olar. Bu baxımdan investisiya aqrar iqtisadiyyatın 
davamlı inkişafının əsas vasitələrindən biri olmaqla real kapitalın artırılmasında, iqtisadi səmə-
rəliliyin stimullaşdırılmasında və rəqabətqabiliyyətli istehsal və xidmətlərin formalaşmasında 
mühüm rol oynayır [4. s. 588-589] 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, kənd təsərrüfatının inkişafını təmin etmək məqsədilə 
yerli və xarici investorları cəlb etmək üçün, demək olar ki, sərbəst iqtisadi mühit yaradılmışdır. 
Lakin bununla birlikdə, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün lazım olan investisiyaları cəlb etmək və 
onların müsbət təsirini maksimum dərəcədə artırmaq üçün iqtisadiyyatın aqrar sektorunun inves-
tisiya siyasəti sahəsində bir sıra məsələləri həll etmək və onlar üçün əsas təklifləri müəyyən etmək 
lazımdır. 

Belə ki, kənd təsərrüfatına investisiya qoyuluşunda investisiya sahəsindəki maraqların yaxın-
laşması qarşılıqlı əsasda baş verməlidir. Kənd təsərrüfatında gəlirlilik səviyyəsinin aşağı olması 
və getdikcə risklərin artması dövlət səviyyəsində borc vəsaitlərinin geri qaytarılmasını təmin edən 
şərtlərin meydana gəlməsi səbəbindən qoyulan investisiyaların müəyyən hissəsinin dövlət tərəfin-
dən sığortalanması məqsədəuyğundur. Bu vəziyyətdə investisiyalardan istifadə, investisiya fond-
larının iqtisadi və maliyyə fəaliyyətinə yönəldilməsinin səmərəli təşkili deməkdir. Bir sözlə, inves-
torun investisiya gəlirliliyi təmin olunur. İnvestora investisiyanın geri qayıtmasının təmin edilməsi 
onun borclanmış investisiya xüsusiyyətini qorumağa və yeni investisiyaları təmin etmək üçün 
investorun resurs portfelini bərpa etməyə imkan verir. 

İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi üçün müsbət xalis cari dəyər, layihənin gəlirlilik 
indeks (birdən çoxdur), layihənin daxili gəlirlilik dərəcəsinin (büdcə səmərəliliyi) layihənin həyata 
keçirilməsi üçün cəlb edilmiş kredit (büdcə) vəsaitlərinin dəyərilə müqayisəli fərqi (yüksəkdir və 
ya aşağıdır) kimi göstəricilərə diqqət yetirmək lazımdır. 

Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşunda xarici təcrübə 
Aqrar sahənin xüsusi mülkiyyət əsasında inkişaf etdirilməsinin ilk vaxtlarından kənd təsərrüfa-

tına investisiyaların cəlb edilməsi hər bir ölkədə olduğu kimi bizim ölkədə də diqqət mərkəzində-
dir.  

Avropa ölkələrində kənd təsərrüfatına investisiya qoyuluşu son illərdə genişlənməklə bərabər, 
getdikcə "torpaq ələ keçirmə" kimi özünü göstərməkdədir. Bununla birlikdə, kənd təsərrüfatına 
qoyulan digər investisiya növləri daha çox yayılmışdır, məsələn, müştərək müəssisələr, koopera-
tivlər, idarə müqavilələri, müqaviləli əkinçilik və məhsul yetişdirmə sxemləri. İnkişaf etmiş öl-
kələrdə əsas investor rolunda xidmət kooperativləri çıxış edirlər.Xidmət kooperativlərinin digər 
bir vacib kateqoriyası, öz üzvlərinə sərmayələrini və ya dövriyyə kapitalını birgə maliyyələşdir-
məsinə imkan verən kredit kooperatividir. Kredit ittifaqları vasitəsi ilə fermerlər üzvlərinə borc 
vermək üçün vəsait toplayırlar və eyni zamanda kreditlər kommersiya banklarının təklif etdiklərin-
dən daha yaxşı faizlə cəlb edilə bilər. Bu kiçik birliklərdən bəziləri Fransadakı Crédit Agricole və 
Crédit Mutuel, Almaniyadakı DZ Bank və ya Hollandiyadakı Rabobank kimi böyük beynəlxalq 
banklara çevrildi. Bu Avropa kooperativ bankları yerli kənd əhalisinin ehtiyaclarından doğmuş və 
indi beynəlxalq xidmətlər göstərmək üçün genişlənmişdir [5]. 

Qərb ölkələrində istifadə olunan kənd təsərrüfatı qiymətlərinə dövlət dəstəyi üsulları təxminən 
eynidir və dövlətin büdcə vəsaitləri hesabına zəmanət verdiyi göstərici (bazarda qiymətlərin dəyiş-
məsi yuxarı və aşağı hədləri nəzərə alınmaqla) qiymətlərinin səviyyəsini təyin etmək üçün aşağı 
düşür. Ümumi Bazar çərçivəsində bu siyasətin bir xüsusiyyəti, kənd təsərrüfatı məhsullarının öz 
istehsalçıları üçün (daxili və dünya qiymətləri arasındakı fərqi əhatə edən gömrük rüsumları, 
fermerlərə və ixracatçılara kompensasiya ödənişləri) bir müdafiə sistemidir.Bu təkcə ayrı -ayrı 
ölkələrin aqrar potensialının orijinallığını və ixtisaslaşmasını qorumaqla yanaşı, həm də Qərbi Av-
ropanı ABŞ-la belə uğurlu rəqabət aparan ən böyük ərzaq ixracatçısına çevirmək imkanı verdi. 
ABŞ-da və AB ölkələrində fermer məhsullarının qiymətləri dünya qiymətlərindən daha yüksək 
səviyyədə müəyyən edilmişdir. 
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Aşağıdakı cədvəldə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan bir sıra ölkələrdə kənd təsərrüfatı, 
meşə və balıqçılıq sahəsinə yönəlmiş birbaşa investisiyaların həcmi, həmçinin bu həcmin ümumi 
investisiya portfelindəki payının 2018-ci il üzrə statistik məlumatları əks olunmuşdur: 

 
Cədvəl 2 

Kənd təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq sahəsinə yönəldilmiş investisiya həcmi və xüsusi çəkisinə 
dair məlumatlar (2018) 

 

S/s  Kənd təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq 
sahəsinə yönəldilmiş investisiya həcmi, 

milyon ABŞ dolları 

Sahəvi investisiyanın ümumi 
investisiya portfelindəki payı, 

% 
1 ABŞ 804.0 0.3 
2 Fransa 89.7 0.2 
3 İtaliya 67.9 0.2 
4 Yunanıstan 17.2 0.4 
5 Türkiyə 96.2 0.7 
6 İsrail 14.0 0.1 
7 Rusiya 57.8 0.4 
8 Qazaxıstan 90.3 2.4 
9 Özbəkistan 27.9 4.5 
10 Yaponiya 50.5 0.5 

 
Mənbə: FAO təşkilatının statistik məlumatlar bazası (http://www.fao.org/faostat/en/#data/FDI) 

 
Cədvəl məlumatlarından da göründüyü kimi, ABŞ-da, Qazaxıstanda, Türkiyə və Fransada sa-

həvi investisiyaların həcmi daha çox olsa da, xüsusi çəkisinə görə Qazaxıstan və Özbəkistan digər 
ölkələrə nisbətən daha çox fərqlənməkdədir. Ümumilikdə götürüldükdə isə, inkişaf etmiş ölkələrdə 
aqrar sektora yatırılan investisiyaların payının digər ölkələrə nisbətdə daha az olduğu bir tenden-
siya müşahidə edilir. Bu da hər bir ölkənin aqrar siyasətindən və iqtisadiyyatın prioritetliyi və 
iqtisadi inkişafı səviyyəsindən bilavasitə asılı olduğunu göstərir. 

Dünya ölkələrində ümumilikdə kənd təsərrüfatı sektorunda çoxlu sayda investorlar fəaliyyət 
göstərir və bu sahədəki investisiya siyasəti təkcə kənd təsərrüfatına özəl investisiyaların artırılma-
sına deyil, həm də investisiyaların davamlılığının təmin edilməsinə yönəldilməlidir. Kənd təsərrü-
fatında özəl investisiyaların əsas obyektləri kimi kiçik torpaq sahələri olan yerli fermerlər çıxış 
edir. Bəzi ölkələrdə böyük beynəlxalq investorlar da kənd təsərrüfatında kapital ehtiyatlarının 
toplanmasına yardımçı olurlar. İnvestorlar yerinə yetirdikləri investisiya layihələri çərçivəsində 
yeni iş yerləri yarada və kənd təsərrüfatı istehsalının və dəyər zəncirinin rəqabət qabiliyyətini 
artırmaq üçün təcrübə, maliyyə imkanları və marketinq şəbəkələri gətirə bilirlər. Bununla yanaşı, 
irimiqyaslı investisiyalar da mənfi sosial və ekoloji nəticələrə səbəb ola bilər. Məhz bu səbəbdən 
də, bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə investisiya siyasəti hazırlanarkən investisiyalara ev sahibliyi 
edən ölkəyə həm iqtisadi, həm də sosial fayda gətirməsi üçün qanunların və normativ aktların 
fayda verəcək bir sənəd kimi işlənib hazırlanmasına ciddi önəm verilir.Aydın və əlçatan səviyyədə 
hazırlanmış qanunlar, qaydalar və siyasət kənd təsərrüfatı investorları üçün təhlükəsiz və etibarlı 
şəraitin yaradılmasına kömək edir. Bu, təsərrüfat və müəssisələrin investisiya imkanlarını daha 
məlumatlı və vaxtında qiymətləndirməsinə, bununla da investisiyaları stimullaşdırmaqla əməliy-
yat xərclərini azaltmağa kömək edir. Hökumətlərin normativ aktları necə tətbiq etməsi və dəyiş-
dirməsi barədə şəffaf məlumat, eləcə də proqnozlaşdırılan normativ aktlar investorların etibarını 
artırır. Onlar, xüsusilə formal iqtisadiyyata girməkdə xüsusi çətinliklərlə üzləşən kiçik aqrar 
investorların, eləcə də müxtəlif tənzimləyici və inzibati sistemlərlə işləməli olan iri xarici in-
vestorların investisiyalarını dəstəkləyirlər. 
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Dünya Bankının "Doing Business" hesabatları göstərir ki, tənzimlənmənin sərtləşdirilməsi və 
həddindən artıq süründürməçiliyin, bürokratik əngəllər və prosedurların mürəkkəbliyi investorlar 
üçün xərcləri və gecikmələri artırır, bu da dövlət rəsmiləri arasında qeyri-leqal halların (korrupsiya 
və s.) daha yüksək səviyyəsinə gətirib çıxarır. Bu səbəbdən də investisiya mühiti ilə bağlı qanun-
vericilik aktlarının səmərəliliyi ilə bağlı öncədən geniş təhlil aparılmalıdır.  

Tənzimləyici təsirin təhlili (TTT) normativ aktların ehtimal olunan səmərələrinin və xərclə-
rinin, o cümlədən onların sosial və ekoloji nəticələrinin öyrənilməsi inzibati yükü dəqiq müəyyən 
etməyə və normativ qərarların qəbul edilməsi barədə məlumatlandırmağa kömək edə bilər. Belə 
təhlil dövlət müəssisələrinin milli və submilli səviyyələrdə güclü institusional potensialına əsas-
lanmalıdır [6]. 

 
Nəticə 

 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sahəsində baş verən geriləmələr kənd təsərrüfatının inki-

şafına mənfi təsir etməklə aqrobiznesin inkişafını ləngidir. Digər tərəfdən kənd təsərrüfatında ən 
səmərəli sahələr, yüksək gəlirli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və emalının təşkil edil-
diyi sahələr, kənd təsərrüfatı məhsullarının satışına dəstək verilən obyektlərə sərmayə qoyuluşu 
artsa da ixrac coğrafiyasının məhdudluğu investor üçün riskləri artırır. 

Aqrar sahənin hərtərəfli inkişafı üçün qabaqcıl texnologiyaların tətbiqini, xammal bazasının 
inkişafını, bölgələrin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını təmin etmək üçün investisiyaların cəlb 
edilməsi ən mühüm məsələlərdən biri olmalıdır. 

Dövlətin kənd təsərrüfatının və aqrar-sənaye istehsalının investisiya cəlbediciliyinin artırılma-
sında fəal iştirakı müasir iqtisadi şəraitdə aqrar-sənaye istehsalının müasirləşdirilməsinin sürətlən-
dirilməsinin vacib istiqamətidir. Aqrar-sənaye istehsalına tətbiq edilən "investisiya cəlbediciliyi" 
iqtisadi kateqoriyası investorların risklərini azaldan və onu regionlara, sahələrə, təsərrüfat subyekt-
lərinə mənfəət və ya hər hansı sosial effekt əldə etmək məqsədilə maddi-texniki və maliyyə re-
sursları qoymağa həvəsləndirən biznesin (təşkilati, normativ, maliyyə, iqtisadi, sosial və s.) apa-
rılması üçün zəruri şəraitin yaradılmasıdır. 
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Направления улучшения инвестиционного механизма в аграрной сфере 

 
Резюме 

Цель исследования - проанализировать текущее состояние инвестиций в сельское 
хозяйство и выявить новые механизмы расширения участия инвесторов. 

Методология исследования - создание интенсивных фруктовых садов в Азербайджане, 
увеличение производства картофеля, увеличение производства овощей в теплицах, соз-
дание малых и средних предприятий по переработке фруктов и овощей в регионах счи-
таются достаточно привлекательными сферами для инвестиции. 

Значение исследования - объясняется одним из важных условий успешной интеграции 
Азербайджана в мировое экономическое пространство, разработка эффективного механиз-
ма инвестирования для достижения высокого уровня жизни и продовольственной 
безопасности страны. 

Результаты исследования - В настоящее время, несмотря на некоторые шаги, пред-
принятые для снижения зависимости от импорта продовольственной пшеницы, обеспече-
ния пищевой промышленности местным сырьем и увеличения производства молочных 
продуктов, строительства современных животноводческих комплексов и обеспечения этих 
комплексов высокопродуктивными породами, инвестиции необходимы. низкий. Это 
связано с тем, что отрасль зависит от природных факторов, существует множество рисков 
и производственный цикл длительный. 

Oригинальность и научная новoвведение исследования - Специфика аграрного сек-
тора, возрастающие риски и другие факторы определяют эффективность выбора аграрного 
сектора как отдельного типа инвестиций, управляемого инвесторами. Некоторые инстру-
менты могут быть использованы для привлечения инвестиций в аграрный сектор, в част-
ности, создание и развитие различных сельскохозяйственных фондов, что значительно 
сократит минимальные инвестиции, сделав этот сектор более доступным для инвесторов. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрный сектор, инвестиции, экономическое 
развитие, государственная поддержка, заявочный механизм. 
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Directions for improving the investment mechanism in the agricultural sector 
 

Summary 
The purpose of the study- is to analyze the current state of investment in agriculture and 

identify new mechanisms to expand the involvement of investors. 
The methodology of the research - the establishment of intensive orchards in Azerbaijan, 

increasing the production of potatoes, increasing the production of vegetables in greenhouses, the 
establishment of small and medium-sized fruit and vegetable processing enterprises in the regions 
are considered quite attractive areas for investment. 

Significance of the application of the study - One of the important conditions for the 
successful integration of Azerbaijan into the world economic space, the development of an 
effective mechanism for investment to achieve a high standard of living and food security of the 
country is explained. 

Results of the study - At present, despite some steps taken to reduce the dependence on food 
wheat imports, provide the food industry with local raw materials and increase dairy production, 
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build modern livestock complexes and provide these complexes with high-yielding breeds, 
investment is low. This is due to the fact that the industry depends on natural factors, there are 
many risks and the production cycle is long. 

Originality and scientific novelty of the research - The specificity of the agricultural sector, 
increasing risks and other factors determine the effectiveness of choosing the agricultural sector 
as a separate type of investment managed by investors. Some tools can be used to attract 
investment in the agricultural sector, in particular the creation and development of various 
agricultural funds, which will significantly reduce the minimum investment, making this sector 
accessible to a wider range of investors. 

Key words: agriculture, agrarian, investment, economic development, state support, appli-
cation mechanism. 
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QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ RAYONUNDA KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏLƏRİNİN 

İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Sahibkarlığın inkişafı şəraitində regionda ərzaq təminatının yaxşılaşdı-

rılmasının konseptual əsaslarını araşdırmaqdan, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin ərzaq 
məhsullarına olan tələbatının ödənilməsinin mövcud vəziyyəti və inkişaf meyillərini təhlil etmək-
dən, regionda ərzaq təminatının yüksəldilməsinin prioritetlərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində iqtisadi statistik, müşahidə, məntiqi ümumiləşdir-
mə, sistemli yanaşma, təhlil üsulu və analiz-sintez metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - əldə olunan nəticələr Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda aqrar-
ərzaq təsərrüfatının inkişaf prioritetlərinin əsaslandırılmasına, əhalinin alıcılıq qabiliyyətli tələbi-
nin stimullaşdırılmasının regionun ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasına təsirinin müəyyənləşdi-
rilməsinə, kənd təsərrüfatının sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsinin ərzaq təminatının yaxşı-
laşdırılmasına təsirinin qiymətləndirilməsinə kömək etməyə imkan verir. 

Tədqiqatın nəticələri – tədqiq edilən məsələlər onu göstərir ki, regionda kənd təsərrüfatı isteh-
salı çevik olmalı, əhalinin ərzaq təminatının müasir vəziyyətinə və iqtisadi mexanizmlərin təkmil-
ləşdirilməsi istiqamətinə müsbət təsir etməlidir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – nəzəri-metodoloji məlumatlar ümumiləşdirilərək re-
gionun ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin baş-
lıca tərkib hissəsi kimi  təhlil edilmişdir. Məqalənin elmi yeniliyi müəllif tərəfindən  ərzaq təmi-
natının regional mexanizmlərini müəyyənləşdirmək və ona təsir edən amilləri təsnifləşdirməklə 
bağlıdır. Məlum olmuşdur ki, iqtisadi rayonda ərzaq təminatının səviyyəsi sosial aspektlərdə qane-
edici səviyyədə deyil. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatının ixtisaslaşması, aqrar-sənaye kompleksləri, təbii ehtiyatların 
iqtisadi qiymətləndirilməsi, əlverişli təbii şərait və s. 

 
Giriş 

Ölkəmizin şimal-şərq hissəsində yerləşən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun əlverişli təbii iq-
tisadi şəraiti bu rayonun uzun tarixi dövrlərdə iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Ərazisi 
7 min kv.km olan iqtisadi rayon respublika ərazisinin 8%-ni əhatə edir. Regionun əlverişli təbii 
şəraiti, dəniz sahillərindən yüksək dağlıq sahələrə qədər uzanan ərazisi iqtisadi rayonun çoxsahəli 
kənd təsərrüfatının inkişafına zəmin yaratmışdır. İqtisadi rayonun ümumi ərazisinin 37%-i Quba, 
22,1%-i Qusar, 15,6%-i Xaçmaz, 11,3%-i Siyəzən inzibati rayonlarının payına düşür [1, s. 191]. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinə rayonun relyef müxtə-
lifliyi, ərazidə iqlim-temperatur rejimi və kənd təsərrüfatı sahələrinin ixtisaslaşması təsir göstərir. 
Regionda  təbii şəraitin müxtəlifliyi burada iqtisadi cəhətdən fəal qüvvələrin inkişafına və əhalinin 
qeyri-bərabər məskunlaşmasına səbəb olmuşdur. İqtisadi rayonun kənd təsərrüfatı sahələrinin in-
kişafında təbii resursların zənginliyi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  

Müxtəlif təbii şəraitin və ehtiyatların iqtisadi rayonun kənd təsərrüfatı sahələrinin inki-
şafında rolu 

İqtisadi rayonun iqlim şəraitinin əlverişli olması istehsal sahələrinin və aqrar bölmənin ixtisas-
laşmasına səbəb olmuşdur. Regionun iqliminin mülayim xarakteri iqtisadi rayonda  taxılçılığın, 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(61)-2021 
 

28 

tərəvəzçiliyin, meyvəçiliyin inkişafı üçün əlverişlidir. Xəzər dənizinin iqtisadi rayonun ərazisini 
əhatə etməsi və rekreasiya ehtiyatlarının zənginliyi istirahət və müalicə əhəmiyyətli sanatoriyaların  
yaradılmasına müsbət təsir göstərmişdir. Dəniz səviyyəsindən 600 m yüksəklikdə havanın orta 
illik temperaturu +100 təşkil edir.Yay aylarında isə həmin ərazilərdə temperatur +200 -dək yüksəlir.  
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun sahil zonasında iqlimin mülayim xarakter daşımasında Xəzər 
dənizi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İqlimin mülayim xarakter daşıması düzənlik sahədən alçaq və 
yüksək dağlıq ərazilərədək kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasında mühüm rol oynayır. 

İqtisadi rayonun kənd təsərrüfatının inkişafında və aqrar sənaye komplekslərinin formalaşma-
sında su ehtiyatları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Aparılan tədqiqatlara görə iqtisadi rayonun əra-
zisində 60-dək çay vardır ki, onların ən çox su ehtiyatlarına malik olanları Samur, Qusar və Gilgil 
çayları hesab edilir. Bu çaylar Xəzər dənizi hövzəsinə aid edilməklə iqtisadi rayonun suvarma 
sistemlərinin həyata keçirilməsində və elektrik enerjisi istehsalı üçün əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi 
rayonun zəngin su ehtiyatına malik olması əkinçiliyin suvarma dövründəki tələbatının ödənilmə-
sində problem yaratmır. Rayon ərazisində yerüstü və yeraltı su ehtiyatları zəngindir. Su ehtiyatla-
rının bolluğu əhalinin içməli suya olan tələbatını ödəməklə yanaşı, əkin sahələrinin suvarılmasında 
və məhsuldarlığın artırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bundan əlavə iqtisadi rayonun su 
ehtiyatlarından Abşeron iqtisadi rayonu əhalisinin və istehsal sahələrinin su ilə təmin olunmasında 
geniş miqyasda istifadə olunur. 

Tədqiqat apardığımız ərazinin torpaq fondu kənd təsərrüfatının bütün sahələrinin inkişafı üçün 
əlverişli hesab olunur. Son illərdə ərazidə olan torpaqların özəlləşdirilməsi torpaq ehtiyatlarından 
daha səmərəli istifadə olunmasına zəmin yaratmışdır. Torpaq ehtiyatlarının münbitliyi aqrar böl-
mənin bütün sahələrində məhsuldarlığın yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərir. Yüksək göstərici-
lərlə tərəqqi yoluna qədəm qoyan əkinçilik kənd təsərrüfatının mühüm sahəsi olan  heyvandarlığın 
inkişaf etdirilməsi üçün möhkəm yem bazası yaradır. Lakin inzibati rayonlar üzrə torpaq tiplərinin 
bir-birindən fərqlənməsi məhsuldarlığa və kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasına öz təsirini göstərir. 
Quba, Qusar inzibati rayonları ərazilərində mövcud olan torpaqlar ən çox şabalıdı və meşə altından 
çıxmış torpaqlardan ibarət olduğundan onların məhsuldarlığı başqa rayonlara nisbətən daha 
yüksəkdir. Şabran, Xaçmaz və Siyəzən inzibati rayonlarında olan torpaq  ehtiyatları suvarma yolu 
ilə istehsal dövriyyəsinə cəlb olunur. Əsasən taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik üçün əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Kənd təsərrüfatı sahələrinin ixtisaslaşdırılması və inkişaf istiqamətləri 
Rayonun kənd təsərrüfatının əkinçilik sahəsi əsasən suvarma şəraitində inkişaf etdirilir. Əkin-

çilik dövriyyəsinə cəlb olunan torpaq sahələrinin xüsusi çəkisi ildən-ilə artırılır. Bütün kateqori-
yalardan olan əkin sahələri iqtisadi rayon üzrə 2005-ci ildə 104030 hektar, 2008-ci ildə 105022 
hektar, 2011-ci ildə isə - 134695 hektar, o cümlədən dənli və dənli-paxlalıların ümumi əkin sahəsi 
2005-ci ildə 47917 hektar, 2008-ci ildə 43433 hektar, 2011-ci ildə isə 60922 hektar təşkil etmişdir. 
İqtisadi rayon üzrə 2005-ci ildə ümumi əkin sahələrinin 46%-i, 2008-ci ildə- 41,3%-i, 2011-ci ildə 
45,2%-ini dənli və dənli-paxlalar təşkil  etmişdir. 

Regionun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Bu sahə əsasən tərəvəz və meyvə 
istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Belə ki, rayonun ümumi məhsulunda kənd təsərrüfatının payı  2003-
cü ildə 65,4%, 2011-ci ildə isə 36,6%-ə bərabər olmuşdur. Eyni zamanda 2011-ci ildə iqtisadi 
zonada taxılın məhsuldarlığı ölkə üzrə orta göstəricidən 24,1 faiz, kartofun məhsuldarlığı 1,41 
dəfə, bostan bitkilərinin məhsuldarlığı 1,43 dəfə aşağı, tərəvəzin məhsuldarlığı isə 1,43 dəfə yük-
sək olmuşdur [2, s. 22]. 

İnzibati rayonlar üzrə dənli və dənli-paxlalı bitkilərin əkin sahəsi Quba rayonu üzrə 2005-ci ildə 
10,3%, 2008-ci ildə 8,5%, 2011-ci ildə 17,3%, Qusar rayonunda 30,5-30,5-28,3%, Xaçmaz rayo-
nunda 39,5-37,2-38,4%, Şabran rayonunda 13,7-15,8-12,7%, Siyəzən rayonunda 6,0-8,0-3,3% 
təşkil edir. Dənli və dənli-paxlalı bitkilər üzrə əkin sahələrinin inzibati rayonlar üzrə xüsusi çəkisi 
1.1 №-li cədvəldə verilmişdir. 
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Cədvəl 1.1 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə dənli və dənli-paxlalı bitkilərin əkin sahəsi  

(xüsusi çəkisi %-lə). 
 

İnzibati rayonlar 
İllər üzrə 

2005 2008 2011 
Quba 10,3 8,5 12,3 
Qusar 30,5 305 28,3 
Xaçmaz 39,5 37,2 38,4 
Şabran 13,7 15,8 12,7 
Siyazən 6,0 8,0 3,3 
Cəmi: 100 100 100 

 
Quba- Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri (ha) sütunlu diaq-

ramda göstərilmişdir (şəkil 1). 
 

 
 

Şəkil 1 .Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu iizrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin cəmi əkin sahəsi, ha 
 
Şəkil 1-i təhlil etdikdə aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar. İqtisadi rayon üzrə kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin birlikdə əkin sahəsinin (ha) 2000-2011-ci illər ərzində 56621 hektar artdığı müəyyən 
olunmuşdur. 

İqtisadi rayon üzrə bitkiçilik sahələrinin ixtisaslaşmasında tərəvəz əkini son illərdə  daha da 
inkişaf etdirilir. İlkin olaraq bu sahənin inkişafı ərazinin mülayim iqlimi və tərəvəzçiliyin inkişafı 
üçün əlverişli torpaq sahəsinin olması ilə əlaqələndirilir. Tərəvəz əkini sahəsi iqtisadi rayon üzrə 
2005-ci ildə 2933 hektar, 2008-ci ildə 3611 hektar, 2011-ci ildə 8683 hektara çatmışdır. İqtisadi 
rayon üzrə ümumi əkin  sahəsinin 2005-ci ildə 2,8%-i, 2008-ci ildə 3,4%-i, 2011-ci ildə 6,4%-i 
tərəvəzçiliyin payına düşür. 

Respublikamızda Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun rolu və əhəmiyyəti 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu respublikanın mühüm meyvəçilik rayonu kimi tanınır. Bu sahədə 

üzümçülük, meyvə və giləmeyvə daha üstün yer tutur.  İqtisadi rayonda üzüm əkini sahəsi 2005-
ci ildə 12746 hektar və yaxud ümumi əkin sahəsinin 12,2%-i, 2008-ci ildə 10777 hektar yaxud 
10,2%-i, 2011-ci ildə 2288 hektar, yaxud cəmi əkin sahəsinin 16,9%-ni əhatə etmişdir. Üzümçü-
lüyün inkişaf  etdiyi əsas rayonlar Xaçmaz, Şabran, Siyazən və qismən də Quba  rayonudur. 

İnzibati rayonlar üzrə meyvə və giləmeyvəçiliyin ən çox inkişaf etdiyi rayon Qusar, Xaçmaz, 
Quba və Şabran rayonlarıdır. İqtisadi təhlil göstərir ki, Quba rayonunda meyvə və giləmeyvə bağ-
larının tutduğu sahə 2005-ci ildə 10881 hektar, 2008-ci ildə 2250 hektar, 2011-ci ildə 5299 hektar, 
Qusar rayonu üzrə 2005-ci ildə 8795 hektar, 2008-ci ildə 3080 hektar, 2011-ci ildə 5250 hektar, 
Xaçmaz rayonunda 3703-5601-5288 hektar, Şabranda 190-508-510 hektar, Siyəzən rayonunda 87-
85 hektara çatmışdır.  Azərbaycanda meyvəçiliyin inkişaf etdiyi region hesab edilən Quba-Xaçmaz 
iqtisadi rayonunda bu sahənin inkişafına xüsusi fikir verilməlidir. 
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Buğda əhalinin zəruri istehlak vasitəsi qrupuna daxil olan məhsullardan hesab edilir. İqtisadi 
rayonda ümumi əkin sahəsinin 2005-ci ildə 25,4%-ni, 2008-ci ildə 33,5%-ni, 2011-ci ildə 34,8%-
ni buğda əkini  sahəsi təşkil etmişdir.  

İqtisadi rayonun bütün inzibati rayonlarında taxılçılıq, o cümlədən buğda əkini sahəsi geniş 
ərazini əhatə edir. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının bitkiçilik üzrə tədarükü 
İqtisadi rayonda bitkiçilik üzrə aparılan iqtisadi təhlillər göstərir ki, iqtisadi rayonda əkinçiliyə 

yararlı torpaq ehtiyatlarının istehsal dövriyyəsinə cəlb olunması məhsul istehsalının  artırılmasına 
zəmin yaratmış olar. 

Əkinçilikdə müasir aqrotexniki qaydalardan istifadə edilməsi məhsul istehsalının artırılmasına 
şərait yaratmışdır. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrü-
fatında bitkiçilik məhsulları dinamik inkişafa malik olmuşdur. Əlverişli torpaq tiplərinin olması 
kartof istehsalının ildən-ilə artırılmasına müsbət təsir göstərmişdir.  İqtisadi rayonda 2005-ci ildə 
kartof istehsalı - 536 ton, 2008-ci ildə 20642 ton, 2011-ci ildə isə 34601 ton təşkil etmişdir. 

Regionun rayonlarında kartof istehsalı illər üzrə müxtəlif iqtisadi göstəricilərə malik olmuşdur. 
Əgər Quba rayonuna 2005-ci ildə iqtisadi rayon üzrə istehsal edilən kartofun 9,2%-i, 2008-ci ildə 
79,4%-i, 2011-ci ildə 21,7%-i düşürsə, Qusarda 85,7-46,3-39,3%, Xaçmazda 2,5-31,6-36,9%, 
Şabranda 2,7-2,4-1,4%, Siyəzəndə 0-0,3-0,5% istehsal olunmuşdur (cədvəl 1.2). 

 
Cədvəl 1.2 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə kartof istehsalının  iqtisadi göstəriciləri (%-lə) 
 

İnzibati 
rayonlar 

İllər üzrə 

2005(istehsal, 
tonla) 

Xüsusi 
çəkisi %-

lə 

2008(istehsal,
tonla) 

Xüsusi 
çəkisi %-

lə 

2011(istehsal, 
tonla) 

Xüsusi 
çəkisi %-

lə 
Qusar 459 85,6 9514 46,3 13609 39,3 
Quba 49 9,2 4018 79,4 7529 21,7 

Xaçmaz 13 2,4 6537 31,6 12784 36,9 
Şabran 15 2,8 513 2,4 478 1,4 
Siyəzən - - 60 0,3 201 0,5 
Cəmi: 536 100 20642 100 34601 100 
 

Cədvəl Azərbaycan  Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Azərbaycanın Regionları. B. 2011-
ci il materialları əsasında tərtib olunmuşdur [3,s.53]. 

 
Kartof əhalinin zəruri ərzaq məhsulu olduğundan bütün inzibati rayonlarda istehsalın artırılması 

üçün əlverişli şərait vardır. Xüsusilə Qusar və Xaçmaz rayonlarında torpaq tiplərinin münbitliyi 
kartof istehsalında məhsuldarlığın daha yüksək göstəricilərə malik olmasına şərait yaradır. 

Tərəvəzçilik iqtisadi rayonun ixtisaslaşdırılmış kənd təsərrüfatı məhsullarından sayılır. Bütün 
inzibati rayonlarda inkişaf etmişdir. Ölkəmizdə istehsal edilən tərəvəz məhsullarının 30-40%-i  
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun payına düşür. İqtisadi rayonda tərəvəz istehsalı dinamik inkişafa 
malik olan sahələrdən hesab edilir. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əlverişli təbii iqtisadi şəraitin olması bitkiçiliklə yanaşı hey-
vandarlığın inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Heyvandarlıq iqtisadi rayonda kənd təsərrüfatının 
əsas aparıcı sahələrindən hesab edilir. Heyvandarlıqda əsas yeri iribuynuzlu maldarlıq, qoyunçu-
luq, qismən də donuzçuluq təşkil etmişdir. 

İqtisadi rayon üzrə 2005-ci ildə bütün kateqoriyadan olan mal-qaranın sayı 494083 baş, 2008-
ci ildə 614053 baş, 2011-ci ildə isə 662285 baş təşkil etmişdir. Ümumi mal-qaranın içərisində 
həmin illərə müvafiq olaraq 45,2-44,4-44,5%-ni inəklər və camışlar təşkil etmişdir. 
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Kənd təsərrüfatının yerləşdirilməsi relyef və iqlimlə bağlı olduğundan meyvə-tərəvəz, üzüm, 
taxıl sahələri əsasən dağətəyi və düzənlik hissələrdə inkişaf etdirilir. İqtisadi rayonun kənd təsər-
rüfatına yararlı torpaqlarının 35%-i – 135 min hektarı suvarılır ki, bu respublikanın suvarılan 
torpaqlarının 10%-ni təşkil edir [4, s. 155-256]. 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil etdiyi üçün, 
torpaq tipləri, inzibati rayonlar üzrə yerləşməsi və məhsuldarlığı vacib şərtdir. İqtisadi rayonun 
təbii şəraitindəki müxtəliflik müxtəlif torpaq örtüyü yaratmışdır. Dağlıq və dağətəyi torpaq örtüyü 
humuslu, atmosfer çöküntülərinin miqdarına görə rütubətlə təmin edilmişdir. Bu sahələr Qusar, 
Quba, Şabran inzibati ərazisinin yuxarı dağlıq, dağətəyi torpaqları meşəaltı məhsuldar şabalıdı 
dağ-çəmən torpaqlarından ibarətdir. Bu sahələrdə əsasən tərəvəzçilik, kartofçuluq, meyvəçilik və 
heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi iqtisadiyyata güclü təkan verir. Xəzər dənizi sahillərinə yaxın-
laşdıqca atmosfer çöküntüləri azaldığından, rütubət çatışmamazlığı üzündən bitki örtüyü azaldıqca 
uzun illər ərzində torpaq səthində qumsallıq artmış, humus qatı azalmışdır. Bu ərazilər tərəvəzçi-
lik, üzümçülük və heyvandarlıq istiqamətində inkişaf etdirilsə də, suvarma suyundan istifadə edil-
məsi (xüsusilə Şabranın dənizə yaxınlaşan ərazilərində) şəraitində yüksək məhsul almaqla iqti-
sadiyyatı yüksəltmək olar. İqtisadi rayonun Quba, Xaçmaz inzibati ərazilərinin dağətəyi sahillə-
rinin dənizə yaxın yerlərində çəmən bitki örtüyü altından çıxmış qalın humus təbəqəsinə malik  
qaramtıl-boz torpaqlarında meyvəçilik-tərəvəzçilik-heyvandarlıq istiqamətində inkişaf etdirilmək-
lə yüksək məhsul alınır. 

İqtisadi rayonun inzibati rayonlarında ərazilər üzrə iqtisadiyyatın əsasını aqrar sahə təşkil edir. 
İqtisadiyyatın inkişafı uzun müddət kənd təsərrüfatının hesabına olmuşdur. Kənd təsərrüfatının 
güclü inkişafı həmin məhsulların emal bazasının yaradılmasına, bu da öz növbəsində aqrar-sənaye 
sahələrinin inkişafına müsbət təsirini göstərmişdir. 

 
Nəticələr 

1.Tədqiqat apardığımız iqtisadi rayonda kartof istehsalının xüsusi çəkisinin (%-lə) Siyəzən, 
Şabran, Quba, Xaçmaz və Qusar inzibati rayonları üzrə artdığı müəyyən edilmişdir. 

2. İqtisadi rayonda iqlimin mülayim xarakter  daşıması düzənlik sahədən alçaq və yüksək dağlıq 
ərazilərədək kənd təsərrüfatının ixtisaslaşdırılmasında  mühüm rol oynayır. 

3. Ərazinin torpaq ehtiyatlarının münbitliyi aqrar sektorun bütün sahələrində məhsuldarlığın 
yüksəldilməsinə və məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsinə müsbət təsir göstərir. 

4. Region üzrə bitkiçilik sahələrinin ixtisaslaşmasında tərəvəz və əkinçiliyin son illərdə daha 
böyük sürətlə inkişaf etməsi ilk növbədə ərazinin mülayim iqlimi və əlverişli torpaq sahəsinin 
mövcudluğu ilə bağlıdır. 

5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə aparılan iqtisadi-coğrafi təhlillər göstərir ki, əkinçiliyə 
yararlı torpaq ehtiyatlarının istehsal dövriyyəsinə cəlb olunması məhsul istehsalının artırılmasına 
zəmin yaratmış olar. 

6. İqtisadi rayonun Xəzər dənizi sahillərinə yaxın ərazilərində atmosfer çöküntüləri azalır, rütu-
bət çatışmazlığı üzündən bitki örtüyü azalır, torpaq səthində qumsallıq artmış və humus  qatı azal-
mışdır. Bu ərazilərdə suvarma şəraitində (xüsusilə Şabranın dənizə yaxın ərazilərində) tərəvəz-
çilik, üzümçülük və heyvandarlıq istiqamətlərində yüksək məhsuldarlığa nail olmaqla iqtisadiyyatı 
yüksəltmək olar. 
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Направления развития отраслей сельского хозяйства Губа-Хачмазского 
экономического района 

 
Резюме 

Цель исследования – изучить концептуальные основы улучшения продовольственного 
обеспечения в регионе в условиях развития предпринимательства, проанализировать теку-
щее состояние и тенденции развития удовлетворения потребностей населения в продоволь-
ственной продукции в Губа-Хачмазском экономическом районе, определить приоритеты 
повышения продовольственного обеспечения в регионе. 

Методология исследования – в исследовательской работе использованы методы эконо-
мической стастики, наблюдения, логического обобщения, системного подхода, метод ана-
лиза и анализ-синтез. 

Прикладная значимость исследования – полученные результаты позволяют обосно-
вать приоритеты развития аграрно-продовольственного хозяйства в Губа-Хачмазском эко-
номическом районе, определить влияние стимулирования покупательского спроса населе-
ния на улучшение продовольственного обеспечения региона, оценить влияние поддержки 
предпринимательской деятельности сельского хозяйства на улучшение продовольствен-
ного обеспечения. 

Результаты исследования – изученные вопросы показывают, что сельскохозяйствен-
ное производство в регионе должно быть гибким и положительно влиять на современное 
состояние продовольственного обеспечения населения и направление совершенствования 
экономических механизмов. 

Оригинальность и научная новизна исследования – теоретико-методологические 
данные обобщены и проанализированы улучшение продовольственного обеспечения ре-
гиона как основной составляющей обеспечения продовольственной безопасности страны. 
Научная новизна статьи связана с выявлением автором региональных механизмов продово-
льственного обеспечения и классификацией факторов, влияющих на него. Выяснилось, что 
уровень продовольственного обеспечения в экономическом районе не на должном уровне 
в социальных аспектах. 

Ключевые слова: специализация сельского хозяйства, агропромышленные комплек-
сы, экономическая оценка природных ресурсов, благоприятных природных условий и др. 
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Development directions of agricultural sectors in Guba-Khachmaz economic region. 

 
Summary 

Purpose of the study - investigate theuolual basis of improving food supply in the region in 
the conditions of entrepreneurship development, to analyze the current situation and development 
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trends of the population's demand for food products in Guba - Khachmaz economic region, to 
determine the priorities of increasing food supply in the region. 

Methodology - in the research work, Economic stastistics, observation, logical generalization, 
systematic approach, methods of analysis and methods of analysis-synthesis were used. 

Significance of the study-the results obtained enable us to substantiate the development 
priorities of agro-food economy in Guba-Khachmaz economic region, determine the impact of 
stimulation of the purchasing power demand of the population on the improvement of the food 
supply of the region, assess the impact of support of agricultural entrepreneurship on the 
improvement of food supply. 

The results of the study – the issues studied show that agricultural production in the region 
should be flexible and have a positive impact on the modern state of food supply of the population 
and the improvement of economic conditions. 

Originality / value – theoretical-methodological data were summarized and analyzed as the 
main component of ensuring food security of the country.The scientific novelty of the article is to 
determine the regional dimensions of food supply by the author and classify the factors affecting 
it. It turned out that the level of food supply in the economic district is not satisfactory in social 
aspects. 

Key words: agricultural specialization, agricultural industry, economic assessment of 
Natural Resources, favorable natural conditions, etc. 
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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – aqrar sahənin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) vasi-

təsilə inkişafına nəzəri-metodoloji və praktiki yanaşmaların tədqiq edilməsi və müasir dövrün tə-
ləbləri ilə uzlaşdırılmasıdır. 

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində təhlil, sintez, qruplaşdırma, ümumiləşdirmə və s. 
bu kimi metodlardan istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – aqrar sahənin inkişafının sürətləndirilməsi məqsədli proqram-
ların və qarşıya qoyulan hədəflərin reallaşdırılmasında İKT alətlərindən istifadənin maksimum sə-
mərəli olması ilə əlaqəlidir. Praktiki fəaliyyət proseslərində İKT-nin tətbiq edilməsi əlavə üstün-
lüklər verir və məhsuldarlığın artımına, səmərəliliyin yüksəldilməsinə imkan yaradır.  

Tədqiqatın nəticələri – ölkəmizin aqrar sahəsində prioritet vəzifələrin və strateji hədəflərin 
İKT-dən istifadənin genişləndirməklə reallaşdırılması üzrə tövsiyə xarakterli təkliflər irəli sürül-
müşdür. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – aqrar sahədə prioritet vəzifələrin həyata keçirilməsi 
üzrə ortaya çıxan problemlər açıqlanmış, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında aqrar sahənin 
strateji rolu əsaslandırılmış və İKT mexanizmləri, alətləri vasitəsilə aqrar sahənin inkişafının sürət-
ləndirilməsi üzrə mexanizmlər müəyyənləşdirilmişdir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, aqrar sahə, kənd təsərrüfatı, İKT, rəqəmsal texnologiyalar, 
COVİD-19 pandemiyası, işğaldan azad olunmuş torpaqlar, aqrar sahədə İKT-nin inkişaf pers-
pektivləri. 

 
Giriş 

Son onilliklərdə qlobal səviyyədə bir sıra problemlər vardır ki, bütün dünya ölkələri üçün kifa-
yət qədər aktualdır və həmin problemlər sırasında dünya əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri 
buna misal ola bilər. Maraqlıdır ki, qlobal ərzaq təhlükəsizliyi problemi minilliyin ən vacib prio-
ritet məsələləri sırasında yer almışdır. Yüz milyonlarla insanlar aclıqdan əziyyət çəkir və ildən-ilə 
kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün yeni torpaq sahələri çatışmır, quraqlıq səbəbindən isə 
məhsul itkisi artır [7]. Aqrar sahənin məhsuldar işləməsi və istismara verilmiş istehsal qurğuları-
nın, yəni istehsal güclərinin səmərəli fəaliyyət göstərmələri isə ilk növbədə xammal təminatından, 
yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının bolluğundan asılıdır. Bəs bu problemləri necə həll etməli və 
ənənəvi nəzəri-metodoloji yanaşmaları necə dəyərləndirməli və təkmilləşdirilməsini təmin etmək 
olar? Bu suala əlbəttə, birmənalı şəkildə cavab tapmaq xeyli çətindir. Amma dünyanın iqtisadi 
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrində texnologiyalar və innovasiyalar bazarlarının sürətli inkişafı, da-
vamlı tədqiqatların aparılması, yeni texnologiyaların işlənməsi hesabına məhsuldar mexanizmlərin 
hazırlanması və avtomatik idarəetmə hesabına daha yüksək nəticələrin əldə edilməsi tədbirləri və 
yanaşmaları diqqət çəkir. İlk növbədə müasir dövrün problemləri nəzərə alınmaqla, aqrar sahənin 
inkişaf etdirilməsi vacib məsələ kimi xarakterizə olunur və bunun üçün texnoloji yeniliklərdən 
istifadə edilməsi məsələlərinə diqqət artırılması olduqca strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu sırada 
İKT texnologiyaları artıq praktikada özünü yetərincə doğrultmuşdur və əvvəldə qeyd etdiyimiz 
kimi bir qrup aparıcı dünya ölkələrində İKT mexanizmlərindən, son illərdə isə rəqəmsal texnolo-
giyalardan maksimum fəal istifadə olunması sayəsində kənd təsərrüfatında fəaliyyətin səmərəlilik 
problemlərinin əhəmiyyətli hissəsinin həllinə nail olunmuş və aqrar sahənin məhsuldar işləməsi, 
daha çox rəqabətqabiliyyətli və yüksək keyfiyyətli ərzaq məhsulları, həmçinin texniki məhsulların 
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istehsalı mümkün olmuşdur. Bir çox dünya ölkələrində ərzaq məhsullarının ixracı ümumi ixrac 
strukturunda yüksək paya malikdirlər (ABŞ, Fransa, Braziliya, İsrail, Argentina, Kanada, İspaniya, 
Niderland və s.). Amma bütün bunlara baxmayaraq dünyanın əksər ölkələrində kənd təsərrüfatı 
sahələrinin davamlı inkişafı və aqrar sahənin məhsuldar fəaliyyəti dövrün tələbləri səviyyəsində 
deyildir. Dünyanın əksər ölkələri bu sahələrdəki fəaliyyəti dəstəkləmək üçün məqsədli dövlət in-
vestisiyaları yönəldir, maliyyə vəsaitləri ayırır, subsidiyalar verir, dotasiyalardan istifadə olunur, 
çoxlu sayda güzəştlər, o cümlədən vergi güzəştləri, gömrük güzəştləri müəyyənləşdirilir, dövlət 
dəstəyi mexanizmləri işlənib hazırlanır və həyata keçirilir.  

Beynəlxalq səviyyədə aqrar sahənin inkişafında İKT–dən səmərəli istifadə olunmasına 
yanaşmalar 

Son illərdə kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar fəaliyyətin elektronlaşdırılması, bu sahələrdəki 
mövcud resurslardan səmərəli istifadə edilməsi istiqamətlərində elektron xidmətlərdən bəhrələn-
mək öz nəticəsini verməkdədir. Bu proseslər dünya səviyyəsində də önəmli yer tutur və qlobal 
səviyyədə informasiya texnologiyaları ilə bağlı iqtisadi fəaliyyət sürətlə genişlənməkdədir. Belə 
ki, dünya ÜDM-də İKT-nin payı 5,0-6,0 % səviyyəsindədir, amma yaxın illərdə bu göstəricinin 
9,0-10,0 %-dək artacağı gözlənilir. Bunlarla bərabər, İKT-nin çevikliyi və elektron əməliyyatla-
rının səmərəliliyi hesabına milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin modernizasiya edilməsi, iqti-
sadi inkişaf proseslərinin, həmçinin sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli təşkilində daha yüksək 
nəticələr əldə etmək mümkündür. Belə ki, İKT əsaslı sahibkarlıq fəaliyyəti istiqamətlərinin inki-
şafı hesabına daha çox əlavə dəyər mənbələrinin yaradılması və istehsal proseslərində məhsuldar-
lığın yüksəldilməsi potensialı formalaşır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Avro-
pa Regional Konferensiyasının mütəxəssislərinin hazırladıqları hesabata və araşdırmalara görə, 
məhz kənd təsərrüfatının elektronlaşdırılması hesabına yüksək nəticələr əldə edilməsi artıq özünü 
göstərmişdir. Bunun üçün kənd təsərrüfatı sahələrində və bütövlükdə aqrar sektorda İKT vasitəsilə 
maksimum novator metodların tətbiqi təmin olunmalıdır. Bu istiqamətdə standartlar işlənməli və 
təsərrüfatların praktiki təcrübə əldə etmələrinə köməklik göstərilməlidir [20]. Kənd təsərrüfatında 
və ümumilikdə aqrar sektorda İKT-nin rolunu və əhəmiyyətini əks etdirən bir sıra amillərə diqqət 
yetirək: 1) İKT vasitəsilə normativ-hüquqi sənədlərin sadələşdirilməsi, müəssisənin və ya təsərrü-
fatın rəhbərliyinin siyasətinin işlək praktiki mexanizmlərinin hazırlanması, icra vəziyyətinin mo-
nitorinqinin aparılması; 2) İKT vasitəsilə bu sahədə daha səmərəli sahibkarlıq fəaliyyəti reallaş-
dırılır və biznes imkanları genişləndirilir; 3) İKT mexanizmləri və xidmətləri hesabına maliyyə 
təminatı və sığorta fəaliyyətinin daha səmərəli təşkili mümkünləşir; 4) Aqrar sahədə innovasiya-
ların işlənməsi, tətbiqi istiqamətində maraqlı tərəflərin, o cümlədən innovasiya fondları və kom-
paniyalarının, universitetlər və elmi-tədqiqat təşkilatlarının, aqrar sahə subyektlərinin imkanla-
rının və intellektual resurslarının mobilizasiya edilməsi və iri layihələrin həyata keçirilməsi; 5) 
İKT mexanizmləri hesabına kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində qabaqlayıcı tədbirlərin görül-
məsi, torpaq fondlarının və digər resursların uçotunun şəffaflığının təmin olunması; 6) İKT vasi-
təsilə risklərin daha səmərəli idarə edilməsi və aqrar sahə subyektlərinin fəaliyyətində səmərəlilik 
problemlərinin həllinə əlverişli şəraitin yaradılması; 7) İKT daha çox dünya bazarlarını mənimsə-
məyə, alqı-satqı əməliyyatlarının genişləndirilməsinə və yüksək texnologiyaların transferinə, in-
vestisiyaların cəlbinə yardımçı olur və s. Beləliklə, bu kimi mühüm vəzifələrin öhdəsindən gəlin-
məsi və qeyd olunan amillərin nəzərə alınması İKT-nin çoxfunksiyalı və multiplikativ təsirinin 
ifadəsi kimi qiymətləndirilə bilər. 

Aqrar sahədə elektron resursların fəal şəkildə tətbiq olunması və bununla bağlı məqsədli proq-
ramların həyata keçirilməsi nəticəsində məhsul istehsalının artırılması və eyni zamanda bu proses-
lərdə çəkilən xərclərin optimallaşdırılması imkanları genişlənir. Digər tərəfdən, istehsal olunan 
məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi və ekoloji problemlərin həlli istiqamətində daha 
təsirli tədbirlərin görülməsi mümkün olur. Eyni zamanda rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi aqrar 
sahənin strateji inkişafında önəmli rol oynayır [10, s.272]. Yeni texnologiyalar biznes mühitini 
tamamilə dəyişmək imkanına malikdir, belə ki, biznes əməliyyatlarına çəkilən xərcləri azaltmaqla 
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daha çox vəsaiti investisiya formasında biznesin genişləndirilməsinə və xarici yüksək texnologi-
yaların transferinə yönəltmək potensialı yaranır. İnformasiyaların sürətlə işlənməsi, rəqiblərin dav-
ranışlarının və strategiyalarının dərindən təhlil olunması, analoji bazarların daha fəal seqmentləri-
nin vaxtında qiymətləndirilməsi və nəzərə alınması aqrar sahədə fəaliyyətin səmərəliliyinin yük-
səldilməsinə imkanlar yaradır. İKT həm də aqrar sahənin texnoloji və innovasiya inkişafının mü-
hüm istiqamətlərinin vaxtında dəyərləndirilməsində və zəruri tədbirlərin görülməsində xüsusi 
önəm kəsb edir [11]. Bundan əlavə, İKT vasitəsilə aqrar sahə subyektləri arasında işgüzar mühit 
daha da səmərəli təşkil olunur, fermerlər və sahibkarlıq subyektləri mühüm fəaliyyət istiqamətləri, 
yeniliklər üzrə operativ və faydalı informasiya mübadiləsi aparır və nəticədə bu və ya digər mü-
tərəqqi texnologiyanın, yaxud idarəetmə formasının daha tez mənimsənilməsində, məhsuldarlığın 
artırılmasında, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi həm də itkilərin azaldılmasında, risklərin minimuma 
endirilməsində yeni fəaliyyət mexanizmləri və alətləri dövriyyəyə cəlb edilirlər. İKT-nin subyekt-
ləri sırasında isə daha çox texnoloji firmalar, innovasiya-texnoloji mərkəzlər, provayderlər, opera-
torlar və s. diqqət çəkirlər [21]. Analitik informasiya bazasının toplanması, müxtəlif kompüter 
proqramları vasitəsilə hesabatların aparılması, proqnozların tərtib olunması, istehsal sahələrində 
və əmtəə bazarlarında real situasiyanın dərindən təhlil olunması sayəsində aqrar sahə subyektləri 
əlavə üstünlüklər əldə edirlər və öz fəaliyyətlərində istifadə etdikləri mexanizmlərin təkmilləşdiril-
məsini təmin edirlər və rəqabət qabiliyyətini yüksəldirlər. Bundan əlavə, dünya ölkələrində ildən-
ilə rəqəmsal texnologiyalar və yanaşmalar kənd təsərrüfatının, kənd təsərrüfatı ərazilərinin və bü-
tövlükdə aqrar sahənin fəaliyyət proseslərində, müəssisə və təşkilatlarında aparıcı amilə çevril-
məkdədir [17]. Belə ki, ölkə regionlarında və paytaxtdan daha uzaq ərazilərdə infrastruktur layi-
hələrinin həyata keçirilməsində, məqsədli regional inkişaf proqramlarının reallaşdıırlmasında və 
informasiya sistemlərinin tətbiq olunmasında rəqəmsal texnologiyalara daha çox önəm verilmək-
dədir.  

İKT-nin təsirinin əhəmiyyətli səviyyədə müsbət ola biləcəyi sahə kimi son onilliklərdə dünya 
regionlarında sistemli tədbirlər görülməsi özünü doğrultmuşdur. Aqrar sahədə, həmçinin kənd tə-
sərrüfatının müxtəlif istiqamətlərində İKT-dən məhsuldar istifadə olunmaqla, o cümlədən fəal 
şəkildə yeni texnologiyaların tətbiqi sayəsində məhsuldarlığın artımına, yetişdirilmiş məhsulların 
daha əlverişli şərtlərlə satışına, ixracına nail olmaq üçün əlavə imkanlar yaratmaq mümkündür. 
Bundan əlavə, ölkə əhalisinin mühüm ərzaq növləri ilə uzunmüddətli dövr üçün etibarlı təmina-
tının formalaşdırılmasında aqrar sahənin və aqrar - sənaye kompleksinin strateji rolu nəzərə alın-
maqla, aqrar sahədə İKT-dən istifadəyə konseptual yanaşmalara üstünlük verilməkdədir və bun-
larla bağlı olaraq yeni infrastruktur layihələri həyata keçirilir, eyni zamanda bu sahədə daha çox 
təcrübəyə malik İKT kompaniyaları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi tədbirlərinə üstünlük veril-
məkdədir. Nəticədə aqrar sahədə məhsuldarlığın artırılması imkanları genişlənir və daha səmərəli 
fəaliyyət istiqamətləri formalaşdırlır. Aqrar sahədə İKT-nin rolunun genişləndirilməsi müasir tə-
ləblərə cavab verən məhsulların istehsal həcminin artırılmasında və məhsuldarlığın yüksəldilmə-
sində ciddi önəm kəsb etdiklərindən İKT mexanizmlərinin tətbiqinə geniş yer verilməkdədir. Bun-
dan əlavə, rəqəmsal texnologiyaların fəal şəkildə tətbiq olunması, həm də aqrar sahədə struktur və 
səmərəlilik problemlərinin həllini sürətləndirir [16]. Son illərdə isə daha çox “ağıllı” texnolo-
giyalar konsepsiyasına üstünülük verilməkdədir və aqrar sahənin əhatə etdiyi kənd yerlərində əha-
linin məskunlaşması və kənd təsərrüfatı sahələri ilə məşğul olması, həmçinin aqrar-emal müəs-
sisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi və idarə edilməsi proseslərində yüksək, həm də “ağıllı” 
texnologiyalardan geniş istifadə olunmaqdadır [13].  

Maraqlıdır ki, bu mütərəqqi dünya təcrübəsi artıq ölkəmizdə də ciddi şəkildə dəyərləndirilmək-
dədir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dirçəliş və bərpa konsepsiyasında “ağıllı kənd” və “ağıllı 
şəhər” layihələri prioritetlik təşkil etməkdədir və artıq Zəngilan rayonunda Ağalı kəndlərinin ba-
zasında “ağıllı kənd” layihəsinin icrasına başlanılmışdır, burada 200 fərdi yaşayış evinin tikilməsi, 
müvafiq infrastrukturun yaradılması, sosial şəraitin təmin edilməsi, istehsal infrastrukturunun, o 
cümlədən kənd təsərrüfatı və aqraryönlü fəaliyyət istiqamətlərinin formalaşdırılması proseslərinə 
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start verilmişdir. Bütün bu tədbirlərdə “ağıllı” texnologiyalar tətbiq olunmaqdadır, rəqəmsal vasi-
tələr hesabına intellektual təhsil və digər mərkəzlər, o cümlədən idarəetmə sistemi formalaşdırıla-
caqdır. Ümumiyyətlə, dünya səviyyəsində aqrar sahədə informasiya texnologiyalarının fəal şəkil-
də tətbiq olunması istiqamətində daha çox tədqiqatların aparılmasına və bu işlərdə universitetlərin 
rolunun artırılmasına xüsusi ehtiyac duyulur [12]. Məhz yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı 
önəmli məsələləri müzakirə edərkən ilk növbədə regionda və aqrar sahənin fəaliyyəti ilə bağlı ərazi 
vahidlərində, istehsal sahələrində, aqrar-emal müəssisələrində fəaliyyət prinsiplərinin daha səmə-
rəli təşkil olunması, uçot və nəzarət sisteminin şəffaflığı və gücləndirilməsi, həmçinin səlis işləmə-
si, idarəetmə sistemində maksimum avtomatlaşdırma dərəcəsinin yükəldilməsi və fəaliyyəti tam 
şəkildə əhatə edən əməliyyatlar üzrə analitik informasiya bazasının formalaşdırılması, nəticədə 
informasiya sistemi vasitəsilə onların emal olunması, boşluqların aşkarlanması, ehtiyatların üzə 
çıxarılması, idarəetmə prinsiplərində yol verilən səhvlərin aradan qaldırılması, perspektiv imkan-
ların müəyyənləşdirilməsi və s. strateji məsələlər üzrə adekvat qərarların verilməsi mümkün olur.  

Digər tərəfdən, İKT mexanizmləri vasitəsilə aqrar sahədə çalışan müəssisələrin səmərəlilik 
problemlərinin həll olunmasında üstünlüklər əldə etmək mümkündür. Məsələn, pilotsuz hava va-
sitələrinin, hazırda daha çox populyarlıq təşkil edən dronların vasitəsilə əkin sahələrinin real vəziy-
yətinin öyrənilməsi, becərmə və suvarma proseslərinə nəzarətin təşkili, mühafizə sisteminin güc-
ləndirilməsi, informasiya mübadiləsinin təşkil olunması və s. məsələlər üzrə qiymətli informasiya 
bazası yaratmaq, təhlillər aparmaq və zəruri addımlar atmaq imkanı yaranır [23]. Aqrar sahədə 
informasiya texnologiyalarının tətbiqi və bununla bağlı idarəetmə mexanizminin yaradılmasında 
bir sıra amillərin və bazis elementlərin nəzərə alınması vacib şərtlərdəndir: 1) ilk növbədə analitik 
alətlərin olması və iqtisadi-riyazi metodikanın işlənməsi vacibdir; 2) məlumat bazasının prinsiplə-
rinin müəyyənləşdirilməsi və əsas etibarilə illik hesabat formatında təhlillər aparılmalı və müvafiq 
araşdırmalar həyata keçirilməlidir; 3) aqrar siyasətin kənd təsərrüfatına, istehlakçıların gəlirlərinə 
və bu sahədə çalışanların həyat səviyyəsinə təsiri məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır; 4) 
kənd təsərrüfatı və aqrar sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı məsələlərin monitorinq me-
xanizmi olmalıdır və s.  

Bütün bunlar aqrar sahədə İKT-nin tətbiqinə konseptual yanaşmanın təmin olunmasına imkan 
verir və daha çox müsbət irəliləyişə şərait yaradar [15]. Məsələn, rəqəmsal texnologiyalardan iba-
rət məhsul istehsalında məhsuldarlığın planlaşdırılması üzrə rəqəmsal kartların yaradılması və 
müəyyənləşdirilmiş göstəricilər sistemi üzrə fəaliyyət və nəzarət sisteminin təşkili son nəticədə 
yüksək məhsuldarlığın əldə olunmasına imkan verər. Yaxud heyvandarlıqda müəyyən dövrlər nə-
zərə alınmaqla iri və xırda heyvan sürülərinin sağlamlığının qorunması üzrə monitorinqlərin keçi-
rilməsi dronlar vasitəsilə rəqəmsal texnologiyalarla reallaşdırıla bilər, bunlar isə itkilərin azaldıl-
masında, heyvanlar arasında xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınmasında və digər risklərin, 
xoşagəlməz halların minimuma endirilməsində önəmli addımlar kimi qiymətləndirilə bilər [14]. 
Eyni zamanda, əkin sahələrinin məhsuldarlıq göstəriciləri üzrə analitik bazanın yaradılması, sput-
nik vasitəsilə zəruri şəkillərin çəkilməsi, ərazilərin öyrənilməsi, dəqiq perimetrlərin müəyyənləş-
dirilməsi tədbirləri hesabına bu və ya digər kənd təsərrüfatı istiqamətində əsaslar yaradılmış olur. 
Bir çox dünya ölkələrində “ağıllı ferma” texnologiyaları əsasında yüksək nəticələrin əldə edilməsi 
mümkün olmuşdur [22]. Bu idarəetmə sisteminin əsas prisniplərinə mal-qara sürüsünün planlaş-
dırılması, yerləşdirilməsi, yemlənməsi, zooveterinar xidmətinin göstərilməsi, süd sağımının tam 
olaraq avtomatlaşdırılması, fermaların daxilində standartlara uyğun iqlimin formalaşdırılması, 
hava temperaturunun təmin olunması, innovativ texnologiyalardan və texnoloji vasitələrdən istifadə 
edilməsi və s. daxildirlər. Aqrosənaye müəssisələrində rəqəmsal texnologiyaların intensiv olaraq tət-
biqi bu sahədə daha səmərəli fəaliyyət modellərinin işlənməsinə imkan yaradır [18]. 

Azərbaycanda aqrar sahənin modernləşdirilməsində İKT-dən istifadənin tədqiqi və 
praktiki təhlili 

Azərbaycan özünün iqtisadi inkişaf modelinin təkmilləşdirilməsi proseslərində aqrar sahənin 
modernləşdirilməsinə və bu istiqamətdə yüksək texnologiyaların tətbiqinə ciddi önəm verməkdə-
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dir. Təsadüfi deyildir ki, MDB sahəsində aqrar sahədə genişmiqyaslı və tam olaraq islahatlar ilk 
dəfə Azərbaycanda aparılmışdır [1]. Son illərdə isə aqrar sahənin elmi əsaslarla inkişaf prioritetləri 
üstünlük təşkil etməkdədir. Aqrar sahənin inkişafının daha çevik və səmərəli şəkildə modelləş-
dirilməsi ölkədə çox mühüm strateji məsələlərdə, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərində, 
həmçinin bu sahədə idxaldan asılılığın minimuma endirilməsində ciddi önəm kəsb edir [6]. Aqrar 
sahənin elmi əsaslarla inkişafından söhbət gedəndə, ilk növbədə bu sahənin problemlərinin funda-
mental olaraq öyrənilməsi, tətbiq olunan mexanizmlərin, metodoloji yanaşmaların müəyyənləşdi-
rilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Şübhəsiz, bu tədbirlərdə İKT-nin rolu xeyli strateji əhəmiyyət 
kəsb edir. Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi hesabına, informasiya sistemlərində investisiyaların 
səmərəlilik göstəricilərinin qiymətləndirilməsi metodikasının işlənməsi sayəsində istənilən fəaliy-
yət istiqamətində səmərəlilik problemlərinin həllində ciddi irəliləyiş təmin etmək mümkündür [9, 
s.154]. Əlbəttə, ölkəmizdə milli innovasiya sisteminin hələ də formalaşdırılmaması, texnologiya-
lar və innovasiyalar mərkəzlərinin səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməməsi bu istiqamətdə müəy-
yən lənglik yaradır. Amma ümumən iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarının tətbiqinə baş-
lanılması ümidvericidir [8]. Xüsusilə, aqrar sahədə rəqəmsal mühitin formalaşdırılması ilə bağlı 
olaraq görülən tədbirlər genişlənməkdədir və bu istiqamətlərdə artıq bir sıra məqsədli proqramlar 
həyata keçirilməkdədir [5]. 

Digər tərəfdən, ölkəmizdə İKT ilə bağlı konseptual yanaşmalar və strateji hədəflər artıq müəy-
yənləşdirilmişdir. Belə ki, ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə İKT xidmətlərinin genişləndirilməsi, rəqəmsal texnologiyaların 
cəmiyyətin və iqtisadiyyatın bütün sahələrində fəal şəkildə tətbiq olunması istiqamətində prioritet 
məsələlər və hədəflər göstərilmişdir [3]. Xüsusilə, kənd təsərrüfatı və aqrar sahədə ayrıca olaraq 
hədəflər müəyyənləşdirilmişdir və bunlar öz əksini yenə həmin fərmanla təsdiq olunmuş “Azər-
baycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 
Xəritəsi”ndə tapmışdır, həmin sənəddə rəqəmsal texnologiyaların geniş tətbiqinə önəm verilmişdir 
[2]. Bundan əlavə, Avropa ölkələrində daha geniş şəkildə tətbiq olunan 20-dən çox elektron xid-
mətlərin əksəriyyəti Azərbaycanda artıq öz tətbiqini tapmaqdadır. Xüsusilə, müxtəlif iqtisadiyyat 
sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatında elektron portallar fəaliyyət göstərirlər [19]. Eyni za-
manda, dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatının və aqrar sektorun inkişafına əhəmiyyətli səviyyədə 
büdcə vəsaitləri ayrılır və çoxlu sayda tədbirlərin həyata keçirilməsində, o cümlədən yüksək texno-
logiyalar əsaslı infrastrukturun yaradılmasında bu vəsaitlərin ciddi rolu vardır. Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının həcminin artımında bu yanaşmaların təsiri böyükdür [4]. Lakin qeyd etmək lazımdır 
ki, ümumən kənd təsərrüfatı və aqrar sahədə elektronlaşdırma prosesləri istənilən səviyyəyə çat-
dırılmamışdır və hələ bu istiqamətdə geniş həcmli işlərin görülməsi tələb olunur. 

Biz İKT-nin tətbiqi ilə bağlı nəzəri-metodoloji yanaşmalarla bərabər, həm də bu istiqamətdə 
praktiki məsələlərə toxunmağı məqalədə vacib saymışıq. Çünki bu sahədəki statistik məlumatlar 
da reallığı əks etdirmir. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə İKT-nin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri də daxil 
olmaqla empirik bazasının yaradılması üçün təkmilləşdirmə işlərinə ehtiyac vardır. 

Cədvəl 1-də Azərbaycanda müəssisələrdə İKT-dən istifadənin əsas göstəriciləri təhlil olunmuş-
dur və 2005-2019-cu illərdə aparılan tədbirlər hesabına kompüterdən istifadə etmiş müəssisələrin 
ölkədə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi 20,5 %-dən 62,8 %-ə 
qədər, kompüterdən istifadə etmiş işçilərin sayının fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə çalışan 
işçilərin siyahı sayına nisbəti 6,7 %-dən 33,9 %-ə kimi, internetə çıxışı olan müəssisələrin bütün 
müəssisələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi 3,8 %-dən 51,5 %-ə qədər, internetdən istifadə etmiş 
işçilərin sayının fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə çalışan işçilərin siyahı sayına nisbəti 1,2 
%-dən 25,8 %-ə kimi və nəhayət Veb səhifəsi (Web Page, Web Site) olan müəssisələrin fəaliyyət 
göstərən bütün müəssisələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi 1,2 %-dən 9,8 %-ə qədər artmışdır (bax: 
cədvəl 1). 
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Cədvəl 1. 
Azərbaycanda müəssisələrdə İKT-dən istifadənin əsas göstəriciləri, %-lə 

 

Göstəricilərin adı 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kompüterdən istifadə etmiş 
müəssisələrin ölkədə fəaliyyət 
göstərən bütün müəssisələrin 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

20,5 47,3 56,3 57,1 57,8 58,6 63,1 65,3 66,9 67,2 62,8 

Kompüterdən istifadə etmiş 
işçilərin sayının fəaliyyət gös-
tərən bütün müəssisələrdə ça-
lışan işçilərin siyahı sayına 
nisbəti 

6,7 15,8 17,7 18,5 21,6 23,2 28,0 29,6 30,7 33,4 33,9 

İnternetə çıxışı olan müəs-
sisələrin bütün müəssisələrin 
ümumi sayında xüsusi çəkisi 

3,8 27,9 35,6 40,9 42,2 45,7 48,0 51,6 52,5 52,9 51,5 

İnternetdən istifadə etmiş işçi-
lərin sayının fəaliyyət göstə-
rən bütün müəssisələrdə çalı-
şan işçilərin siyahı sayına 
nisbəti 

1,2 7,1 10,3 10,9 14,4 16,5 20,4 21,9 23,1 25,3 25,8 

Veb səhifəsi (Web Page, Web 
Site) olan müəssisələrin fəa-
liyyət göstərən bütün müəssi-
sələrin ümumi sayında xüsusi 
çəkisi 

1,2 4,9 9,0 9,2 9,3 10,4 11,9 11,9 12,2 12,3 9,8 

 

Qeyd: ARDSK-nın məlumatları üzrə hazırlanıb - https://www.stat.gov.az/source/information_society/  
 
Cədvəl 2-də Azərbaycanda müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin bütün kompüter-

lərin ümumi sayında xüsusi çəkisi təhlil olunmuşdur və göründüyü kimi ölkə üzrə bu göstərici 
2019-cu ilin yekununda 66,3 % olmuşdur. Amma əksər rayonlarda, yəni aqrar sahənin fəaliyyət 
istiqamətlərinin və aqrar-emal müəssisələrinin yerləşdikləri əraziləri əhatə edən iqtisadi rayonlarda 
bu göstərici daha aşağı səviyyədədir, məsələn, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu-46,4 %, Lənkəran 
iqtisadi rayonu-46,6 %, Abşeron iqtisadi rayonu 48 %, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu-49,9 %, Aran 
iqtisadi rayonu-54,4 %, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu-54,7 % və s. (bax: cədvəl 2) 

 
Cədvəl 2. 

Azərbaycanda müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin bütün kompüterlərin ümumi 
sayında xüsusi çəkisi, %-lə 

 

Regionlar üzrə  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ölkə üzrə 19,0 45,8 53,5 57,8 60,7 60,8 63,8 63,9 64,5 65,8 66,3 
Bakı şəhəri (qəsəbələrlə) 21,9 57,6 65,7 68,1 70,5 69,6 73,2 73,2 73,2 73,9 73,9 
Abşeron iqtisadi rayonu 14,5 38,1 43,2 51,1 47,6 43,5 43,9 44,1 44,5 47,4 48,0 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 8,8 36,3 36,4 44,0 50,2 53,7 53,6 53,7 54,8 57,2 58,3 
Şəki-Zaqatala rayonu 8,7 20,5 27,2 33,6 35,0 39,3 40,3 40,7 41,8 44,3 46,4 
Lənkəran iqtisadi rayonu 3,5 15,3 19,9 23,8 31,2 34,6 40,1 40,4 42,3 44,3 46,6 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 6,7 17,7 32,8 35,2 39,1 46,3 48,9 49,0 50,7 53,1 54,7 
Aran iqtisadi rayonu 10,9 16,7 29,0 37,8 43,7 44,7 47,9 48,2 49,8 52,9 54,4 
Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu 0,6 10,2 14,2 19,5 23,7 28,2 30,8 31,1 33,3 35,3 37,0 
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - 10,1 12,7 22,6 22,9 34,9 37,8 37,9 45,0 48,0 50,0 
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 6,7 14,1 20,5 30,7 39,2 39,2 45,4 45,9 47,1 48,3 49,9 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 2,6 62,2 62,2 62,9 66,5 68,0 70,0 69,8 72,1 74,9 75,0 

 

Qeyd: ARDSK-nın məlumatları üzrə hazırlanıb - https://www.stat.gov.az/source/information_society/  
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Burada söhbət hələ internet resurslarına çıxışdan gedir, lakin təəssüf ki, İKT texnologiyalarının 
müxtəlif istiqamətləri üzrə tətbiqini əks etdirən statistik bazanın olmaması səbəbindən tam təhlilin 
aparılması və qiymətləndirilməsi mümkün deyildir. Amma görünən odur ki, ölkə regionlarında 
internetə çıxış ortalama 50% səviyyəsindədir və müasir dövr üçün bu yetərli deyildir. 

Cədvəl 3-də isə Azərbaycanda internetə çıxışı olan müəssisələrin bütün müəssisələrin ümumi 
sayında xüsusi çəkisi baxılmışdır və bu göstərici ölkə üzrə 51,9 %, Bakıda isə 60 %-ə yaxındır, ən 
aşağı göstərici isə 2019-cu ilin yekununda Lənkəran iqtisadi rayonunda qeydə alınmışdır-38,7 % 
(bax: cədvəl 3).  

 
Cədvəl 3. 

Azərbaycanda internetə çıxışı olan müəssisələrin bütün müəssisələrin ümumi sayında xüsusi 
çəkisi, %-lə 

 

Regionlar üzrə 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ölkə üzrə 3,8 27,9 35,6 40,9 42,4 45,7 48,0 51,6 52,5 52,9 51,5 
Bakı şəhəri (qəsəbələrlə) 6,6 39,5 45,3 46,6 48,4 49,2 50,2 61,8 62,0 62,2 59,9 
Abşeron iqtisadi rayonu 4,7 33,8 35,4 39,3 43,9 44,3 45,4 50,2 51,1 51,6 50,5 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 1,9 19,0 25,7 29,1 36,7 38,1 39,9 44,9 45,8 46,3 45,3 
Şəki-Zaqatala rayonu 2,1 20,3 26,3 36,1 43,7 43,7 43,8 49,6 51,5 51,7 51,2 
Lənkəran iqtisadi rayonu 0,6 16,3 22,2 23,6 29,3 30,1 31,9 36,8 38,7 39,3 38,7 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 1,1 19,0 27,6 30,8 39,0 39,9 40,3 44,5 45,3 45,7 45,1 
Aran iqtisadi rayonu 1,7 18,7 24,0 28,8 34,5 35,1 36,1 40,7 42,0 42,5 41,9 
Yuxarı-Qarabağ iqtisadi rayonu 0,2 13,6 15,7 20,9 31,3 36,9 37,3 40,9 41,5 42,5 43,4 
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - 10,7 14,5 18,3 34,8 36,0 36,9 40,0 41,5 43,5 42,4 
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 1,3 16,7 20,4 26,9 27,5 33,6 34,3 40,5 41,2 41,4 40,6 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 0,8 30,3 46,3 47,6 47,9 48,5 50,4 52,5 53,9 56,4 55,9 

 

Qeyd: ARDSK-nın məlumatları üzrə hazırlanıb - https://www.stat.gov.az/source/information_society/  
 
Şübhəsiz, aqrar müəssisələrin təkcə internetə çıxışının yox, həm də İKT-dən daha fəal istifadə 

edilməsi konsepsiyasının işlənməsinə zərurət vardır. Aqrar sahədə aparılan islahatların və qarşıya 
qoyulan hədəflərin reallaşdırılmasında İKT-yə yanaşmalar müasir dövrün prizmasından yenidən 
baxılmalıdır. 

 
Nəticə 

Yaxın illərdə aqrar sahənin inkişafında yeni mərhələnin tələbləri nəzərə alınmaqla geniş miq-
yaslı tədbirlər həyata keçirləcəkdir. COVİD-19 pandemiyasının təsirindən yaranan mənfi nəticə-
lərin aradan qaldırılması və işğaldan azad olunmuş torpaqlarda ortaya qoyulan hədəflərin reallaş-
dırılması baxımından aqrar sahənin prioritetliyi ön plana çıxmışdır. Hesab edirik ki, bu sahədə 
İKT-dən istifadənin dərinləşdirilməsi qarşıya qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsində önəmli rol 
oynayacaqdır və bunun üçün bir sıra məsələlərə daha çox nəzər salınmalıdır: 

− Ölkədə İKT-dən istifadənin daha səmərəli mərhələyə daxil olmasına konseptual nəzəri-me-
todoloji və praktiki yanaşmalar müasir dövrün çağırışları kontekstində mütləq şəkildə təkmilləş-
dirmələri tələb edir; 

− Ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində, o cümlədən aqrar sahədə məqsədli İKT proqram-
larının hazırlanması və reallaşdırılması zərurəti qalmaqdadır; 

− Regionlarda aqrar sahənin inkişaf potensialından yanaşmaqla, bir qrup İKT əsaslı iri inves-
tisiya-innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsi yüksək səmərə verə bilərdi; 

− Qarabağ iqtisadi rayonunda və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda reallaşdırılan yüksək tex-
nologiyalar əsaslı layihələr əsas götürülməklə, yaxın perspektivdə ölkəmizdə aqrar sahənin spesi-
fik inkişaf hədəfləri nəzərə alınmaqla, daha fəal şəkildə yüksək texnologiyaların tətbiq olunması 
bütün ölkə regionlarında təmin edilməli və sistemli tədbirlər görülməlidir və s. 
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Теоретико-методологические подходы к развитию аграрной сферы с помощью 

информационно-коммуникационных технологий 
 

Резюме 
Цель исследования – является определение теоретико-методологических и практичес-

ких подходов к развитию аграрной сферы с помощью информационно-коммуникационных 
технологий в соответствии с требованиями современного периода. 

Методология исследования – использован ряд экономических методов, в том числе, 
анализ, синтез, обобщение и пр. 

Практическое значение исследования – заключается в том, что рассматривается 
максимально эффективное использование инструментов ИКТ в реализации целевых 
программ и приоритетов по ускорению развития аграрной сферы. Использование ИКТ в 
практических процессах предоставляет дополнительное преимущество и способствует 
повышению производительности и эффективности аграрной сферы.   

Результаты исследования – подготовлен ряд предложений рекомендательного характе-
ра по реализации приоритетных задач и стратегических целей в аграрной сфере страны 
путем расширения функций ИКТ. 

Оригинальность и научная новизна исследования – характеризуется, прежде всего, 
раскрытием сущности проблем, вытекающих из выполнения приоритетных задач в аграр-
ной сфере, обоснованием стратегической роли в обеспечении продовольственной безопас-
ности и определением важнейших механизмов по ускорению развития аграрной сферы с 
помощью механизмов ИКТ. 

 Ключевые слова: Азербайджан, аграрная сфера, сельское хозяйство, ИКТ, цифровые 
технологии, пандемия COVID-19, освобождённые от оккупаций территории, 
перспективы развития ИКТ в аграрной сфере. 
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Summary 
The purpose of the study is to determine theoretical, methodological and practical approaches 

to the development of the agricultural sphere using information and communication technologies 
in accordance with the requirements of the modern period. 

Research methodology - a number of economic methods, including analysis, synthesis, 
generalization, etc. 
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The practical significance of the study is that the most effective use of ICT tools in the 
implementation of targeted programs and priorities to accelerate the development of the 
agricultural sector is considered. The use of ICT in practical processes provides an additional 
advantage and contributes to the productivity and efficiency of the agricultural sector. 

Results of the research - a number of advisory proposals to implement the priorities and 
strategic goals in the agricultural sphere of the country by expanding the functions of ICT are 
investigated. 

Originality and scientific novelty of the research - is characterized, first of all, by the 
disclosure of the essence of problems arising from the implementation of priority tasks in the 
agrarian sphere, the justification of the strategic role in ensuring food security and the definition 
of the most important mechanisms for accelerating the development of the agrarian sphere using 
ICT mechanisms. 

Key words: Azerbaijan, agrarian sphere, agriculture, ICT, digital technologies, COVID-19 
pandemic, liberated from occupation territories, perspectives of ICT development in agrarian 
sphere. 
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AQRAR SEKTORUN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSAS AMİLLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycanda aqrar sektorun dövlət tənzimlənməsinin əsas amillərinin 

tədqiqi. 
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – aqrar iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi ilə bağlı tədqiqat-

larda elmi mənbə kimi istifadə imkanı.      
Tədqiqatın nəticələri – aqrar sektorun səmərəli dövlət tənzimlənməsinə dair təkliflər verilmiş-

dir. 
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun dövlət 

tənzimlənməsinin müasir aləltlərinin müəyyən edilməsi və elmi cəhətdən əsaslandırılması. 
Açar sözlər: aqrar sektor, dövlət tənzimlənməsi, amillər, ərzaq təhlükəsizliyi, xarici təcrübə. 
 

Giriş 
Bəşər cəmiyyətinin təkamülündə aqrar istehsal xüsusi rol oynayır və rifah həyat fondunun is-

tehsalı ilə bilavasitə bağlı olan əmək fəaliyyəti sahəsinə aiddir. Fransada iqtisadi nəzəriyyənin fi-
ziokratlar məktəbinin banisi F. Kene özünün “Toxum” əsərində yazırdı: “Əkinçiliyin təmin etdiyi 
bu üstünlüklərdən ən başlıcası ondan ibarətdir ki, o, ilkin zəruri predmetlərin istehsalı üçün xam-
mal verir, hökmdarları, əkinçiləri və ruhaniləri gəlirlə təmin edir. Məhz kənd təsərrüfatının daim 
təkrar istehsal etdiyi var-dövlət bütün digər sərvət formalarının əsasını təşkil edir. O, bütün peşə 
növlərinin məşğulluğunu təmin edir, ticarəti inkişaf etdirir, əhalinin rifahını yüksəldir, sənayeni 
hərəkətə gətirir və millətin çiçəklənməsinə yardım edir.” [2]. 

Azərbaycanda transformasiyalar şəraitində aqrar əməyin unikallığı, onun məhsulu bir tərəfdən 
təklifi, sabit tələbi və yüksək məqsədləri kifayət qədər təmin edir, digər tərəfdən kənd təsərrüfatı 
məhsullarının qiymətlərinin və ümumilikdə iqtisadiyyatdan gəlirlərin müdafiə edilməsinin möh-
kəm meylini qoruyub saxlayır, müvafiq olaraq onu motivasiyaların bu fəaliyyət növündən  məh-
rum edir. Bununla əlaqədar olaraq aqrar sektor özünün spesifik xüsusiyyətləri səbəbindən səmərəli 
fəaliyyət göstərmək məqsədilə, onu effektiv inkişaf etdirmək və bazar iqtisadiyyatı şəraitində rə-
qabətədavamlılığı təmin etmək nöqteyi-nəzərindən dövlət tərəfindən fəal yardıma   ehtiyac duyur. 

Kənd təsərrüfatında müasir dövlət tənzimlənməsinə təsir edən amillər 
İqtisadi proseslərin stimullaşdırılmasında dövlətin mühüm tənzimləyici rolu [2]  aqrar istehsalın 

sahələrinin işləmək qabiliyyətinə təsir edən xarici eksternaliyanın bərabərləşdirilməsinə, tarazlaş-
dırılmasına tələbatla şərtlənir. Həmçinin bu zaman aqroiqtisadiyyat və onun tərkib hissələrinin 
qarşılıqlı əlaqələrinin inkişafının dövlət vəzifələrini  yalnız bir bazarla həll etməyin  mümkünsüz-
lüyü, eləcə də immanent imkanların bazar mexanizminə xas (“bazarın görünməz əli”) olan çatış-
mazlıqların nəzərə alınması da zəruridir. Dövlət tənzimlənməsinin miqyası və imkanları dövlət 
hakimiyyətinin  malik olduğu ehtiyatlara və siyasi iradəyə uyğun olmalıdır. Bunu dövlətin səyləri 
və bazar münasibətlərinin inteqrasiya olunduğu ölkələrin nümunəsində aydın görmək olar. Mə-
sələn, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) məlumatlarına görə, bir çox illər ərzində 
fermerlərin gəlirlərinə yardımda dövlətin payı Avstraliyada 15 faiz, ABŞ-da 30 faiz, Kanadada 45 
faiz, Ümumi bazar ölkələrində 49 faiz, Avstriyada 52 faiz, İsveçdə 59 faiz, Yaponiyada 66 faiz, 
Finlandiyada 71 faiz, Norveçdə 77 faiz, İsveçrədə 80 faiz təşkil etmişdir. Bunlar sübut edir ki, 
inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı milli iqtisadiyyatın prioritet sahələrindən biridir. 

Müasir şəraitdə aqrar bölmənin dövlət tənzimlənməsinə bir sıra amillər təsir edir. Onları daha 
ətraflı nəzərdən keçirək. 
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Məqsədli funksiyaların formalaşması 
Aqrar bölmədə səmərəli iqtisadi siyasət yeritmək üçün hansı zəruri məqsədlərə çatmağı aydın 

təsəvvür etmək lazımdır. Dövlət tənzimlənməsinin təcrübəsi göstərir ki, bunlardan ən ağıllısı birin-
ci dərəcəli vəzifələri ayırmaqla onların üstün tutulması əsasında məqsədli funksiyanı formalaşdır-
maqdır. Xüsusilə bu, aqrar iqtisadiyyatı tənzimləmək üçün çox zəruridir. 

Birincisi, məqsədli funksiyaya cari şərait böyük təzyiq göstərir. Beləliklə, Azərbaycanda iqtisa-
di siyasətin işlənib hazırlanması institusional və struktur  dəyişıkliklərin daxil olduğu dərin sistemli 
transformasiyalar, həmçinin iqtisadiyyatın liberallaşması şəraitində baş verir. 

İkincisi, bazar iqtisadiyyatında dövlətin tənzimləyici potensialı məhduddur. Dərhal bir neçə 
miqyaslı məqsədlərə nail olmaq üçün onda vasitələr  çatışmır. Məqsədlərin sayı dövlətin iqtisadi 
siyasət vasitələrinin sərəncamında olan ehtiyatlardan üstün olmamalıdır. Bu Y.Tinbergen bərabər-
sizliyi adlanır [4]. 

İqtisadi siyasətin məqsədinin məhdudluğu və prioritetlərin yerləşməsi iqtisadiyyata ziddiyyətli 
təsir göstərən dövlətin sərəncamındakı tənzimləyicilərin çoxluğundan asılıdır. Belə bir şəraitdə hər 
hansı bir problem, deyək ki, inflyasiyanı götürüb onun həllinə nail olmaq məqsədəuyğundur. Eyni 
zamanda aqrar bölmənin bazar əməyində antiinflyasiya tənzimlənmənin mənfi nəticələrinin 
mümkün qədər az hiss olunması üçün iqtisadi və siyasi amartizatorlardan istifadə etmək lazımdır.   

Zaman amili. Dövlət tənzimlənməsinin müxtəlif metod və formalarından istifadə edilməsi za-
manı gecikmə effekti əmələ gəlir. Dövlət tənzimlənməsi vasitələri, pul, kredit və ya fiskal (nəzarət) 
mexanizmləri iqtisadiyyata dərhal deyil, müəyyən zaman fasilələri (lağ) ilə, həm də müxtəlif da-
vamlıqda olan vaxtda təsir edir. Bu və ya digər dövlət təsirinin ehtimal və arzu olunan nəticələrini 
yalnız qabaqcadan görmək deyil, həm də onun gözlədiyi zamanı müəyyən etmək lazımdır. 

Multiplikator effekti amili. Aqrar bölmənin tənzimlənməsinin makroiqtisadi siyasətinin for-
malaşması zamanı multiplikator effekti adlanan amili nəzərə almaq lazımdır. O, iqtisadiyyatda 
yekun, son nəticənin hər hansı müəyyən bir vəsilədə ilkin impulsunu dəfələrlə ötüb keçə bilməsi-
nin təsiri altında ötürücü mexanizmlərin mövcudluğunu bildirir. 

Dövlət tənzimlənməsinin multiplikativ effekti qısa və uzunmüddətli dövrlərdə fərqlənir. İqtisa-
di siyasətin vasitələri yalnız əks istiqamətdə məqsəd əldə edildikdən sonra təsir etməkdə davam 
edir. Buna görə də zamanda bölünən müsbət effekt müəyyən tənzimləyicinin daxil olmasından 
sonra əmələ gəlir, mənfi nəticələrin bütün hamısından mütləq yüksək olmalıdır. 

Aqrar bölmənin dövlət tənzimlənməsində səmərəliliyin əldə olunması mexanizmləri sahələrin 
sabit fəaliyyəti məqsədilə dövlət tənzimlənməsinə kompleks yanaşmadır. Bu zaman kənd təsərrü-
fatı məhsulları, xammal və ərzağın ticarətinin əlverişli rejimi, kənd təsərrüfatı istehsalı gəlirlərinin 
minimal səviyyəsi, güzəştli vergiqoyma sistemi, qiymət paritetlərinə yardım, dövlət yardımı, elmi-
texniki tərəqqi, yüksək ixtisaslı kadr potensialı hazırlığı, struktur yenidənqurma təmin edilir, 
inkişaf etmiş bazar infrastrukturu yaradılır və s. 

Azərbaycan aqrar sektorunda  dövlət tənzimlənməsinin  çağdaş vəziyyəti 
Ərzaq dəyərində qeyri-kənd təsərrüfatı sahələrinə son istehsalatçının reallaşdırdığı məsrəflərin 

xüsusi çəkisi Azərbaycanda orta hesabla 20-25% , bəzi normadan artıq işləyən sahələrdə hətta 80-
90% təşkil edir. Eyni zamanda ABŞ, Fransa, İngiltərə, Skandinaviya ölkələrində kənd əməyinin 
yüksək sənayeləşmə səviyyəsinə görə istehsalatın inteqrasiyası və təmərküzləşməsi 70-75%-ə ça-
tır. Azərbaycanda bu qarşılıqlı münasibətləri 50:50-yə çatdırmaq üçün məhsul istehsalçısına heç 
olmasa onun bazar qiymətlərinin yarısı qalmalıdır. 

Xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, sahə özündə mürəkkəb biotexnoloji təbii sistemi əks etdirir. 
Beləliklə də, kənd təsərrüfatında təbii mənşəli mühüm istehsalat vasitələrindən istifadə olunur. 
Torpaq yalnız əsas istehsalat vasitəsi deyildir, həm də əmək predmetidir. Ondan istifadə olunma-
sının kökündən yaxşılaşması üçün genişmiqyaslı dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsi lazımdır. 

Digər bir xüsusiyyət işçi aqreqatların yerləşdirilməsi üçün əhəmiyyətli dərəcədə enerji ehtiyat-
larının sərf olunduğu mobil texnikadan istifadə edilən məkanda təsərrüfat obyektlərinin yerləşdiyi 
torpaq sahələrinin standartlığı və eyni cür olması ilə əlaqədardır. Kənd təsərrüfatı istehsalının 
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mövsümiliyi orta və uzunmüddətli kredit ehtiyatları ilə şərtlənir. Sahənin gəlirliliyi isə təbii-iqlim 
şəraitinin təşəkkülündən birbaşa asılıdır. Bu isə yüksək dərəcədə risklilik yaradır, kənd təsərrüfatı 
istehsalçılarının maliyyə qeyri-sabitliyinə gətirib çıxardır, kənd əhalisinin fəal hissəsinin əmək 
ehtiyatları sahəsinin təmin olunmasında problemlər yaradır. 

“Əsrin müqaviləsi” bağlandıqdan sonra Azərbaycanda neft istehsalı və iqtisadiyyatın neft sa-
həsi, o cümlədən kənd təsərrüfatı istehsalı inkişaf etdi. Aqrar sahədə texnika və maşın traktor park-
larının təmin olunması səviyyəsinin hissolunacaq səviyyədə yüksəlişi baş verdi. Bununla yanaşı 
fermer təsərrüfatının traktor və kombaynların təchizatı inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə geri 
qalır. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının səviyyəsi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyətinə təsir edir. 
2015-ci illə müqayisədə 2020-ci ildə idxal olunan malların strukturunda ərzaq mallarının payı 1% 
ixtisar olunaraq idxalın ümumi strukturunda 6,6 % təşkil etmişdir [5].   

Əhalinin heyvan mənşəli hüceyrələrlə (süd və ət) təmin olunması islahatları zamanı əhalinin 
hər nəfərinə tövsiyə olunan normanın yarısı və ya üçdə birini müxtəlif qiymətləndirmələr təşkil 
etmişdir (cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1. 

Minimum istehlak səbəti üzrə əsas növ ərzaq məhsullarının istehlak normaları  
(kq /adambaşına 1 illik). 

 

ƏRZAQLAR Uşaqlar
Əmək 

qabiliyyətli 
Yaşlılar

Orta hesabla bütün 
əhalinin hər nəfəri 

üçün 
Çörək və çörək məhsulları (una 
çevirməklə) 

100,5 136,8 107,9 126,2 

Kartof 42 54,8 40,2 50,7 
Tərəvəz və bostan məhsulları 100,7 97,2 85,2 97 
Meyvə və giləmeyvə 76 38 32 46 
Ət və ət məhsulları 29,6 32,9 25,6 31,5 
Süd və süd məhsulları (südə 
çevirməklə) 

258,6 223,6 233,8 232,3 

Balıq və balıq məhsulları 8 7,7 6,8 7,7 
Yumurta 183 150 100 153 
Şəkər və qənnadı məmulatları 
(şəkərə çevirməklə) 

19,7 16,9 15,8 17,4 

Bitki yağları, marqarin və digər 
piylər 

7 10,9 8,4 9,8 

Kərə yağı 6 7 5,8 6,7 
 

Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən mənbə [6] əsasında tərtib olunub. 
 
Sahənin məhsullarının əmtəəlik səviyyəsi hələ aşağıdır. Əlbəttə, bu, hər şeydən əvvəl onunla 

əlaqədardır ki, onun böyük bir hissəsi sonrakı təkrar istehsal prosesi dövriyyəsində artıq istehsal 
vasitəsi kimi (toxum, yem, heyvanların nəsil verməsi, törəməsi) iştirak edir. Bundan başqa aqrar 
istehsal zamanı rentabelliyin süni aşağı salınması amili kənd təsərrüfatı üçün sənaye məhsullarının 
qiymətlərinin tam tənzimlənməməsini göstərir. Bu isə taxılın əmtəəliyinin 10,5%,  günəbaxanla 
birlikdə yağlı bitki toxumlarının demək olar ki, 22%, heyvan və quş kəsiminin 30 % -dən artıq 
əmtəəliyinin aşağı düşməsinə gətirib çıxardır.   

Bir çox mənfi amilər bazar infrastrukturlarının inkişaf etməməsilə bağlıdır. O isə sahənin in-
vestisiya üçün cəlbedici olmasına şərait yaradır. Bazar kanallarının olmadığı zaman aqrar bazarı-
nın kənd təsərrüfatı malları ilə dolu olması, onların satışı, məhsulların təkrar istehsalının saxta 
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təsəvvürlərini yaradır. Bu xüsusiyyət fövqəladə dərəcədə bir sıra mühüm ümumdövlət əhəmiyyətli 
problemlərdən ibarətdir. Bunlara sosial və istehsalat infrastrukturların yaradılması ilə əlaqədar 
olan xərclərin dövlət tərəfindən ödənilməsi, kənd təsərrüfatı əməkçilərinin motivasiyası, onların 
layiqli mükafatlandırılması, bunun ardınca hazırda əməkhaqqının real məbləğinə görə böhran və-
ziyyətində olan  kənd əhalisinin rifah halının və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi daxildir (cədvəl 2.). 

 
Cədvəl  2. 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı (manat) 
 

İqtisadi fəaliyyət növləri 2019 
İqtisadiyyat üzrə - cəmi 635.1 
Mədənçıxarma sənayesi  3055.6 
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti  1607.3 
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət  1180.3 
İnformasiya və rabitə  1005.3 
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı  855.8 
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat  799.9 
Tikinti  737.3 
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı  638.9 
Emal sənayesi  632.3 
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi  631.8 
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə  568.3 
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar  558.2 
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin  təmiri  480.3 
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı  468.9 
Təhsil  438.9 
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət  423.8 
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi  386.1 
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq  371.4 
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi  352.4 

 

Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən mənbə [6] əsasında tərtib olunub. 
 
Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatında işləyənlərin əməkhaqqı həcminə görə iqtisadiyyatda 

sonuncudan əvvəlki yerdə durur, yalnız səhiyyə sahəsini ötüb keçir. Lakin bu sahədə bir işçinin 
orta zamanda ödənişinin kəmiyyətinə görə onlardan yüksəkdə durur. 2020-ci ildə kənd təsərrüfa-
tında əməkhaqqı əmək qabiliyyətli insanın minimum həyat səviyyəsinin iki dəfə misli qədər oldu. 
O zaman iqtisadiyyatda bu göstərici orta olaraq 3,5 dəfə idi [8]. 

Dəyişən iqtisadi şəraitə uyğunlaşmada əhəmiyyətli dərəcədə inersiyalılıq iştirak edir. Bu isə 
aqrar bölmədə əsrlər boyu praktiki olaraq məntiqi yekununa çatmamış tez-tez islahatlar aparması 
ilə əlaqədardır. Adətən bu sahədə dərin böhranlarin yaranması  kənd əhalisinin sosial-iqtisadi və-
ziyyətini pisləşdirmişdir. Bu isə son nəticədə əhalidə kənd həyatına dövlətin hər cür innovasiya 
tətbiq etməsinə etimadsızlıq yaratmışdır. 

Bununla yanaşı kəndlərdəki icra hakimiyyət orqanları işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı 
olması, kadr çatışmazlığı yaranmış mövcud problemlərin əsas səbəb-nəticələrindən biridir. Kənd 
təsərrüfatı maddi istehsal sahəsi kimi xalq təsərrüfatının digər sahələrindən özünəməxsus istehsal 
vasitələrinə, işçilərin peşə vərdişlərinin səviyyəsinə görə fərqlənir.  

Aqrar  sahədə dövlət tənzimlənməsinin xarici təcrübəsi   
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində çoxsaylı, bəzən də bir-birinə zidd qanunveri-

cilik-hüquqi tənzimləmə sisteminin mövcudluğu şəraitində onun stimullaşdırılması mexa-nizmləri 
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inkişaf etdirilməmişdir. Burada söhbət qiymətqoymadan, vahid-metodoloji əsaslarla maliyyə-kre-
dit münasibətlərindən, vergilərdən və s. gedir. Belə bir zəmində sözügedən sahədə dövlət tənzim-
lənməsi ilə bağlı təcrübənin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kənd təsərrüfatının digər 
sahələrdən fərqli olaraq sprsifik xüsusiyyətləri daha çoxdur. Bu səbəbdən də xüsusi yanaşmalar 
tələb olunur. Azərbaycanda ərzaq məhsullarının artırılması vəzifəsinin yerinə yetirilməsi tamamilə 
mümkündür. Bunun üçün isə hər şeydən öncə itehsalın intensivləşdirilməsi, texnoloji proseslərin 
modernləşdirilməsi tələb olunur. Eyni zamanda kənd-təsərrüfatı sahəsində  bir sıra məsələlərin də 
həlli tələb olunur. Burada aşağıdakı məsələlər dövlət tərəfindən həll edilməlidir: 

- ekvivalent mübadilənin tənzimlənməsi;  
- qiymət siyasəti;  
- idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi;  
- aqrar-sənaye kompleksinin infrastrukturunun formalaşması. 
Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etmiş ölkələr üçün ərzaq təhlükəsizliyi deyilən problem möv-

cud deyildir. Lakin buna baxmayaraq inkişaf etmiş dövlətlər kənd tədərrüfatı sahəsində əmtəə is-
tehsalçılarına əhəmiyyətli dəstəklər verirlər. Avropa və ABŞ-da gündəlik 1 milyard dollar vəsait 
kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac edilməsi üçün dotasiyalar formasında sərf edilir. Bu göstərici  
isə ixracın dəyərinin 40%-nə bərabərdir. Deyilən  fikirlər davamlı inkişaf etməyə həsr olunmuş 
Ümumdünya sammitində (2002-ci il avqust-sentyabr, Yahanesburq) səslənmişdir [1, s. 299]. 

ABŞ-da fermer təsərrüfatlarının fəaliyyətinin kompleks halında qiymətləndirilməsi üçün hesab 
edirik ki, həmin təsərrüfatların dəqiq təsnifatı verilməlidir. ABŞ-da hər 6 ildən bir Konqres tərə-
findən xüsusi qərar nəzərdən keçirilir. Bu qanun qəbul edilərkən milli iqtisadiyyatın aqrar sekto-
runun inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar göstəricilər nəzərdən keçirilir, prioritet istiqamətlər müəy-
yənləşdirilir, eyni zamanda həmin məqsədlərə nail olunması yolları və mexanizmləri təsbit edilir. 
Sözügedən qanunvericilik sənədində bir çox məsələlər ən əhəmiyyətli məsələlər kimi,  kifayət 
qədər nəzərə alınmayıb. Bu sənəddə kənd təsərrüfatında azad bazar münasibətləri iştirakçıları ara-
sında əsas münasibətlər nisbətləri nəzərə alınmamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfa-
tında, aqrar siyasətdə məqsəd və vəzifələrin təsbiti dəyişilməz olaraq qalır [3].  

Burada ilk növbədə bəzi məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır: 
- daxili və xarici bazarlarda Amerika kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısının maraqlarının 

qorunması; 
- kənd yerlərində sosial sabitliyi təmin edən şəraitin yaradılması. 
Məhz ABŞ-da “Böyük depressiya” illərində dövlətin fəal müdaxiləsi nəticəsində əsas məqsəd-

lərdən biri vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə sabitləşdirilməsi olmuşdur. Bununla da aqrar böhran 
aradan qaldırıldı.İndiki dövrdə ABŞ üçün əsas problemlərdən biri kənd təsərrüfatında istehsalın 
uzlaşdırılması problemidir. Uzlaşdırma təhlükəsizlik şəbəkəsi bazasında həyata keçirilir. Burada 
dövlət ödənişləri fermerlərin gəlirlərinə əsasən müəyyənləşdirilir. ABŞ-da kənd təsərrüfatı siyasə-
tinin əsas müddəaları “Ərzaq və kənd təsərrüfatı” hesabatında öz əksini tapmışdır. Yaranmış 
vəziyyət yeni əsrin tələblərinə uyğun yeni sənəddə nəzərdən keçirilmişdir (2001-ci il sentyabr).  

Dünya təcrübəsini nəzərə alaraq, Azərbaycanda dövlət tənzimlənməsində aqrar siyasətin əsas 
müddəaları, zənnimizcə, aşağıdakılar olmalıdır: 

1. Kənd təsərrüfatı (aqrar) siyasəti və proqramlar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olub, fermalar 
arasında fərqləri, istehsal xərclərini, məhsulun reallaşdırılması kanalları, idarəetmə sənəti, təsərrü-
fat fəaliyyəti məqsədləri arasında fərqləri nəzərə almalıdır. 

2. Ərzaq təhlükəsizliyini təmin edən kənd təsərrüfatı siyasəti  bazar münasibətləri bazasında 
fermerlər üçün sabit artım şəraiti yaratmalıdır. Lakin eyni zamanda fövqəladə vəziyyətlərdə dövlət 
tərəfindən aqrar sahəyə dövlət dəstəyi olmalıdır.  

3. Xarici ticarət siyasətinin formalaşması iqtisadi baxımdan mənfəətli imkanlara nail olunma-
sına xidmət etməlidir. Burada həmçinin tariflərin azaldılması mexanizmi  və subsidiyaların ləğvin-
dən istifadə edilməlidir.  Çünkü, bunlar ixracın dəyərini təhrif edirlər. Bu tədbirlər ölkə daxilində 
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həyata keçirilən  kənd təsərrüfatı siyasəti ilə uzlaşdırılmalıdır. Beynəlxalq öhdəliklər yerinə yetiril-
məli, ərzaq bolluğu yaradılmalı, beynəlxalq səviyyədə ticarət danışıqlarında   ölkənin mövqeyi 
gücləndirilməlidir.  

4. Daxili kənd təsərrüfatı siyasəti yüksək rəqabətə davamlılığı təmin etməli, Amerika kənd tə-
sərrüfatı məhsullarının yüksək rəqabətədavamlılığını təmin etməlidir, eyni zamanda Amerika fer-
merləri üçün yeni ixrac imkanları axtarıb tapmalıdır. Bütün bunlara xarici ticarət siyasəti də isti-
qamətlənməlidir. 

5. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının səmərəliliyi (sərhədyanı təftişdən başlayaraq cid-
di elmi araşdırmalara qədər) bazar infrastrukturundan asılıdır. Müasir reallıqlara istiqamətlənməli-
dir, ərzaq kompleksinin bütün tərkib hissələri, elementləri nəzərə alınmalıdır. Alətlər seçimi düz-
gün həyata keçirilməlidir. Burada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında yüksək göstəricilərə 
nail olunması, ətraf mühitin qorunması tələbləri və s. də nəzərə alınmalıdır. 

7. Amerika aqrar siyasətinin üstün istiqaməti amerikalılar üçün sağlam və doydurucu ərzaq 
məhsullarının əlçatan olmasına nail olunmasıdır. Burada əsas vurğu az gəlirli ailələrə ərzaq yardı-
mının göstərilməsi üzərinə düşür.  

8. Ərzaq məhsullarının keyfiyyəti problemi dərk olunaraq milli prioritetlərdə də dəyişikliklər 
edilməlidir. Burada qida məhsulları ilə əlaqədar çoxçeşidliliyə nail olunması, millətin sağlamlı-
ğının və rifah halının yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 

9. Müvafiq olaraq kənd yerlərinin razılaşdırılmış və bir-biri ilə əlaqəli inkişaf etdirilməsinə nail 
olmaq lazımdır. Bunun üçün yerli şərait nəzərə alınmalı, özəl investisiya qoyuluşları üçün cəlbedi-
ci vəziyyətə gətirilməlidir 

10. Kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən siyasət sistemli yanaşmaya əsaslanmalıdır. Bu-
rada sistemli yanaşma ərzaq və kənd təsərrüfatı proqramlarının səmərəli və uzlaşdırılmış şəkildə 
reallaşdırılmasını,  vətəndaşların sosial infrastruktura çıxışını  tələb edir.  

Qeyd etmək lazimdır ki, qısa müddət ərzində respublikamızda aparılan  maliyyə-kredit siste-
minin  islahatı nəticəsində bank sistemi təkmilləşdirilmiş, maliyyə sektorunun kəmiyyət mərhələ-
sindən  keyfiyyət artımı mərhələsinə keçməyə başlamışdır.Yeni iqtisadi şəraitə uyqun aparılan 
iqtisadi islahatların mühüm sahələrdən biri maliyyə-kredit sisteminin islahatı xüsusi əhəmiyyət 
daşıdığından bu sahədə müəyyən irəliləyişlərə nail olunsa da müasir dünya standartları səviyyəsinə 
çatmaq üçün hələ çox işlərin görülməsi tələb olunur. Belə ki, sosial-iqtisadi sahələrin istənilən 
vasitələrlə inkişafı bank sisteminin iştirakı olmadan mümkün deyil. Buna görə də bank sistemi öz 
funksiyalarını qloballaşma prosesinin tələblərinə və spesifik xüsuyyətlərinə uyğun şəkildə yerinə 
yetirilməlidir. Məhz belə bir şəraitdə müstəqil dövlətin maliyyə təhlükəsizliyini təmin etmək olar. 

Dünya praktikasında  aqrar sferanın inkişafını və kənd təsərrüfatı istehsalının stimullaşdırılma-
sını ən geniş yayılmış maliyyə dəstəyi, büdcə təsisatları, o cümlədən, subsidiyalar vasitəsi ilə  real-
laşdırılır.Aqrar  sferanın təmzimlənməsinin maliyyə mexanizmi mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı 
olmayaraq bilavasitə aqrar əmtəə istehsalçılarının zərərlərinin konpensasiya edilməsi, bütövlükdə 
kənd təsərrüfatında maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin gəlirlə başa çatdırılması ilə  xarakterizə edir. 
İqtisadi sistemin tipindən, xarakterindən asılı olmayaraq bütün ölkələrdə istehsal və ixrac fəaliy-
yəti subsidiyalaşdırılır ki, bu da milli iqtisadi təhlükəsizliyin  təmin edilməsi,iqtisadi inkişafa  nail 
olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Birbaşa subsidiyalaşdırmanın səmərəliliyi mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq təsər-
rüfat subyektlərinin xərclərinin bu və ya digər hissəsinin kompensasiya edilməsi və növbəti ildə 
geniş təkrar istehsalın davam etdirilməsinə əlverişli şərait yaradılması ilə xarakterizə edilməlidir. 
Subsidiyalaşdırmanın mənfi effekti ondan ibarətdir ki, bu tendensiyanın davamlı xarakter daşıması 
təsərrüfat subyektində ələbaxımlılıq pisxologiyasının  yaradılması, təşəbbüskarlıq qabiliyyətinin 
və kapital qoyuluşlarına olan tələbin zəifləməsi ilə nəticələnə bilər. Praktikada subsidiyalaşma 
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin ən səmərəli xarakter daşıyan qeyri-müstəqil metodlarından 
hesab edilir. Fərq qoyulmadan bütün müəssisələrə tətbiq edilməsi nəticə etibarı ilə dövlət büdcə-
sində xərclərin artımına və kəsrin yaranmasına səbəb ola bilər. Məlum olduğu kimi aqrar bölmədə 
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bazar münasibətlərinin inkişafının iqtisadi səmərəliliyi stabil maliyyə sisteminin formalaşdırılma-
sından bilavasitə asılıdır. Bu problemin səmərəli həlli isə aqrar sahənin maliyyə kredit tənzimlən-
məsinin və aqrar sahədə çevik pul kredit siyasətinin həyata keçirilməsini tələb edir. Ölkəmizin 
beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyası, dünya təsərrüfat əlaqələrinin genişlənməsi, bü-
tövlükdə xarici iqtisadi fəaliyyətin davamlı olaraq liberallaşdırılması şəraitində iqtisadiyyatın az 
gəlirli və təbii  şəraitdən asılılığı yüksək olan aqrar sektoruna pul kredit və büdcə siyasəti vasitəsi 
ilə yardım göstərilməsi  bilavasitə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xidmət edir. 

Respublika iqtisadiyyatının hazırkı vəziyyətində ölkənin maliyyə sisteminin əsaslı və stabil in-
kişafını təmin etmək üçün ilk nöbədə məhsul istehsalını artırmaqla daxili bazarın səmərəli fəaliy-
yətinə nail olmaq gərəkdir. Bu baxımdan maliyyə vəsaitinin çatışmadığı şəraitdə əmtəə istehsalçı-
larına kredit resurslarının güzəştli şərtlərlə verilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Kredit əməliyyatı 
ilə bu və ya digər dərəcədə dövlət və qeyri-dövlət institutları da məşğul olurlar. Burada da maliyyə 
orqanları, xüsusi funksiyaları olan fondlar və banklar və s. daha çox diqqəti cəlb edir. Bu qurumlar  
kredit əməliyyatlarında iştirak etməsələr də ölkədə pul vəsaitinə olan tələbi və xüsusi borc kapita-
lının hərəkətini tənzimləyə bilmir, ona yalnız müəyyən dərəcədə təsir göstərirlər. Məlumdur ki, 
kredit resurslarının hərəkət və istifadə mexanizmini respublikada Milli Bank  formalaşdırır və bu 
sahəni dövlətin iqtisadi sisteminə uyğunlaşdırır. Yəni, Milli Bank bazar iqtisadiyyatı şəraitində 
beynəlxalq təcrübədən geniş istifadə edərək açıq kredit əməliyyatlarını təşkil etməklə, mərkəzləş-
dirilmiş kredit resuslarına görə faiz dərəcələrini və məcburi ehtiyat normalarını müəyyənləşdirir 
və bu zaman kredit tənzimlənməsi ön plana çəkilir. 

 
Nəticə 

Beləliklə, ölkəmizin aqrar bölməsi və onun dövlət tənzimlənməsinin əsas inkişaf meyillərinin 
xüsusiyyətlərinin ümumiləşdirilməsi nəticəsində ciddi çatışmazlıqları qeyd etmək olar. Onlardan 
(istehsalat zamanı meydana çıxan problemlərdən) bəzilərini yaxın perspektivdə aradan qaldırmaq 
olar. Bunlar kənd əhalisinin depopulyasiyasını,  kənd yoxsulluğunu,  dövlətin keçirdiyi tədbirlərə 
həssaslığın aşağı düşməsini, laqeydliyi, torpaq islahatlarının başa çatmamasını, o cümlədən torpaq 
sahələrinin vətəndaş tədavülünün inkişaf etməməsini, kənd təsərrüfatı torpaqlarının böyük kütlə-
sinin kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən əsassız çıxarılmasını, kənd təsərrüfatının investisiya, maddi-
texniki və əmək ehtiyatları ilə təmin olunmasına dövlətin yardım etməsinin aşağı səviyyəsini gös-
tərmək olar. Şübhəsiz ki, bütün bunlar isə ərzaq müstəqilliyinin real bərpa olunmasına mane olur, 
ölkənin bir çox aqrolandşaftlarında ekoloji tarazlığı pozur, milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat 
əlaqələri sisteminə inteqrasiyasının qarşısını alır.   
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Основные факторы государственного регулирования аграрного сектора 

 
Резюме 

Цель исследования -  изучение основных факторов государственного регулирования 
аграрного сектора Азербайджана. 

Методология исследования - системный подход, сравнительный анализ. 
Практическая ценность исследования -  возможность использования его в качестве 

научного источника в исследованиях по государственному регулированию аграрной 
экономики. 

Результаты исследования -  даны предложения по эффективному государственному 
регулированию аграрного сектора. 

Оригинальность и научная новизна исследования -  выявление и научное обосно-
вание современных инструментов государственного регулирования аграрного сектора в 
Азербайджанской Республике. 

Ключевые слова: аграрный сектор, государственное регулирование, факторы, продо-
вольственная безопасность, зарубежный опыт. 

  
Samaya Oktay Babayeva 

Azerbaıjan State Agrarian University, Dissertant 
 

The main factors of state regulation of the agricultural sector 
 

Summary 
Research objective is to study the main factors of state regulation of the agricultural sector in 

Azerbaijan. 
Research methodology - systematic approach, comparative analysis. 
Practical value of research - the possibility of using it as a scientific source in research on 

state regulation of the agrarian economy. 
Findings -  suggestions for effective state regulation of the agricultural sector. 
Originality and scientific novelty of the research -  identification and scientific substantiation 

of modern tools of state regulation of the agrarian sector in the Republic of Azerbaijan. 
Key words: agricultural sector, government regulation, factors, food security, foreign ex-

perience. 
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QARABAĞDA İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ YARADILACAQ KİÇİK 
VƏ ORTA SAHİBKARLIQ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN GƏLİRLƏRİNİN MHBS-YƏ UYĞUN 

UÇOTU VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - bazar iqtisadiyyatı şəraitində xidmət sferası müəssisələrinin iqtisadi fəa-

liyyətinin, mühasibat uçotunun mövcud vəziyyətinin, gəlirlərinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəl-
xalq Standartlarına uyğun uçotu və qiymətləndirilməsinin təhlilindən, onların əsas çatışmazlıq-
larının müəyyənləşdirilməsindən və Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaradılacaq ki-
çik və orta sahibkarlıq müəssisələrinin ölkə iqtisadiyyatının inkişafına istiqamətlənən iqtisadi fəa-
liyyətinin düzgün təşkili prinsiplərinin müəyyən edilməsindən ibarətdir.  

Tədqiqatın metodikası. Milli və beynəlxalq standartlar, qüvvədə olan normativ-hüquqi sənəd-
lər, mövcud nəzəri-praktiki biliklər, sistemli yanaşma və təhlil metodları, ölkə və xarici iqtisadçı 
alimlərin əsərlərində öz əksini tapmış müvafiq metodikalar tədqiqat işinin metodiki əsasını təşkil 
etmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti. Aparılmış tədqiqat işi əsasında əldə edilən əsas elmi nəticələr 
və mühüm təkliflər uçot-təhlil informasiyasının əlçatanlığını, aydınlığını və müqayisəliliyini təmin 
etməklə bərabər, xidmət sferası müəssisələrinin iqtisadi fəaliyyətinin düzgün təşkili və mühasibat 
uçotunun Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları əsasında qurulması baxımından əhə-
miyyətlidir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - tədqiq edilən xidmət sahəsinin bazar münasibətləri 
şəraitinə uyğun iqtisadi fəaliyyətinin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilərək, xidmət sferası müəs-
sisələrinin gəlirlərinin MHBS-yə uyğun uçotu və qiymətləndirilməsinin mühüm prinsipləri aşkar-
lanmışdır.  

Nəticə - respublikada mühasibat uçotunun Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları əsa-
sında təşkili uçot-təhlil informasiyasının əlçatanlığını, aydınlığını və müqayisəliliyini təmin et-
məklə bərabər, hazırda qüvvədə olan normativ-hüquqi sənədlərin mühasibat uçotunun daha da 
təkmilləşdirilməsi, maliyyə nəticələrinin formalaşması sahəsində gəlirlərin və xərclərin təsnifləş-
dirilməsi və tanınması ilə əlaqədar mühasibat uçotu və vergi uçotu arasında mövcud ziddiyyətlərin 
yumşaldılmasına imkan verəcəkdir. 

Açar sözlər: gəlir, uçot, qiymətləndirmə, maliyyə hesabatı, mənfəət, xalis mənfəət marjası, 
cari likvidlik əmsalı. 

Giriş 
Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturun bərpası prosesində kiçik və orta 

sahibkarlıq müəssisələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi məsələləri də öz həllini tapmalıdır. 
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Bu zaman onların funksional fəaliyyətlərinin təşkili və idarə edilməsi prosesində gəlirlərin uçotu-
nun və qiymətləndirilməsinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının tələblərinə uy-
ğun aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində xidmət sfera-
sında gəlirlərin uçotunun və qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi mühüm bir problem olmaq-
la, müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin təhlilinə, operativ qiymətləndirilməsinə və vaxtında düzgün 
qərarın qəbul edilməsinə imkan verə bilər. Öz aktuallığını saxlayan bu məsələ tədqiqatçıların dai-
mi diqqətini özünə çəkməkdədir və bu istiqamətdə aparılmış tədqiqat işlərində [3-6] sözügedən 
problemin həlli ilə bağlı bəzi məsələlər nəzərdən keçirilsə də, xidmət sferası müəssisələrində gə-
lirlərin uçotunun və qiymətləndirilməsinin müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmil variantının 
müəyyənləşdirilməsi məsələsi hələ də lazımi səviyyədə öyrənilməmişdir. 

Xidmət sferası müəssisələrinin maliyyə nəticələri və onun uçotunun təkmilləşdirilməsi 
zəruriyyəti 

Maliyyə nəticələrinin uçotunun təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi onunla bağlıdır ki, gəlirlərin və 
xərclərin mühasibat uçotu, habelə maliyyə nəticələrinin formalaşması mexanizmi təşkilatın fəaliy-
yətinin səmərəliliyini təhlil etmək, həmçinin, idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün informa-
siya mənbəyidir. Buna görə də, bütövlükdə mühasibat uçotuna irəli sürülən tələbləri [1, 2] həmin 
kateqoriyaya bilavasitə təsir göstərən maliyyə nəticələrinin uçotuna, həmçinin gəlir və xərclərin 
uçotuna da aid etmək olar. 

Xidmət sferası müəssisələrində maliyyə nəticəsinin aşkar edilməsi üçün gəlirin məhsulun (mal-
ların, işlərin, xidmətlərin) maya dəyərinə daxil olan istehsal və reallaşma xərcləri ilə müqayisə 
edilməsi zəruridir. Gəlir maya dəyərindən artıq olduqda, maliyyə nəticəsi mənfəətin əldə edilmə-
sini göstərir. Əlbəttə, hər biznes fəaliyyətinin əsas məqsədi maksimum mənfəət əldə etmək olsa 
da həmişə həmin məqsədə nail olmaq mümkün olmur. Belə ki, əgər gəlir maya dəyərinə bərabər-
dirsə, o zaman yalnız məhsulun (malların, işlərin, xidmətlərin) istehsalı və satışı üzrə məsrəflərin 
əvəzini ödəmək mümkün olmuşdur. Gəlirdən artıq xərclər olduqda, təşkilat zərər-mənfi maliyyə 
nəticəsi əldə edir ki, bu da onun müflisləşməsini də istisna etməyən kifayət qədər mürəkkəb maliy-
yə vəziyyətinin yaranmasına gətirib çıxarır. 

Hər bir təsərrüfat subyekti özünün fəaliyyətinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün gələcəklə əla-
qəli əsaslandırılmış plan və proqnozlar hazırlamalıdır. Gəlirin təhlili bunun açarıdır. Gələcək üçün 
dəqiq bir göstərici əldə etmək çətin olsa da, iqtisadi fəaliyyətin təhlili gözləniləcək vəziyyətlərlə 
bağlı fikir formalaşdırır. Gəlirlərin təhlili eyni zamanda investisiya ilə bağlı qərarların da məqsə-
dəuyğunluğunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. Nəticə etibarı ilə, gəlir və xərclərin təhlili müəs-
sisənin fəaliyyətinin nə qədər uğurlu olacağını müəyyənləşdirmək üçün mühüm bir vasitə rolunu 
oynayır.  

Hər bir təşkilatın maliyyə nəticəsi mahiyyət etibarı ilə, müxtəlif amillər hesabına mənfəətin 
formalaşmasını xarakterizə edir. Başqa sözlə, hesabat dövrünün maliyyə nəticəsi olaraq mənfəət 
(zərər) dövrün sonunda uçot sənədləri üzrə təşkilatın gəlirləri və xərcləri əsasında müəyyən edilir. 
Bu zaman əldə edilmiş göstərici idarəetmə uçotu və sonrakı qərar qəbuletmə məqsədləri üçün 
təşkilatın fəaliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan vermir, çünki maliyyə nəticələrinin 
uçotunda təşkilatın seçilmiş uçot siyasəti subyektiv amil kimi öz təsirini göstərir. Bu göstəricinin 
subyektivliyi, ilk növbədə onunla bağlıdır ki, mühasibat və vergi uçotunda mənfəətin müəyyən 
edilməsi müxtəlif meyarlar üzrə həyata keçirilir. 

Bəzi tədqiqatçılara görə təşkilatların böyük əksəriyyəti öz xərclərini tam əks etdirdiyi halda, 
gəlirlərinin uçota alınmasında qeyri-dəqiqliyə yol verilir [7, 8]. Dövlət tərəfindən sərt nəzarət nə-
ticəsində xərcləri gizlətmək daha çətin olduğu halda, onun miqdarının qəsdən artırılması imkanları 
mövcuddur. Bu isə, hesabat dövrünün maliyyə nəticəsinin bilərəkdən təhrif edilməsi, bununla da 
vergitutma bazasının-vergi tutulan mənfəətin məbləğinin azaldılması ilə nəticələnir. Fikrimizcə, 
sözügedən problemin həlli məqsədi ilə uçot və daxili nəzarət sisteminin aşağıdakı istiqamətlər üzrə 
təkmilləşdirilməsi zəruridir: 
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1) Hesabat dövrünün maliyyə nəticələrinin uçotu məsələlərini tənzimləyən normativ-qanunve-
ricilik bazasının təkmilləşdirilməsi.Bu məqsədlə dövlət səviyyəsində normativ-hüquqi bazanın 
ümumi məxrəcə gətirilməsi ilə bağlı aşağıdakı məsələlərin həlli üçün hüquqi tənzimləmənin apa-
rılması lazımdır: 

- gəlirlər, xərclər və son maliyyə nəticələri, eləcə də onların tanınması əlamətləri və meyar-
larının birmənalı şəkildə müəyyənləşdirilməsi; 

- uçotun aparılması məqsədi ilə xərclərin və gəlirlərin tanınması üçün dəqiq meyarların müəy-
yənləşdirilməsinə imkan verən sahə normativ aktlarının formalaşdırılması və təsdiq edilməsi; 

- gəlirlərin, xərclərin və hesabat dövrünün maliyyə nəticələrinin, o cümlədən təşkilatın bölüş-
dürülməmiş mənfəətin (və ya açıqlanmayan zərərin) tanınma anının müəyyən edilməsi istiqamə-
tində mühasibat və vergi qanunvericiliyinin hüquqi cəhətdən uyğunlaşdırılması: 

- məlumatların ilkin sənədlərdə, uçot registrlərində və hesabat formalarında əks olunmasının 
düzgünlüyünün təmin edilməsi məqsədilə nəzarət funksiyalarını icra edən işçilərin (rəhbərlərin və 
mühasiblərin) məsuliyyətinin gücləndirilməsi. 

2) Mövcud qanunvericilik normalarının ikili şərhinin aradan qaldırılmasına yönəldilən daxili 
reqlamentlərin işlənib hazırlanması vasitəsilə təşkilatın maliyyə nəticələrinin uçotunun təkmilləş-
dirilməsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, uçotun analitik xarakterinin artırılması üçün təşkilatın işinin səciyyəvi-
liyindən asılı olaraq, lokal səviyyədə analitik uçot hesabları sisteminin işlənib hazırlanması vacib-
dir və bu da idarəetmə heyəti tərəfindən aşağıdakıların həllinə imkan verəcəkdir: 

- gəlir və xərclərin strukturunun və dinamikasının təhlilini aparmağa; 
- təşkilatın gəlir və xərc maddələrinin optimallaşdırılması məqsədilə hesabat dövrünün ma-

liyyə nəticələrinin amilli təhlilini aparmağa; 
- hesabat dövrünün maliyyə nəticəsi göstəricisi kimi mənfəətin artırılmasına yönəlmiş idarə-

etmə qərarlarının layihələrini işləyib hazırlamağa; 
- təşkilatın maliyyə nəticələrinin sintetik və analitik uçot məlumatlarının əks olunduğu vahid 

mühasibat qeydiyyatlarını hazırlamağa.  
3) Avtomatlaşdırılmış uçot sistemlərində maliyyə nəticələrinin uçotu və onların yoxlanılması 

metodikasının nizamlanması. 
Təşkilatın maliyyə hesabatının tərtib edilməsinin asanlaşdırılması maliyyə nəticələrinin sistem-

li şəkildə formalaşdırılması ilə mümkünləşə bilər, bu isə əlavə olaraq maliyyə nəticələrinin kom-
ponentlərini daha ətraflı açıqlamağa imkan verər. 

Hər bir təsərrüfat subyektinin maliyyə sağlamlığını qiymətləndirmək üçün gəlirlərin təhlili me-
todlarından istifadə edilir. Gəlirliliklə bağlı maliyyə nisbətləri, gəlirin dəyişməsindən asılı olaraq, 
gəlirin digər maliyyə amilləri baxımından ölçülməsinə imkan verir. Maliyyə nisbətlərini əvvəlki 
dövrlərlə müqayisə etmək, analitikə daxildəki dəyişiklik amillərini müəyyən etməyə imkan verir. 
İstənilən sahəyə eyni dərəcədə təsir edən dəyişiklikləri hesablamaq üçün nəticələr həmin sahə ilə 
məşğul olan digər müəssisələrin eyni göstəriciləri ilə müqayisə edilməlidir. 

Müəssisənin fəaliyyətini təhlil etmək üçün gəlir göstəricilərindən istifadə etməzdən əvvəl hər 
bir analitik gəlir hesabının nədən ibarət olduğunu anlamalıdır. İstənilən müəssisənin gəlir hesabı, 
gəlirlərin tanınması prinsipinə əsaslanır. Əksər müəssisələr tamamlanma faizi metodundan istifadə 
edərək, mütəmadi olaraq gəlirlərinin tanınmasına çalışırlar. Bununla bərabər, müəssisələrin digər 
müəssisələrlə bağladığı müqavilələr mühasibat standartlarına cavab verdiyi halda, onların əldə 
etdiyi gəlirlər tanına bilər. Çox vaxt müqavilə əsasında müvafiq xərclər mütəmadi olaraq ödənil-
miş olsalar da, beynəlxalq standartların tələbinə görə yalnız həmin müqavilə başa çatdıqdan sonra 
gəlirlərin tanınması mümkün olur. 

Daha çox gəlir əldə edilməsi müəssisənin daha yaxşı fəaliyyət göstərməsi demək deyildir. Artan 
xərclər artan gəliri aşarsa, bu müəssisənin davamlı fəaliyyət göstərə bilməyəcəyini səciyyələndirir. 
Gəlirliliyi hesablamaq üçün xalis gəliri satış gəlirinə bölə bilərik. Məsələn, 500 manat xalis gəliri 
və 1000 manat satış gəliri olan bir müəssisənin (500/1000) gəlirliliyi 0,5 və ya 50%-dir.  
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Analitiklər fəaliyyəti qiymətləndirməklə yanaşı, müəssisənin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 
məqsədi ilə gəlir məlumatlarından istifadə edə bilərlər. Məsələn, müəssisə eyni məhsulun bir va-
hidini 10 AZN-ə, iki vahidini isə 18 AZN-ə sata bilirsə, bu halda ikinci məhsul vahidinin son hədd 
gəliri 8 AZN olur. Menecerlər satış miqdarının ən optimal  nöqtəsini seçmək üçün marjinal gəliri 
və marjinal xərcləri təhlil edə bilərlər. Həmçinin, hər ay üçün olan satış miqdarını hesablamaq 
müəssisənin qiymətləndirmə siyasətində mühüm rol oynayır.  

Tamamlanmış müqavilə metodu, ümumi gəlirin tanınma metodunun ən yaxşı nümunələrindən 
biridir. Bu metod, müəssisə bir layihə və ya satışdan olan gəliri onun alınacağı hesabat dövrünə 
qədər gözləməsini tələb edir. Məsələn, tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən bir şirkət, 15 mərtəbəli 
bir bina tikmək üçün bir təklif qazansa, bina tamamlanana qədər tamamlanmış müqavilə üsulu ilə 
heç bir gəlir bildirməməlidir. Bu səbəbdən layihə üç il davam edərsə, şirkət üçüncü ilə qədər heç 
bir gəlir və ya xərc hesabatı verməyəcəkdir. 

Uzun müddətli bir layihə üçün müəyyən müddət ərzində gəlir əldə edən müəssisələr, maya də-
yəri metodu ilə gəliri də tanıya bilər ki, bu da müəssisənin sona qədər çəkilən ümumi xərclərin 
nisbətinə bərabər olan gəlir faizini tanımasına imkan verir. Məsələn, müəssisə bir layihənin ümumi 
dəyərinin 1 milyon dollar, ümumi gəlirin 4 milyon dollar olacağını təxmin edərsə, hesabat dövrü-
nün sonunda 500.000 dollar layihə xərcləri çəkərsə, 2 milyon dollar gəlir tanıya bilər. 

Qarşıya qoyulmuş məqsəd və hədəflərə çatmağı hədəfləyən hər bir müəssisə özünün güclü və 
zəif tərəflərini ətraflı təhlil etməlidir. Gəlirin satışa və ya dövriyyəyə, pul vahidlərinə və ya sadəcə 
pula aid olduğu aydındır. Fikrimizi davam etdirərək vurğulamaq lazımdır ki, gəlirin təhlili asan 
bir iş deyil. Bu aspektdə məhsul və ya istehsal xərclərinin azaldılması və şirkətin hansı sahələrdə 
gəlirlərin artırılması imkanlarının müəyyən edilməsi mühüm şərtdir. Təhlil vasitəsilə, planların və 
strategiyaların hədəfdən kənara çıxmamasını təmin etmək mümkündür. Müəssisənin hədəfləri 
keçmiş və ya əvvəlki dövrlər üzrə müvafiq göstəricilər əsasında  qiymətləndirilməli və bundan 
sonra həmin  göstəricilərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edilməlidir.  

Mənfəətliliyin təhlili maliyyə hesabatlarının və müəssisənin bütövlükdə araşdırılması istiqamə-
tində dörd quruluş blokundan biridir. Digər üçü isə məhsuldarlıq, ödəmə qabiliyyəti və bazar pers-
pektivləridir. İnvestorlar, kreditorlar və menecerlər bu vacib konsepsiyalardan istifadə edərək, 
müəssisənin fəaliyyətinin səmərəliliyini və inkişaf potensialını araşdırmaq üçün istifadə edirlər. 

Vurğulamaq yerinə düşər ki, gəlirlilik fəaliyyətin səmərəliliyinin və menecmentin düzgün təşkil 
edilməsinin əlamətidir. Gəlirlərin təhlili bu faktı obyektiv olaraq diqqət mərkəzinə gətirir. İsteh-
salla əlaqəli bütün xərclər və satışdan gələn gəlir hesablandıqda, görülən işin iqtisadi cəhətdən nə 
qədər səmərəli olması barədə fikir söyləmək mümkün olur. Gəlirlilik ümumi artım göstəricisi ol-
maya bilər, lakin iqtisadi subyektin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin qiymətləndirilməsi baxımından 
çox vacibdir.  

Müəssisələrin əsas məqsədi mənfəətdən istifadə etmək olmasına baxmayaraq, likvidliyin qo-
runması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Sözügedən məsələnin həlli baxımından dövriyyə kapitalı-
nın idarə olunmasının qiymətləndirilməsi vacibdir. Xüsusi dövriyyə kapitalı hesablamaya qəbul 
edilmiş cari aktivlərlərlə cari öhdəliklərin fərqi kimi hesablanır: 

 𝐷ö𝑣𝑟𝑖𝑦𝑦ə 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝚤 =  𝐶𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑙ə𝑟 − 𝐶𝑎𝑟𝑖 öℎ𝑑ə𝑙𝑖𝑘𝑙ə𝑟 
 
Bu göstərici müəssisənin qısamüddətli xərclərini və ya borclarını ödəmək qabiliyyətini özündə 

əks etdirir. Lakin, dövriyyə kapitalı göstəricisinin yüksək olması, uzunmüddətli aktivlərə investisi-
yanın zəifliyini göstərdiyi üçün menecerlər bu göstəriciyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Dövriyyə 
kapitalının səmərəli idarə olunması sahəsində daha çox cari aktivlərin material ehtiyatları, debitor 
borcları və pul vəsaitlərinin, müəssisənin qısamüddətli borclarının tərkibində xüsusi çəkiyə malik 
olan kreditor borclarına xüsusi diqqət verilməlidir. 

Mənfəəti formalaşdıran digər amillərə rəqabətə davamlılığın yüksək olmasını, daha yaxşı satış 
şəraitini və qiymətin münasibliyini aid edə bilərik.  
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Ümumiyyətlə, müəssisənin gəlir, xərc, mənfəətlə bağlı göstəricilərini mənfəət və ya zərər haq-
qında hesabatda aydın şəkildə görmək mümkündür. Mənfəət və ya zərər hesabatının təhlili aşa-
ğıdakı amillərlə şərtlənir: 

1. Satış - satışın həcminin artması gəlirlilik səviyyəsinin artırılmasının mühüm vasitəsidir. 
2. Mövsümlük -  bu amil satış həcminə təsir göstərməklə, həm gəlirlərin, həm də xərclərin 

dəyişməsi ilə nəticələnir. 
3. Satılmış malların dəyəri - bu xərclər birbaşa məhsulla əlaqəli olduğundan, satılan malların 

dəyərinin artması nəticəsində gəlirlərin artması məntiqidir.  
4. Xalis mənfəət – bu, müəssisənin qazancıdır və davamlı fəaliyyət göstərmək üçün ən vacib 

maliyyə mənbəyidir. Təbii ki, hər zaman bu göstəricinin müsbət olması arzuolunandır.  
Mənfəət və ya zərər hesabatında əks etdirilmiş mənfəət dövr ərzində əldə olunan gəlirlərdən 

həmin dövrdə olan xərclərin çıxılmasını özündə  əks etdirir. Bu çıxma nəticəsində müəssisənin 
maliyyə ilinin sonunda mənfəətli və ya zərərli olduğu aydın olur. 

Tutaq ki, hər hansı bir “Siqma“ MMC şirkətinin 2019-cu ilə aid göstəriciləri aşağıdakı kimi 
olmuşdur: 

Satışdan gəlirlər – 980000AZN, satılan malların maya dəyəri – 294000AZN, sair əməliyyat 
gəlirləri – 42000AZN, kommersiya xərcləri – 47000AZN, inzibati xərclər – 34000 AZN, sair 
əməliyyat xərcləri – 18000AZN, maliyyə gəlirləri – 55000AZN, maliyyə xərcləri – 37000AZN, 
gəlir vergisi (20%) – 129400AZN təşkil etmişdir. 

“Siqma“ MMC şirkətinin 2020-ci ilə aid göstəriciləri isə aşağıdakı kimi olmuşdur: 
Satışdan gəlirlər – 1000000AZN, satılan malların maya dəyəri – 300000AZN, sair əməliyyat 

gəlirləri – 45000AZN, kommersiya xərcləri – 50000AZN, inzibati xərclər – 35000AZN, sair 
əməliyyat xərcləri – 15000AZN, maliyyə gəlirləri – 60000AZN, maliyyə xərcləri – 40000AZN, 
gəlir vergisi (20%) – 133000AZN-dir. 

“Siqma” MMC şirkətinin 2020-ci ilə aid göstəricilərinə və xalis aktiv dövriyyəsi düsturuna 
əsasən, aktiv dövriyyəsi aşağıdakı kimi olur: 

 

Aktiv dövriyyəsi = 
ş ə ə

ə ə
= = 2.50 

 
Ümumi mənfəət müəssisənin məhsulların istehsalı və satışı ilə bağlı xərclər çıxıldıqdan sonra 

əldə etdiyi qazancdır. Məsələn, “Siqma” MMC şirkətinin 2020-ci ildəki göstəricilərə və mənfəət 
düsturuna  əsasən, ümumi mənfəət aşağıdakı kimi olur:  

 
Ümumi mənfəət = Satışdan gəlirlər – Satışın maya dəyəri = 1000000 - 300000 = 700000Azn 

 
Xalis mənfəət marjası müəssisənin maliyyə sağlamlığının ən vacib göstəricilərindən biridir. 

Xalis mənfəət marjasında artım və azalmanı izləməklə, müəssisə mənfəəti proqnozlaşdırır. Müəs-
sisələr xalis mənfəət marjasını daha çox faizlə ifadə etdikləri üçün ölçüsündən asılı olmayaraq, 
başqa müəssisələrlə gəlirliliyini müqayisə edə bilir. Məsələn, “Siqma” MMC şirkətinin 2020-ci ilə 
aid göstəricilərinə və xalis mənfəət marjası düsturuna əsasən xalis mənfəət marjası aşağıdakı kimi 
olur: 

 
Xalis mənfəət marjası (vergidən əvvəl) =

ə  ə ə  ə əə

ə ə
∙ 100 % = ∗ 100 = 66.5% 

 
Borclara görə olan faiz ödənişləri və vergilər kimi sabit xərclərini ödəmək üçün müəssisənin 

sağlam bir əməliyyat mənfəətinə ehtiyacı vardır. Məsələn, “Siqma“ MMC şirkətinin 2020-ci ilə 
aid göstəricilərinə və  əməliyyat mənfəət düsturuna əsasən, əməliyyat mənfəəti aşağıdakı kimidir: 

Əməliyyat mənfəəti = Ümumi mənfəət – Satış və inzibati xərclər = 700000 + 45000 - 50000 - 
35000 - 15000 = 645000 Azn 
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“Siqma” MMC şirkətinin 2020-ci ilə aid göstəricilərinə əsasən, cari likvidlik əmsalını aşağıdakı 
kimi hesablamaq olar: 

 

Cari likvidlik əmsalı  = 
 ə ö ə ə

=  = 1.33 

 
Göstəricilərin faizlə ifadə edilməsinin bir neçə səbəbi var. Bu, maliyyə nəticələrini fərqli dövr-

lərdə müqayisə etməyi asanlaşdırır. Bununla yanaşı, müəssisənin nəticələrini rəqiblərin nəticələri 
ilə də müqayisə etməyi asanlaşdırır. 

Müəssisənin ümumi mənfəət göstəricisi, onun gəlirliliyinin çox vacib bir ölçüsüdür, çünki 
müəssisənin əsas gəlir və xərclərini özündə əks etdirir. Ümumiyyətlə, müəssisənin ümumi mənfəət 
marjası sabit olmalıdır. Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahədə satılan malların xərcləri və ya 
qiymət siyasətinə təsir edən xüsusi dəyişikliklər olmadığı müddətdə bir dövrdən digərinə keçərkən 
çox dalğalanmamalıdır. 

Xidmət sferası müəssisələrinin gəlirlərinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standart-
larına uyğun uçotu və qiymətləndirilməsi 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının (MHBS) müvafiq hesabatların aparılmasın-
da tətbiqi zamanı  meydana çıxan amillərin tədqiqi və onların təhlili beynəlxalq iqtisadi platfor-
maya inteqrasiya dövrünü yaşayan ölkəmiz üçün vacib olub, müasir dövr üçün aktuallığa malikdir. 

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları müəssisələrin gəlirlərini müvafiq hesabat 
dövründə təqdim etmələrini tövsiyə edir.  

“Siqma” MMC şirkətinin yuxarıda verilmiş maliyyə nəticələri əsasında MHBS-yə uyğun olaraq 
mənfəət və ya zərər hesabatı (cədvəl 1), həmçinin “Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlirlər 
haqqında hesabat”(cədvəl 2) aşağıdakı kimi tərtib edilə bilər. 

 
Cədvəl 1. 

“Siqma” MMC şirkətinin “Mənfəət və ya Zərər hesabatı” (faizlə) 
 

Hesabın adı 2019 2020 

1 2 3 
Satışdan gəlirlər 100.00% 100.00% 

Satılan məhsulların maya dəyəri 30.00% 30.00% 

Ümumi mənfəət 70.00% 70.00% 

1 2 3 

Sair əməliyyat gəlirləri 4.00% 4.50% 

Kommersiya xərcləri 5.00% 5.00% 

İnzibati xərclər 3.00% 3.50% 

Sair əməliyyat xərcləri 2.00% 1.50% 

Əməliyyat mənfəəti 64.00% 64.50% 

Maliyyə gəlirləri 6.00% 6.00% 

Maliyyə xərcləri 4.00% 4.00% 

Vergidən öncəki mənfəət 66.00% 66.50% 

Gəlir vergisi (20%) 13.00% 13.30% 

Xalis mənfəət 53.00% 53.20% 
          

Mənbə: Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilib 
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Cədvəl 1-ə əsasən, mənfəətin, əməliyyat mənfəətinin, vergidən öncəki mənfəətin və xalis mən-
fəətin illər üzrə məbləğinin müqayisəsi əsasında “Siqma” MMC şirkətinin maliyyə fəaliyyətinin 
yaxşılaşma dinamikasını müşahidə edirik. 

 
Cədvəl 2. 

“Siqma” MMC şirkətinin “Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlirlər haqqında hesabat”  
31 dekabr 2020-ci il tarixinə 

(manatla) 
 

Hesabın adı 2019 2020 
 Məbləğ Məbləğ 
Satışdan gəlirlər 980000 1000000 
Satılan məhsulların maya dəyəri (294000) (300000) 
Ümumi mənfəət 686000 700000 
Sair əməliyyat gəlirləri 42000 45000 
Kommersiya xərcləri (47000) (50000) 
İnzibati xərclər (34000) (35000) 
Sair əməliyyat xərcləri (18000) (15000) 
Əməliyyat mənfəəti 629000 645000 
Maliyyə gəlirləri 55000 60000 
Maliyyə xərcləri (37000) (40000) 
Vergidən öncəki mənfəət 647000 665000 
Gəlir vergisi (20%) (129400) (133000) 
Xalis Mənfəət 517600 532000 
 

Mənbə: Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilib 
 
MHBS-nin tətbiqinin əsas üstünlüklərindən biri də, vahid  hesabat formalarının olması nəticə-

sində bütün beynəlxalq istifadəçilər üçün asanlıqla oxunula bilən olmasıdır. Digər üstünlüyü, 
müəssisə göstəricilərinin sənayedəki digər müəssisələrin  göstəriciləri ilə müqayisəsinin daha sü-
rətli aparılmasına imkan verməsidir. 

Hesabatların MHBS-yə əsasən hazırlanması beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesi üçün də xü-
susi rola malikdir. Müəssisələr vahid beynəlxalq standartlar çərçivəsində hesabatlarını təqdim et-
dikləri üçün məlumat mübadiləsi artır, beynəlxalq əməkdaşlıqların yaradılmasına təkan verir. 

Təşkilatın maliyyə hesabatının tərtib edilməsinin asanlaşdırılması maliyyə nəticələrinin sistem-
li şəkildə formalaşdırılması ilə mümkünləşə bilər, bu isə əlavə olaraq maliyyə nəticələrinin kom-
ponentlərini daha ətraflı açıqlamağa imkan verər. 
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Учет и оценка в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности доходов предприятий малого и среднего предпринимательства, 
создаваемых в Карабахе на освобожденных от оккупации территориях 

 
Резюме 

Целью исследования является анализ хозяйственной деятельности субъектов сферы ус-
луг в рыночной экономике, текущего состояния бухгалтерского учета, учета и оценки дохо-
дов в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, выявление их 
основных недостатков и экономической активности малого и среднего бизнеса. Предприя-
тия на освобожденных территориях Карабаха. 

Методология исследования. Национальные и международные стандарты, существую-
щие нормативно-правовые документы, имеющиеся теоретические и практические знания, 
системный подход и методы анализа, актуальные методологии, отраженные в трудах оте-
чественных и зарубежных экономистов, составили методологическую основу исследо-
вания. 

Важность исследовательского приложения. Основные научные результаты и важные 
предложения, полученные на основе исследования, важны с точки зрения обеспечения 
доступности, ясности и сопоставимости бухгалтерской и аналитической информации, а 
также правильной организации хозяйственной деятельности предприятий сферы услуг и 
бухгалтерского учета в соответствии с Стандарты международной финансовой отчетности. 

Оригинальность и научная новизна исследования - определены основные направле-
ния экономической деятельности исследуемой сферы услуг в соответствии с условиями 
рыночных отношений, выявлены важные принципы учета и оценки доходов предприятий 
сферы услуг в соответствии с МСФО. 

Заключение - Организация бухгалтерского учета в стране на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности, при обеспечении доступности, ясности и сопостави-
мости бухгалтерской и аналитической информации, с учетом дальнейшего совершенство-
вания бухгалтерского учета по существующим нормам, классификации и признания до-
ходов и расходов в формирование финансовых результатов позволит нивелировать сущес-
твующие противоречия между бухгалтерским и налоговым учетом. 

Ключевые слова: выручка, учет, оценка, финансовая отчетность, прибыль, маржа 
чистой прибыли, коэффициент текущей ликвидности. 
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Accounting and valuation of revenues according to IFRS of small and medium enterprises 

to be established in the liberated territories of Karabakh 
 

Summary 
The purpose of the research is to analyze the economic activity of service sector entities in a 

market economy, the current state of accounting, accounting and evaluation of revenues in 
accordance with International Financial Reporting Standards, identify their main shortcomings and 
economic activity of small and medium enterprises in the liberated territories of Karabakh.  

Research methodology. National and international standards, existing normative-legal 
documents, existing theoretical and practical knowledge, systematic approach and methods of 
analysis, relevant methodologies reflected in the works of domestic and foreign economists formed 
the methodological basis of the research. 

Importance of research application. The main scientific results and important proposals 
obtained on the basis of the research are important in terms of ensuring the accessibility, clarity 
and comparability of accounting and analytical information, as well as the proper organization of 
economic activities of service sector enterprises and accounting in accordance with International 
Financial Reporting Standards. 

Originality and scientific novelty of the research - the main directions of economic activity 
of the researched service area in accordance with the conditions of market relations were identified, 
important principles of accounting and evaluation of revenues of service sector enterprises in 
accordance with IFRS were revealed. 

Conclusion - The organization of accounting in the country on the basis of International 
Financial Reporting Standards, while providing accessibility, clarity and comparability of 
accounting and analytical information, accounting for further improvement of accounting of 
existing regulations, classification and recognition of revenues and expenses in the formation of 
financial results will allow to mitigate the existing contradictions between accounting and tax 
accounting. 

Key words: revenue, accounting, valuation, financial statements, profit, net profit margin, 
current liquidity ratio. 
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 “Mühasibat uçotu və audit” kafedrası 

 
MÜƏSSİSƏNİN MÜHASİBAT SƏNƏDLƏRİNİN VERGİ AUDİTİNİN TƏLƏBLƏRİNƏ 

UYĞUNLAŞMASI YOLLARI 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – mühasibat və vergi uçotu sənədlərinin yoxlanılması sahəsində və vergi 

auditinin aparılması barədə təkliflər hazırlamaqdan ibarətdir. 
Tədqiqatın metodologiyası - müəssisənin mühasibat sənədlərinin vergi auditinin tələblərinə 

uyğun aparılmasına əsaslanır. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – təşkilatın məsul şəxslər tərəfindən uçot və hesabat sənəd-

lərində müvafiq düzəlişlərin aparılmasında mühüm töhfələr verə bilər. 
Tədqiqatın nəticələri – mühasibat qeydlərinin mövcud qaydalara və təlimatlara uyğunluğu ilə 

müəyyən edilir. Mühasibat uçotu registrlərində hər bir ayrıca yazılışa konkret təsərrüfat 
əməliyyatına uyğun olması təklif olunur.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - tədqiqatda mühasibat və vergi uçotu çərçivəsində 
vergilərin hesablanmasının mötəbərliyini təmin edən audit yoxlamalarına olan ciddi tələbatları 
şərtləndirir. Vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin, vergi auditinin təşkili məsələləri və xüsusi audit 
tapşırığı ilə bağlı təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

 Açar sözlər: vergi auditi, kassa əməliyyatları, hesablaşma hesabı, formal yoxlama, normativ 
yoxlama, riyazi yoxlama, qarşılıqlı yoxlama. 

Giriş 

Müasir dövrdə xüsusi audit tapşırığı kimi vergi auditinin effektiv təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu əsasən onunla bağlıdır ki, son illərdə həm bir sıra inkişaf etmiş Qərb ölkələrində, həm də 
Azərbaycanda vergi qanunvericiliyinin, xüsusilə də vergi auditi zamanı mühasibat və vergi uçotu 
sənədlərinin yoxlanılması işlərinin təşkili, vergi inzibatçılığının mürəkkəbləşməsi tendensiyasının 
inkişafı baş verir. Bu iqtisadiyyatın bütün sahələrinə, əsasən də əhəmiyyətli istehsal-material və 
iqtisadi potensiala malik olan aparıcı maddi sfera sahələrinə aiddir. İqtisadiyyatın sahələrinin 
xüsusiyyətləri və onların mühasibat və vergi uçotu çərçivəsində sistemə təsiri vergilərin hesab-
lanmasının mötəbərliyini təmin edən audit yoxlamalarına olan ciddi tələbatları şərtləndirir. Bu-
nunla əlaqədar olaraq vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin vergi auditinin təşkili məsələləri xüsusi 
audit tapşırığı kimi kifayət qədər aktual olaraq qalır [2-3]. Vergi auditinin keçirilməsi zamanı 
yüksək xidmətin göstərilməsinin təmin olunmasının zəruri şərti iqtisadiyyatın konkret sahələrində 
audit fəaliyyətini reqlamentləşdirən elmi əsaslandırılmış metodların işlənməsi və onların tətbiqi 
hesab edilir [4]. Problem bir də onunla aktualdır ki, hazırkı vaxta qədər tədqiqatın predmeti üzrə 
kifayət qədər elmi-praktiki bazanın mövcud olmasına baxmayaraq, mühasibat və vergi uçotu 
sənədlərinin yoxlanılması sahəsində işlərin təşkili məsələləri nəzəri baxımdan ümumiləşdiril-
məmiş və vergi auditinin aparılması zamanı qeyd olunan məsələlər metodiki baxımdan müəyyən 
edilməmişdir.  

Nağd pul dövriyyəsinin və pul sənədlərinin yoxlanılması, kassanın və kassa əməliyyat-
larının yoxlanılması 

Nağd pulların hərəkəti kassa əməliyyatları vasitəsi ilə həyata keçirilir və adətən aşağıdakı əsas 
əməliyyatlar fərqləndirilir: - əməyin ödənilməsinə, inzibati-təsərrüfat xərclərinin ödənilməsinə və-
saitlərin verilməsi; - malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsindən nağd pul vəsaiti da-
xilolmaları; - təhtəlhesab şəxslər tərəfindən material-istehsal ehtiyatlarının alınması üçün xərclərin 
ödənilməsi və s. 
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Pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə əməliyyatlar başdan-başa metodu əsasında yoxlanılır. Kassanın 
və kassa əməliyyatlarının yoxlanılması aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparıla bilər: -pul vəsaitlərinin 
mövcudluğunun yoxlanılması; -kassaya daxil olan pul vəsaitlərinin tam həcmdə və vaxtında məda-
xil olunmasının yoxlanılması; -pul vəsaitinin xərclərə silinməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması. 
Kassa əməliyyatlarının aparılması zamanı tədqiq edilməli olan əsas sənədlər aşağıdakılardır:- 
kassa kitabı; -kassirin hesabatları; -mədaxil və məxaric kassa orderlərinin qeydiyyatı jurnalı 
(kitabı); - verilmiş vəkalətnamələrin qeydiyyatı jurnalı; - deponentlərin qeydiyyatı kitabı; -ödəniş 
(hesablama-ödəniş) cədvəllərinin qeydiyyatı jurnalı; -kassa sənədlərinə əlavə olunan təsdiqedici 
sənədlər; -avans hesabatları. Pul vəsaitinin hərəkəti əməliyyatları mühasibat sintetik uçotunun və 
hesabatının aşağıdakı registrlərində əks olunur: -baş kitab;-1 nömrəli jurnal-order və 221 nömrəli 
Kassa hesabı üzrə 1 nömrəli cədvəl (mühasibat uçotunun aparılmasının jurnal-order forması üçün). 
-müəssisənin balansı (forma №1) və pul vəsaitinin hərəkəti barədə hesabat (forma №4).  

Müəssisənin kassasında təkcə pul vəsaitləri deyil, həmçinin qiymətli kağızlar və ciddi hesabat 
blankları da saxlanıla bilər. Qiymətli kağızlar 3 nömrəli jurnal-orderdə 221-3 saylı Pul sənədləri 
subhesabında nəzərə alınır. Qiymətli kağızların müəssisəyə daxil olması və kassadan verilməsi 
mədaxil və məxaric kassa orderləri üzrə aparılır və sonradan kassir tərəfindən qiymətli kağızların 
hərəkəti üzrə hesabat tərtib olunur. Ciddi hesabat blankları 006 saylı ciddi uçot blankları ba-
lansarxası hesabda nəzərə alınır.  

Kassa əməliyyatlarının aparılması zamanı yol verilən əsas pozuntu növləri aşağıdakılardır:       
1) Kassadan pul vəsaitlərinin oğurlanması. Bu pozuntu pul vəsaitlərinin inventarizasiyası yolu ilə 
aşkarlanır və onun gedişində ardıcıl olaraq aşağıdakı hərəkətlər həyata keçirilir: -kassadakı nağd 
pul vəsaitlərinin qalığı qeyd olunur; -kassa kitabına salınmamış bütün mədaxil və məxaric sənəd-
lərinin onların düzgün tərtibatı və həmin sənədlərdə əks olunan əməliyyatların aparılmasının qa-
nuni olması predmeti üzrə yoxlanılması aparılır; -kassanın yoxlanılması tarixinə kassirin hesabatı 
tərtib edilir, imzalanır və 1 nömrəli jurnal-orderdə və ona əlavə olunan cədvəldə 221 saylı Kassa 
hesabı üzrə mədaxil və məxaric əməliyyatlarının yazılması üçün mühasibatlığa verilir; -1 saylı 
jurnal orderdə və ona əlavə olunan cədvəldə əks olunan bütün hesablar üzrə ayın əvvəlindən 
başlayaraq dövriyyələrin hesablanması və yekunun vurulması yolu ilə 1 nömrəli jurnal-order 
bağlanılır. 2) Tərtib olunmamış sənədlərlə və qeydlərlə ört-basdır edilmiş satılmış mallara görə 
əldə olunan pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi. 3) Təqdim edilən məhsullara görə müxtəlif hüquqi 
və fiziki şəxslərdən daxil olan məbləğlərin və digər daxilolmaların mədaxil olunmaması və 
mənimsənilməsi. 4) Əldə olunan gəlir məbləğinin bir hissəsinin gizlədilməsi məqsədi ilə kassadan 
pulun silinməsi üçün eyni bir xərc sənədindən təkrarən istifadə olunması. 5) Gəlirlərin gizlədilməsi 
və əldə olunan mədaxilin bir hissəsinin mənimsənilməsi məqsədi ilə kassa sənədlərində və 
hesabatlarında yekunların düzgün hesablanmaması. 6) Pul məbləğlərinin əsassız olaraq və saxta 
sənədlər əsasında silinməsi. 7) Digər hüquqi şəxslərlə müəyyən edilən həddi aşan məbləğdə nağd 
pul hesablaşmalarının aparılması. 8) Sintetik uçot registrlərində kassa əməliyyatlarının qeyri-dəqiq 
əks olunması.  

Kassa əməliyyatlarının yoxlanılması zamanı götürülməli olan sənədlər:-nömrələnmiş və müəy-
yən edilmiş qaydada qaytanlanmış kassa kitabı; -kassirin hesabatı və 221 saylı Kassa hesabı üzrə 
1 nömrəli jurnal - order; -mədaxil və məxaric kassa orderlərinin qeydiyyatı jurnalı;-pul və 
hesablaşma çeki kitabçaları; -avans hesabatları (təsdiqedici sənədlər əlavə olunmaqla);-təhtəl-
hesab şəxslərə pul vəsaitlərinin verilməsinə dair müəssisə rəhbərinin əmrləri və işçilərin ərizələri; 
-244 saylı Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar hesabının hesabatı üzrə 7 nömrəli jurnal-order; -
nağd pulun hesablaşma hesabından verilməsi barədə bildiriş (kassirin hesabatının tərkibində);-
kassanın inventarizasiyasının aktları;-mədaxil və məxaric kassa orderlərinin qeydiyyatı jurnalı.  

Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatların yoxlanılması  
Müəssisənin hesablaşma hesabında sərbəst pul vəsaitləri və təqdim edilmiş mallara, görülmüş 

işlərə və göstərilmiş xidmətlərə görə daxilolmalar, banklardan alınan qısamüddətli və uzunmüd-
dətli ssudalar və s. toplanır. Yoxlayıcılara müəssisənin hesablaşma və digər hesablarının sayını 
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müəyyən etmək zəruridir [5]. Bir neçə hesablaşma hesabının mövcudluğu zamanı onların hər biri 
üzrə analitik və sintetik uçotun aparılması yoxlanılmalıdır. Hesablaşma hesabı üzrə çıxarışlar 
müəssisənin mühasibi tərəfindən yoxlanılır. Çıxarışın yoxlanılması zamanı yadda saxlamaq lazım-
dır ki, müəssisə üçün 223 saylı Hesablaşma hesabı aktiv hesab, bank üçün isə passiv hesab edilir, 
ona görə də bank çıxarışında debetdə qeyd olunan məbləğ müəssisə uçotunda Hesablaşma hesabı 
hesabının kreditində, çıxarışda kredit üzrə göstərilən məbləğlər isə hesabın debetində əks olunur. 
Müəssisənin mühasibatlığında bank çıxarışlarına ilkin sənədlərin (ödəniş tapşırıqları, bank tap-
şırıqları, müştəridən pulun alınması haqqında qəbz və order və s.) surəti əlavə olunur. Bundan 
sonra bank çıxarışlarında aşağıdakılar yoxlanılmalıdır: -ilkin qalıq. Bu məbləğ əvvəlki çıxarışın 
son qalığı ilə tutuşdurulur; -əməliyyatlar (mövcud təsdiqedici sənədlərlə tutuşdurulur) və son qalıq. 
Çekin kötüyünün (əsas hissəsinin) çıxarışla tutuşdurulması, sonra isə bank çıxarışının şəxsi 
hesabın əsli ilə müqayisə edilməsi yolu ilə aşkar edilməlidir. Bank ödəniş tapşırıqlarında edilən 
saxta qeydlər ödəniş tapşırığının bankdakı və müəssisədə olan müxtəlif nüsxələrinin qarşılıqlı 
yoxlanılması yolu ilə aşkar olunur.  

Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatların yoxlanılması zamanı götürülməli olan əsas sənədlər 
(registrlər) aşağıdakılardır: - 2 nömrəli jurnal-order (223 və 222 saylı hesablar) - 3 nömrəli jurnal-
order (224 saylı hesab) - 4 nömrəli jurnal-order.  İkinci qrup vergi hüquq pozuntularına kommer-
siya strukturlarının məqsədli bank kreditləri ilə (xüsusi ssuda hesablarından istifadə etməklə) 
qeyri-qanuni əməliyyatları aid edilir: - kassadan yan keçməklə kreditin alınması və onun mənim-
sənilməsi bankın və kommersiya strukturunun sənədlərinin qarşılıqlı yoxlanılması yolu ilə aşkar 
edilə bilər; - uçot sənədlərində faktiki alınan məbləğlərin az məbləğdə mədaxil olunması kredit 
şəklində verilən pul vəsaitinin faktiki məsrəfinin müəyyən edilməsi əsasında aşkar olunur; - bankın 
məxaric kassası vasitəsi ilə nağd pulla kreditin alınması və həmin məbləğin xərclənməsi haqqında 
saxta sənədlərin tərtib olunması - hesabat sənədlərinin bütün mümkün üsullarla yoxlanılması 
vasitəsilə aşkarlanır; - mühasibat uçotu sənədlərini tərtib etməklə bankın xərc kassası vasitəsilə 
kreditin alınması və onların istifadəsi barədə təsdiqedici sənədlər tərtib etmədən həmin məbləğ-
lərin mənimsənilməsi kreditin qaytarılması barədə ödəmələrin uçotu məlumatlarının bank sənəd-
ləri ilə tutuşdurulması yolu ilə aşkarlanır.  

Sənədli yoxlama ilkin mühasibat sənədlərinin təhlilindən başlanır. Bunlara mal nəqliyyat 
qaiməsi, hesablar, naryadlar, təhvil-təslim aktları, mədaxil və məxaric orderləri, bank ödəniş 
sənədləri və hesablaşma hesablarından çıxarışlar aid edilir. Yoxlayıcıları ilk növbədə sənədlərin 
aşağıdakı xüsusiyyətləri maraqlandırır: - sənədin tamlığı; -sənədin doğruluğu (həqiqiliyi); - sənə-
din gerçəkliyə uyğunluğu. Sənəddə aşağıdakı məlumatlar öz əksini tapdıqda, həmin sənəd tam 
sənəd hesab edilir:  müəssisənin adı;  sənədin adı;  fəaliyyət növü üzrə şirkətin kodu;  əməliyya-
tın məzmunu;  ölçü vahidi miqdar (kəmiyyət), qiymət və ümumi məbləğ;  sənədin məzmununa 
cavabdeh olan şəxslərin vəzifəsi, soyadı və imzaları. Bir sıra hallarda, məsələn, fiziki şəxslərlə 
kommersiya sazişlərinin, yaxud müqavilələrin bağlanması zamanı həmin şəxslərin ünvanlarının, 
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin məlumatlarının və müqavilə məbləğlərinin hesablanması üçün 
əsas verən digər məlumatların olması vacibdir. Sənədin doğruluğunun və dürüstlüyünün yoxla-
nılması – O sənədlər şübhəli hesab edilir ki, onların dürüstlüyü az inandırıcı görünür. Vergilərin 
ödənilməsinin yoxlanılması zamanı yoxlayıcılar vergitutma obyektləri üzrə büdcə ilə hesab-
laşmaların tamlığına və düzgünlüyünə diqqət yetirməlidirlər. Onlardan daha vacibləri mənfəət 
vergisi və ƏDV hesab edilir. Bu zaman ilkin olaraq mənfəət vergisinin məbləğinin süni şəkildə 
azaldılmasına səbəb ola bilən iki əsas məsələyə diqqət yetirilməlidir [1].  

Mühasibat sənədlərinin yoxlanılması metodları 
Ayrıca mühasibat sənədinin yoxlanılması metodu. Formal, normativ və riyazi yoxlama metod-

ları fərqləndirilir. 1. Formal yoxlama rekvizitlərin öyrənilməsi (imzaların, ştampların, düzəlişlərin, 
qaralamaların və s. mövcudluğu) və sənədin formasının təhlil edilməsi məqsədi ilə onun xarici 
baxışının aparılmasından ibarətdir. 2. Normativ yoxlama sənədin məzmununun tədqiqini, onun 
normalara, qaydalara, təlimatlara (material sərfi normaları, təbii itki normaları, qiymətin, 
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dərəcələrin kəmiyyətinin və digər göstəricilərin uyğunluğu) uyğunluğunun yoxlanılmasını əhatə 
edir. 3. Riyazi yoxlama sənədin sətir və sütunları üzrə göstəricilərin hesablanmasının düzgünlüyü-
nün müəyyən edilməsindən ibarətdir (şaquli və üfüqi hesablamalar, faizlərin və digər hesabi 
hərəkətlərin aparılması).  

Formal yoxlama nəticəsində yaxşı keyfiyyətli olmayan sənədlərin aşağıdakı əlamətləri müəy-
yən edilə bilər: -müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmamış formalı blankda, yaxud müəyyən 
edilməmiş üsulla sənədin hazırlanması; - sənədin hər hansı bir, yaxud bir neçə rekvizitinin olma-
ması; -şübhəli rekvizitlərin mövcudluğu (ilkin olaraq maddi saxtakarlıq elementlərinin, əlavə 
yazıların, düzəlişlərin, pozuntuların olması); -sənəddə əlavə rekvizitlərin mövcudluğu (məsələn, 
kənar yazılar və qeydlər, zərurət olmadıqda gerbli möhürün olması və s.) -sənədlərin tərtibinin, 
istifadəsinin və saxlanılmasının real vəziyyətinə uyğun gəlməyən kifayət qədər “yaxşı sənədlər” 
(kağızın təmiz və əzilməmiş olması); - sənədin rekvizitləri arasında formal hesab edilən ziddiy-
yətlərin olması, yəni rekvizitlərin qeyri-adi əlaqəsi formasında məntiqi, yaxud normal təsərrüfat 
fəaliyyətinə zidd olan məntiqi ziddiyyətlərin mövcudluğu.  

Qarşılıqlı yoxlama eyni bir sənədin müxtəlif nüsxələrinin, qarşılıqlı nəzarət isə birbaşa, yaxud 
dolayı şəkildə yoxlanılan təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirən ən müxtəlif sənədlərin bir-biri ilə 
tutuşdurulması yolu ilə aparılır. Qarşılıqlı yoxlama metodunun uğurlu tətbiqini təmin edən amillər 
aşağıdakılardır: -sənəd dövriyyəsi qrafiki barədə bilgilər (sənədin neçə nüsxəsi hazırlanır, kim onu 
tərtib edir, yoxlayır, emal edir, əməliyyatın aparılmasına icazə verir, sənədin müvafiq nüsxələri 
hansı qurumlara və kənar təşkilatlara göndərilir); -yoxlanılan və digər müəssisələrin işçiləri ara-
sında sənədlərin məhv edilməsinə, yaxud onlarda olan vergi hüquq pozuntuları faktlarının 
itirilməsinə (vergidən yayınma hallarının yox edilməsinə) gətirib çıxara bilən mümkün sövdələş-
mələrin mövcudluğu, yaxud onların olmaması.  

Qarşılıqlı nəzarət metodunun əsas üsulları aşağıdakılar hesab edilir: 1. Pul vəsaitlərinin və ma-
terial qiymətlilərinin verilməsini əks etdirən sənədlərdəki məlumatlarla vəsaitlərin hesablanması 
və ödənilməsi, yaxud maddi qiymətlilərin verilməsi üçün əsas hesab edilən sənədlərdəki məlu-
matlarla müqayisə edilməsi. 2. Mal-material qiymətlilərinin alınıb-verilməsi əməliyyatlarını bila-
vasitə əks etdirən sənədlərdəki məlumatlarla bununla bağlı olan digər əməliyyatların həyata 
keçirilməsini əks etdirən sənədlərdəki məlumatların müqayisə edilməsi. 3. Uçot registrləri məlu-
matlarının ilkin sənədlərin məlumatlarına uyğunluğunun yoxlanılması. 4. Qiymətlilərin hərəkətini 
bilavasitə əks etdirən mədaxil-məxaric sənədlərinin məlumatlarının həmin əməliyyatları, lakin 
digər aspektdən əks etdirən sənədlərdəki məlumatlarla tutuşdurulması. 5. Mühasibat sənədlərinin 
ayrıca əməliyyatları əks etdirən istənilən qeyri-mühasibat sənədləri (anbar və istehsal kartoçkaları, 
texnoloji xəritələr, nəqliyyat sənədləri, buraxılışlar və s.) ilə tutuşdurulması. 6. Mühasibat uçotu-
nun məlumatları ilə idarəetmə (operativ) uçot məlumatlarının müqayisələndirilməsi. Qarşılıqlı 
nəzarət metodunun tətbiqi ilə həll olunan əsas vəzifələr aşağıdakılardır: - vergi hüquq pozuntula-
rının (cinayətlərinin) iştirakçılarının dairəsinin müəyyən edilməsi; - saxta sənədlərin aşkar edil-
məsi; - ləğv edilmiş, yaxud götürülmüş sənədin modelləşdirilməsi. 

 
Nəticə 

 
Yoxlayıcıların əsas məqsədi vergi ödəyicisinin uçot və hesabatlarında təhriflərin sübut edil-

məsindən ibarətdir. Bundan sonra isə təşkilatın məsul şəxsləri tərəfindən uçot və hesabat sənəd-
lərində müvafiq düzəlişlərin aparılması zəruridir [6]. Uçotun mötəbərliyi (dürüstlüyü) aparılan 
mühasibat qeydlərinin (yazılışlarının) mövcud qaydalara və təlimatlara uyğunluğu ilə müəyyən 
edilir. Mühasibat uçotu registrlərində hər bir ayrıca yazılışa (qeydə) konkret təsərrüfat əməliyyatı 
uyğun olmalıdır. Əgər hər hansı bir qeyd müəyyən təsərrüfat əməliyyatına uyğun deyilsə, onda 
balans təhrif olunur. Həm balansın valyutasının, həm də onun ayrı-ayrı maddələrinin qarşılıqlı 
əlaqəli yazılışların köməyi ilə qəsdən təhrif edilməsi balansın saxtalaşdırılması adlanır.  
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Способы адаптации бухгалтерских документов предприятия к требованиям 

налоговой проверки 
 

Резюме 
Целью исследования является подготовка предложений по проверке документов 

бухгалтерского и налогового учета и проведению налоговых проверок. 
Методология исследования основана на ведении бухгалтерских документов компании 

в соответствии с требованиями налоговой проверки. 
Значимость применения исследования - оно может внести важный вклад в руко-

водство организации по внесению соответствующих корректировок в бухгалтерские и 
отчетные документы. 

Результаты исследования определяются соответствием бухгалтерского учета су-
ществующим правилам и инструкциям. Предлагается, чтобы каждая отдельная запись в 
бухгалтерских записях соответствовала конкретной бизнес-операции. 

Оригинальность и научная новизна исследования - предъявляют серьезную потреб-
ность в аудитах, обеспечивающих достоверность исчисления налогов в области бухгалтерс-
кого и налогового учета. Даны предложения и рекомендации по деятельности налогоп-
лательщиков, организации налоговых проверок и специальных аудиторских заданий. 

Ключевые слова: налоговая проверка, кассовые операции, расчетный счет, формаль-
ная проверка, нормативная проверка, математическая проверка, взаимная проверка. 
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PhD of Baku Business University 
 

Ways to adapt the accounting documents of the enterprise to the requirements of the tax 
audit 

 
Summary 

The purpose of the study is to prepare proposals for the audit of accounting and tax accounting 
documents and the conduct of tax audits. 

Research methodology is based on conducting the company's accounting documents in 
accordance with the requirements of the tax audit. 

Significance of the application of the study - it can make an important contribution to the 
organization's management to make appropriate adjustments to the accounting and reporting 
documents. 
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The results of the study are determined by the compliance of accounting records with existing 
rules and guidelines. It is suggested that each separate entry in the accounting records be 
appropriate to a particular business transaction. 

The originality and scientific novelty of the research - it places a serious need on audits, 
which ensure the reliability of the calculation of taxes in the field of accounting and tax accounting. 
Suggestions and recommendations were made on the activities of taxpayers, the organization of 
tax audits and special audit assignments. 

Key words: tax audit, cash operations, settlement account, formal inspection, normative 
inspection, mathematical inspection, mutual inspection. 
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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Dünyada alternativ bankçılıq modeli olan İslam bankçılığı inkişaf et-
məkdədir. Bu məqsədlə faizli bankçılıq sisteminin nəzəri əsaslarının və işləmə mexanizminin araş-
dırılması zərurəti artmaqdadır.  Tədqiqatın məqsədi bu sahədə alternativ yanaşma üçün nəzəri-
metodoloji bazanın yaradılmasıdır. 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqatın metodologiyası bu sahədə nəzəri-praktiki məsələlərin 
daha dərindən öyrənilməsi və yeni elmi yanaşmanın əsaslandırılmasıdır.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Bunun üçün isə ilk növbədə mövcud faizli sistemdə mərkəzi 
bankların pulyaratma mexanizminin və kəsirli ehtiyat bankçılıq sisteminin araşdırılması mövzunu 
daha da aktual edir. Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti İslam bankçılığı sistemi üçün alternativ yanaş-
manın nəzəri əsaslarının yaradılmasıdır. 

Tədqiqatın nəticələri - faiz anlayışının mahiyyəti, sərvətin mahiyyəti və Mərkəzi Bankın pul-
yaratma mexanizmi araşdırılmışdır. Bu zaman kəsirli ehtiyat bankçılıq sisteminin istismarçı sistem 
olması nəticəsi əldə edilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Tədqiqatın elmi yeniliyi kimi İslam bankçılığı üzrə 
yeni sistemin qurulması üçün mövcud bankçılıq sisteminin işləməsi mexanizminin tədqiq edilmə-
sidir.  

Açar sözlər: riba, Mərkəzi Bank, kəsirli ehtiyat bankçılıq sistemi, faizli borca söykənən sistem. 
 

Giriş 
Dünyadakı mövcud maliyyə-bank sistemi faizli borca söykənən kredit sistemi əsasında fəaliy-

yət göstərməkdədir. Bu sistemin əsasında isə satınalma gücünün müvəqqəti icarəyə verilməsi olan 
faiz (riba) durur. Faizli borcların kreditlər formasında verilməsinin institusional vahidi kimi isə 
mərkəzi banklar əsas rol oynayır. Mövcud sistemdə kreditlərin verilməsi isə borca söykənən sistem 
olan kredit sistemi vasitəsilə reallaşdırılır. Kredit sisteminin nəzəri əsasında isə dünyadakı mövcud 
olan kəsirli ehtiyat bankçılıq sistemi durur. Mərkəzi banklar isə bu sistemin işləmə mexanizmində 
əsas orqan olaraq öz fəaliyyətini həyata keçirməkdədir. Digər tərəfdən isə mövcud sistemin istis-
marçı bir sistem olması və bunun getdikcə daha sistemli hal alması onun təhlükələrindən xəbər 
verməkdədir. Qeyd edilən təhlükələrin qarşısının alınması üçün isə ilkin növbədə sistemin işləmə 
mexanizminin və onun nəzəri-ideoloji yanaşmalarının araşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Bankların yaranması və tarixi inkişafı 
Bankların yaranmasında ilkin şərtlər kimi ticarət əlaqələrinin inkişafı, müxtəlif çəki və ölçüdə 

olan metal mübadilə vasitələrinin bir-biri ilə dəyişdirilməsi onların fəaliyyətini zəruri etmişdir. 
Belə ki, e.ə. 2000-ci illərdə Mesopotamiyada bank xidmətlərini məbədlər həyata keçirməkdə idi-
lər. Hətta Hamurabi qanunlarında borc əməliyyatlarının necə həyata keçiriləcəyi, borcların 
ödənilməsi mexanizmi və fərqli mallar üzərindən alınan faizlərin maksimum həddi müəyyən edil-
mişdir. Bu qeyd edilənlər isə metal pulların tərkibini müəyyən edən və onların mübadiləsinə şərait 
yaradan yerlərin meydana gəlməsini zəruri etdi. Bu mübadilə fəaliyyətlərinin masalar arxasında 
həyata keçirilməsi səbəbilə bank sözü İtalyanca masa mənasına gələn “Banco” sözündən əmələ 
gəlmişdir. Bu mübadiləni həyata keçirən sərraflara isə “Bankir” və iş yerlərinə isə “Bank” deyil-
məyə başlanıldı. 
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Qədim Yunanıstan cəmiyyətinin ilk vaxtlarında məbədlər bankçılıq xidmətləri görmüş, borc və 
alacaq münasibətlərinə nəzarət etmişlər. Əvvəllər bank xidmətləri sərbəst həyata keçirilərkən daha 
sonralar dövlətin bu sahədə tənzimləyici və yönləndirici müdaxiləsi artmışdır. Hətta keçmiş Qədim 
Misirdə də “Kraliyyət bankları” adı verilən banklar borc və alacaq xidmətlərini tənzimləyirdilər. 
Dövlətin maliyyə işlərini həyata keçirən bu quruluşlar şəxslərə qısa və ortamüddətli kreditlər 
verirdirlər. Roma imperatorluğunda isə bank xidmətləri qanunlarla həyata keçirilmişdir. Bank 
fəaliyyətlərini həyata keçirən qurumlara kassa əmanəti və günlük əməliyyatlar dəftərinin tutulması 
tələb kimi qoyulmuşdur. XI əsrdən etibarən Avropada pulun istifadəsi daha da artmağa başlamış-
dır. Belə ki, metal pulların cins və miqdarını müəyyən edən sərraflar daha da zənginləşməyə baş-
ladılar. Bir masa və ya pulun çəkilməsi və dəyişdirilməsi işini gördükləri üçün onlara “Banchəri” 
və ya “Banchərius” deyilən ilk bankirlər pul mübadiləsi ilə yanaşı müxtəlif ödəmələrin edilməsi, 
faizli borcvermə və metal pullara nəzarətetmə kimi xidmətləri rəsmən görməyə başladılar.  

Tacirlərin pullarını qoruyan sənət, poliçə, çek və.s ödəmə vasitələri həyata keçirən bankirlər 
daha da zənginləşməyə başladılar. Bankirlərin inamsızlığa şərait yaradan fəaliyyətlərinin olması 
səbəbilə dövlətlərin bankirlərin faəliyyətinə nəzarət məqsədilə tənzimləyici və istiqamətləndirici 
funksiyalarını daha da zəruri edirdi.  

XV əsrdə Avropada bələdiyyələrin başçılığı altında banklar qurulmağa başladı. Belə ki, 1401-
ci ildə “Barselona Bələdiyyə Bankı”, 1408-ci ildə Cenova Bankı, 1548-ci ildə isə Venedik Bankı 
və müasir bankçılıq xidmətlərinin böyük bir hissəsini həyata keçirən 1630-cu ildə Amsterdam 
Bankı quruldu. Beynəlxalq səviyyədə ticarət fəaliyyətlərinin və bank xidmətlərinin çeşidinin art-
ması dövlətin bu sektora müdaxiləsini zəruri etdi. XVII əsrdən etibarən bu məqsədlə bank əməliy-
yatlarını tənzimləyən və dövlət adına pul buraxan və tədavülünü həyata keçirən banklar qurulmağa 
başladı. Belə ki, bu məqsədlə 1694-ci ildə İngiltərə Bankı qurulmuş oldu. Digər Avropa ölkələ-
rində isə XVIII və XIX əsrlərdə Mərkəzi Banklar qurulmağa başlanılmış  və pul buraxma səlahiy-
yəti ancaq bu banklara verildi. Özəl banklar isə hüquqi şəxslər adı altında fəaliyyət göstərməyə 
başladılar. İslam dünyasında isə Qərb ölkələrindəki kimi bənzər bank institutları qurulmamışdır. 
Yığımların investisiyalara çevrilməsi mudaraba şirkətləri vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Osman-
lıda isə mudaraba üsulu ilə yanaşı sələm/sələf və murabaha yolu ilə də yığımlar investisiya fəaliy-
yətində istifadə edilmişdir. [1, s. 6-7].  

Kəsirli ehtiyat bankçılıq sisteminin mahiyyəti  
Orta əsrlərdə Avropada olan müharibələr nəticəsində məğlub olan tərəf qızıl və gümüş pulların 

etibarlı qorunması məqsədilə bu pulları sərraflara (bankirlərə) əmanət etməyə başladılar. Alınan 
qiymətli metallar qarşılığında isə qarşı tərəfə bir çek/sertifikat və sənəd verirdilər. Daha sonra isə 
bu verilən sənədlər bazarda qızıl kimi əməliyyata görməyə başladı. Daha sonra isə təqdim edilən 
bu sertifikatlar miqdarı çoxaldılaraq daha kiçik sertifikatlar halında qarşı tərəfə təqdim edilməyə 
başlanıldı. Bu sənədlərə bankın notu (çeki) mənasına gələn “banknote” deyilməyə başlanıldı. Belə-
liklə bu üsulun zaman keçdikcə bir strukturlaşmış mexanizmə çevrilməsi ilə müasir banklar mey-
dana gəlmiş oldu. [2, s. 98]. 

Kapitalist sisteminin “beş mikrobu” vardır. 
• Haqsız vergi 
• Milli pulun xarici valyutaya nəzərən dəyərinin aşağı salınması 
• Qarşılıqsız pul emissiyası 
• Mövcud bank sistemi  
• Riba (borc faizi)  [3, s.70]. 
Dünyadakı mövcud kəsirli ehtiyat bankçılıq sisteminin həyata keçirilməsi mexanizmi məhz 

pula həqiqi kapital yanaşması vasitəsilə həyata keçirilməkdədir.  
Bu sistemin funksiyası isə maliyyə resursları artıqlığına sahib olan tərəflə bu resurslara ehtiyacı 

olan tərəflər arasında maliyyə vasitəçiliyi etməkdir. Bu maliyyə vasitəçiləri (financial intermedia-
ries) içərisində isə ən mühüm həlqəni maliyyə institutları olan banklar təşkil edir. Banklar müştəri-
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lərin depozitlərini kreditlərə çevirməklə maliyyə vasitəçiliyi (aktivlərin çevrilməsi) prosesindən 
faiz gəliri əldə edirlər. Bunu etmək üçün banklar əmanətçilərin tələblərinə cavab vermək məqsə-
dilə öz depozit vəsaitlərinin nisbətən kiçik hissəsini “ehtiyat kimi saxlayırlar”. Əmanətçilərin və-
saitlərinin yalnız kiçik bir hissəsinin çıxarılma məqsədilə ehtiyat kimi saxlanması kəsirli ehtiyat 
bankçılıq sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Bu sistem banklara pul yaratmağa kömək edir. Pulun 
yaradılması prosesi banka qoyulan ilkin depozitin təkrar borc verilməsi ilə əlavə pulun yaradılması 
prosesi olub silsiləvi olaraq davam etdirilir.  

M = [1 + (1 - rr) + (1 - rr) 2 + (1 - rr) 3 + (1 - rr) 4.......(1 - rr) n ] × ilkin depozitin məbləği 
Burada  
rr - ehtiyat depozit əmsalı (the reserve-deposit ratio); 
Y -  məhsul təklifi  (output or supply); 
M - pul təklifi (money supply);  
P - qiymətdir (price). 
Y = M / P olarsa, M = Y × P (pul təklifi = məhsul buraxılışı × məhsulun qiyməti) olacaqdır. 

Yəni Mərkəzi Bank pul təklifini (M) artırsa da, real istehsal artmır. Əksinə, qiymətlər yüksəlir. 
Hər dəfə depozitə qoyulan pullar silsiləvi formada bank kreditləri formasında verildikdə daha çox 
pul yaradılır. Süni formada banklar tərəfindən pul yaradılması prosesi (“sabun köpüyü effekti”) 
əksinə, ehtimal, proqnoz və planlaşdırma üzərində qurulan bir sistem olmaqla iqtisadiyyatın lik-
vidliyini (çevikliyini) artırsa da, əksinə, real dəyər deyildir. Belə ki, pul yaratmaqda xüsusi səla-
hiyyət imkanı olan banklar birbaşa olaraq pul təklifinə təsir edirlər. Pul təklifinin dəyişməsi isə öz 
növbəsində maliyyə resurslarının dinamikliyini artırsa da, məhsul buraxılışı həcminə təsir etmir. 
Məhsul buraxılışı həcmində dəyişikliyin olmaması nəticəsində artan pul kütləsi ilə paralel olaraq 
məhsul buraxılışında artma olmur. [4]. 

Nəticədə isə malların qiyməti qalxır. Mal təklifinin artmaması isə bilavasitə iqtisadiyyatda yeni 
dəyərin yaranmaması deməkdir. Nəticə olaraq kəsirli ehtiyat bankçılıq sistemi banklar vasitəsilə 
“pul köpüyü” yaratsa da, ancaq sərvət yaratmır. Başqa ifadə ilə qeyd etsək, banklar tərəfindən 
yaradılan pullar iqtisadiyyatın likvidliyini artırsa da, yeni dəyər (yəni sərvət) yaratmır. Dəyəri 
olmayan şeylər isə sərvət ola bilməzlər. Əgər bir şey sərvət deyilsə, həmin şey dəyər yaratmaz və 
ancaq sərvət yaradılmasında iştirak edə bilər. Dəyər yaratmayan bir şeyin isə sərmayə olması 
qeyri-mümkündür. [5, p. 88-90]. 

Mərkəzi bankın pul yaratma mexanizminin tənqidi  
Dar mənada kapitalist iqtisadi sisteminə görə faiz satınalma gücünü icarəyə vermənin qiymə-

tidir. Burada faizin əsas funksiyası tələb və təklif edilən satınalma gücünü tarazlaşdırmaqdan iba-
rətdir. Bu zaman faiz resursların optimal şəkildə idarə edilməsini də təmin edir. Ənənəvi yanaş-
maya görə faiz resursların investisiya və istehlak şəklində bölgüsünü də müəyyən edər.  

Kapitalist sistemdə faiz müqabilində verilən borc olan kredit isə satınalma gücünün müəyyən 
bir haqq müqabilində müddətli dövr edilməsidir. Deməli mövcud sistemdə borc faizinə satınalma 
gücünün icarəsi olaraq tərif verilməkdədir. [6, p. 88-90]. 

Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən söyləyə bilərik ki, dünyadakı mövcud pula həqiqi kapital ya-
naşmasının əsasında həqiqi dəyər (istehsal və ticarət) yox, əksinə, istismarçı bir bank sistemi durur. 
Bu bank sisteminin əsasında isə riba (faiz) və əlavə pul çap edilməsi durur. Türkiyənin mərhum 
baş naziri Prof.Dr.Nəcməddin Ərbakan isə pulun faiz gəliri gətirmə xüsusiyyətinin iki halda 
mümkün olacağı haqqında demişdir: “Ya bu istehsal edən bir adamın haqqını almaqla digər tərəfə 
verirsən və yaxud da əlavə pul çap edilməklə mümkündür. O halda yenə də istehsalçının haqqını 
digər tərəfə verirsən. Riba demək istehsal etməyən adama istehlak etmə haqqı vermək deməkdir. 
Bu da zülmdür və ədaləti pozar”. [7, s. 21-22]. 

Pulun sistematik hala gətirilməsi ilə riba (faiz) da sistematik hala gəlmişdir. Pul bir mal və 
xidmətin dəyər ölçüsüdür. Riba isə o dəyərin ölçüsü olaraq təqdim edilmişdir. Bu vəziyyətdə riba 
ölçünü pozan bir xüsusiyyətə sahib olmuşdur. Bu, pulun öz özünü istehsal etməsidir. Bu əmə-
liyyatın (pulun yaradılması)  bazarda olan mal və xidmətlərlə əlaqəsi yoxdur. Digər yandan isə pul 
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çapını və dövrüyyəsini təqib etmək o ölkənin iqtisadiyyatının sxemini çəkmək kimi bir şeydir. Bu 
vasitə ilə ölkədə mal və xidmət dövriyyəsini öyrənmək olar. 

Qeyd edək ki, bank sistemində mərkəzi bankın pul yaratması prosesi pul çapetmə, qismən eh-
tiyat bankçılıq sistemi ilə süni (hesabi) pul yaratma, pul multiplikatoru, törəmə maliyyə alətləri, 
spekulyativ əməliyyatlarla və digər vasitələrlə satınalma dəyərini saxlama  mexanizmləri vasitəsilə 
həyata keçirilir. Qeyd edilən bu mexanizmlərin əsasında isə yenə riba durur. [8, s. 63, 71]. 

Ənənəvi sistemin əsasını təşkil edən banklar və maliyyə qurumları kassalarında sahib olduqları 
hər dollar üçün təqribən on dollara qədər kredit (pul multiplikatoru) verə bilirlər. Bu isə o deməkdir 
ki, bank hesablarındakı pulların 90%-nin real əskinazlarla qarşılığı yoxdur. Yaradılan pul multip-
likatorunun, adətən, yaradılan “süni inama”, planlaşdırmaya, proqnoza və ehtimala (gələcəkdəki 
resurslarının bugünkü resurslardan daha çox olacağı) əsaslanır. Deməli, mövcud sistem “xəyali 
gələcəyə” əsaslanan sistem üzərində qurulub. [9, s. 340-341]. Fikrimizcə, verilən kreditlərin daya-
ğı pul multiplikatorudursa, pul multiplikatorunun dayağı da inamdır. İnamın olmaması isə ənənəvi 
kapitalist sisteminin çökməsi deməkdir. 

Bugünkü mövcud bank sistemində pul yaratmaq (money making) ölkənin mərkəzi bankının 
təlimatları əsasında ölkənin mətbəələrində həyata keçirilən bir əməliyyat halına keçmişdir. Həqiqi 
dəyərində dayanan mal varlığından daha çox törəmə maliyyə alətləri vasitələrinə  söykənir. Pul 
yaratmaq (money making) əməliyyatı öz nəzəri əsası “pul üzərindən pul yaratmaq” zehniyyətinə 
dayanır. Bu növ borc faizi əməliyyatlarına Yəhudilikdə “ribit” və İslamda “riba” deyilir. Bu növ 
əməliyyat “faiz dərəcəsi” üzərindən “icarəyə vermə”dir. [10, say. 78]. Bu mövcud  mexanizm 
ABŞ-da aşağıdakı kimi işləyir. 

• Müstəqil olan Amerika Mərkəzi Bankı (FES) dolları çap edir və bunu dövlətə kredit olaraq 
verir. 

• Dövlət də bu pulların müqabilində milli pullarını çap edir. Yəni dollar mal artımı olmadan 
çoxaldılır.  

• Dövlət FES-dən aldığı dolları müəyyən riba müqabilində banklara verir. 
• Banklar da faiz müqabilində həm fiziki və hüquqi şəxslərə və həm də başqa ölkələrin 

mərkəzi banklarına dağıdırlar. 
• Beləliklə, bütün dünya ölkələri FES-ə riba ödəyirlər. Riba isə mal artmadan qarşılıqsız 

olaraq pulun artmasıdır.  
Kapitalist iqtisadçılarına görə iqtisadi inkişaf üçün sərmayə yığımına ehtiyac vardır. Bu isə sa-

dəcə banklar vasitəsilə mümkündür. Bank sistemi isə ancaq riba ilə mümkündür. Banklar riba mü-
qabilində topladıqları əmanətləri isə təkrarən yüksək riba ilə verirlər. Riba qadağası bankçılığa və 
dolayı yolla iqtisadi inkişafa əngəl olmaqdadır. Lakin kredit sisteminə alternativ olaraq isə ortaqlıq 
sistemi vardır. Ortaqlıq sisteminin əsasında isə sərmayə yığımının ədalətli formada istifadəsini 
təmin edən bir yanaşma durur. [3, s.119]. 

Mərkəzi Bank ölkənin kağız pulunu (yəni bank notunu) istehsal edən tək orqan olmaqla müs-
təsna səlahiyyətə sahibdir. Başqa banklar pul emissiya etmir və digər banklar isə emissiya edilmiş 
kağız pulların bank puluna çevrilməsini təmin etməklə ikinci mərhələni təşkil etmiş olurlar. Nəticə 
etibarı ilə mərkəzi bank pulu istehsal edərkən digər banklar istehsal edilən bu pulun ticarətini və 
marketinqini etmiş olurlar.   

Mərkəzi Bank digər banklarla öz münasibətlərini iki yolla həyata keçirir. Birinci yol olaraq 
Mərkəzi Bank emissiya etdiyi pulu banklara satır. İkinci yolla banklar  həm mərkəzi bankdan aldığı 
pulları, həm də cəlb etdikləri əmanətləri müştərilərinə satırlar. Mərkəzi bankın istehsal etdiyi kağız 
pullar emissiyanı təşkil edərkən, banklar da bu emissiyanı bazara cəmi kredit həcmi (portfel)  adı 
ilə satırlar. Bu zaman emissiya ilə cəmi kredit həcminin baş verdiyi zaman vaxtının eyni vaxtda 
olması şərtdir. Yəni pul üzərində həm alış və həm satış əməliyyatı eyni zamanda baş verir. Banklar 
bu prosesdə bazarda emissiya edilən pulların on beş qatına kimi pul yarada bilirlər. Yəni banklar 
mərkəzi bankdan aldıqları pulun on beş qatını borc kimi müştərilərə vermişlər. Bankların verdiyi 
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kreditlər aktivlər bölməsində kredit portfeli kimi qeyd edilərkən öhdəliklər bölməsində isə əmanət-
lər kimi qeyd edilir. Cəlb edilmiş əmanətlərin bir hissəsini məcburi ehtiyat kimi mərkəzi bankda 
saxlayırlar. Bu pul yaratma miqdarının yüksək olması cəlb edilmiş vəsaitlərin müddətinin çox və 
verilmiş kredit həcminin (portfel) qısa olmasından birbaşa asılı olur.  

Nəticə olaraq dünya ölkələrinin mərkəzi banklarının FES-dən aldıqları dolları istifadəsi və bank 
pulunun yaradılması prosesi aşağıdakı kimi baş verir. 

• Mərkəzi bank pul istehsal edir. İstehsal edilən bu pulun miqdarı dollarla ölçüldüyündən do-
layı yolla bu Federal Ehtiyat Sistemi (FES) qarşısında borclanmaq deməkdir. Yəni sahib 
olduğu dollar miqdarında pul emissiya edə bilir. Çünki əks halda inflyasiya baş verir.  

• İstehsal etdiyi pulu bazara riba qarşılığında borc olaraq verməklə eyni anda həm pulu yara-
dır, həm də onu satır.  

• Banklar da bu pulu riba qarşılığında pərakəndə satış formasında fiziki və hüquqi şəxslərə 
satır. 

• Banklar bu pulu bir neçə dəfə artıraraq kredit həcmi (kredit portfeli) yaradırlar. Bu proses 
qeydiyyatı real miqdarda fiziki pul üzərindən yox, əksinə xəyali hesablanmış həndəsi 
silsilələr üzərindən baş verir. 

• Müştərilər aldığı pulu istehsal və ticarət edirlər. Riba xərcləri xərc kateqoriyasına daxil oldu-
ğu üçün hər istehsal və ticarət malında bu faiz xərclərini müştərilər ödəyirlər. Vətəndaşlar 
aldığı malın haqqını ödədiyi qiymətin içində geri qaytarırlar. 

• Vətəndaşın ödədiyi haqları isə istehsal, xidmət və ticarət sektoru toplayaraq banka riba ilə 
ödəyir. 

• Bank isə təkrar bu ribaları toplayaraq ölkənin mərkəzi banklarına ödəyir. 
• Ölkənin mərkəzi bankı isə aldığı borcu riba ilə birlikdə FES-ə geri ödəyir.  
    Ancaq riba geri ödənməsi zamanı pul bazarında mövcud pul miqdarı hissə-hissə azalacaqdır. 

Riba və əsas borcla birlikdə geri ödənəcəyi təqdirdə isə bazardakı pulun miqdarı rəqəm olaraq 
sürətli artsa da bu artım geri ödəniləsi borcları artıracaqdır. Yəni ölkə borclandırılaraq yeni borc 
almasına məcbur ediləcəkdir. Banklar qanunvericiliyə dayanaraq isə bu prosesdə eyni pulu 15 də-
fəyə qədər “pul yaradılması” adı altında 15 şəxsə eyni anda satırlar. [8, s. 64, 65,67,68,71,76, 90]. 

İslam bankçılığında mərkəzi bankın alternativ pul siyasətinin nəzəri əsasları 
Mərkəzi banklar həyata keçirdikləri pul siyasəti vasitəsilə pul kütləsinə, iqtisadi artıma, qiymət 

sabitliyinə, faiz dərəcələrinə, kreditin həcminə, inflyasiyaya, məşğulluğa, valyuta məzənnəsinə və 
tədiyyə balansının tarazlaşdırılmasına təsir edirlər. [11, s. 51] 

Mərkəzi bank qeyd edilən məqsədinə çatması üçün üç əsas funksiyanı yerinə yetirir.  
 Pul siyasətinin həyata keçirilməsi 
a) Məcburi ehtiyat normalarını müəyyən etmək 
b) Faiz dərəcələrini (discount rate) müəyyən etmək 
c) Açıq bazar əməliyyatları ilə dövlətin qiymətli kağızlarının alış-satışını həyata keçirmək 
 Dövlətin bankı kimi çıxış etmək 
a) Bankların fəaliyyətini tənzimləmək və nəzarət edilməsi 
b) Dövlət büdcəsinin kassa icrasını həyata keçirmək 
c) Dövlətin qiymətli kağızlarının alış-satışını həyata keçirmək 
d) Xarici ölkələrin mərkəzi bankları ilə əlaqələr qurmaq 
e) Valyuta ehtiyatlarına nəzarət və onların alış-satışını həyata keçirmək və.s 
 Əmanət qəbul edən banklar və digər maliyyə institutları üçün ödəniş xidmətlərini təmin etmək  
a) Kreditləşmənin təşkili 
b) Əmanətlərin qəbulu 
c) Valyuta əməliyyatları 
d) Köçürmələr və s. [10, say. 223]. 
İslam bankçılığında təməl prinsipləri aşağıdakı kimidir.  
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− Risklərin bölgüsü 
− Faizin qadağan olunması 
− Spekulyativ davranışların yasaqlanması 
− Qeyri-müəyyənliyin qadağan olunması  
− İzn verilməyən fəaliyyət sahələri  [12, s. 122]. 
Göründüyü kimi, birinci və ikinci prinsiplər faizə açılan yolları bağlayarkən, üçüncü, dördüncü 

və beşinci prinsiplər sistemin mükəmməl çalışmasını təmin edir. 
Ribanın qadağan edilməsi və mənfəət-zərər ortaqlığı əsaslı investisiyanın təşviq edilməsi ilə 

kredit təklifinin genişləndirilməsi mərkəzi bankın pul və kredit siyasətinin təməl əsaslarındandır. 
Digər tərəfdən isə faizli borcların və qeyri-müəyyənliyin qadağan edilməsi də kredit sistemi üzə-
rində spekulyativ xarakterli əməliyyatları əngəllər. Kapitalist sistemində isə pul və kredit siyasət-
ləri içərisində ən önəmli rolu faiz dərəcələri oynamaqdadır. Bu dərəcələrin dəyişdirilməsi iqtisadi 
siyasətə istiqamət verir. İslam bankçılığında isə faiz dərəcələrinin yerini dəyişkən mənfəət dərəcə-
ləri təşkil etməkdədir.  

Məcburi ehtiyat normalarının dəyişdirilməsi və kredit tavanı kimi kredit təklifi üzərində nəzarət 
İslam bankçılığında keçid dövrü üçün müvəqqəti alət ola bilər. Uzunmüddətli və sabit alət olaraq 
isə faizsiz borc (karzı-həsən) dərəcələrində dəyişiklik edərək pul siyasətinə yön verə bilər.  
Mərkəzi bank digər alət olan mənfəətdə iştirak dərəcələrində dəyişiklik etməklə həm pul həcminə, 
həm də İslam banklarının kredit təklifinə təsir edə bilər. [13, s. 361,363]. 

 
Nəticə 

Məqalədə alınan nəticə və ümumiləşdirmələri aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik. 
• Kəsirli ehtiyat bankçılıq sistemi faizli borca söykənən istismarçı bir sistemdir. Ona alternativ  

sistem olaraq mal aktivlərinə söykənən sistem inkişaf etdirilməlidir.  
• Faiz əməliyyatı həm dövri və sistemli olaraq qiymətləri yüksəldir. Faizli borca alternativ 

olaraq isə ortaqlıq əsaslı alətlər tətbiqi genişləndirilməlidir. 
• Banklar tərəfindən yaradılan pullar iqtisadiyyatın likvidliyini artırsa da, yeni dəyər (yəni 

sərvət) yaratmır.  
• Banklar tərəfindən pul yaradılması prosesi ehtimal, proqnoz və planlaşdırma üzərində qu-

rulan bir sistem olmaqla iqtisadiyyatın likvidliyini (çevikliyini) artırsa da, əksinə, real dəyər 
deyildir. 

• Bankların pul təklifinin dəyişməsi maliyyə resurslarının dinamikliyini artırsa da, məhsul 
buraxılışı həcminə təsir etmir. Yəni artan pul kütləsinə paralel olaraq məhsul buraxılışında artma 
olmur. Mal təklifinin artmaması isə bilavasitə iqtisadiyyatda yeni dəyərin yaranmaması deməkdir.  

• Mövcud bank sistemində pul yaratmaq prosesi ölkənin mərkəzi bankının təlimatları əsasında 
ölkənin mətbəələrində həyata keçirilən bir əməliyyat halı olub  həqiqi dəyərində dayanan mal 
varlığından daha çox törəmə maliyyə alətləri vasitələrinə  söykənir. 

• Pul yaratmaq əməliyyatı öz nəzəri əsasına – “pulun icarəyə verilməsi üzərindən pul yarat-
maq” zehniyyətinə dayanır. Bu növ əməliyyat səmavi dinlərdə qadağan edilmiş və mahiyyət eti-
barı ilə “faiz dərəcəsi”  üzərindən “icarəyə vermə”dir. 
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Критический подход к механизму зарабатывания денег центрального банка в 
банковской системе с дефицитным резервом 

 
Резюме 

Целью исследования - В мире как альтернативная модель банкинга развивается исламс-
кий банкинг.  С этой целью растет потребность в исследовании теоретических основ и ра-
бочих механизмов процентной банковской системы. В этой области  является создание 
теоретически-методологической базы для альтернативного подхода. 

Методология исследования - Методология исследования в данной области - более глу-
бокое изучение теоретически-практических вопросов и обоснование нового научного 
подхода.  

Значение исследования - Для этого в первую очередь актуализируется изучение меха-
низма создания денежных средств центральными банками и исследование дефицитной ре-
зервной банковской системы в существующей процентной системе. Важность применения 
исследования заключается в создании теоретической основы альтернативного подхода для 
Исламской банковской системы. 

Результаты исследований - В результате исследования были изучены значимость поня-
тия процент, значение ценностей и механизм создания денежных средств Центральным 
банком.  В то же время был получен как результат эксплуатационная система, являющяяся 
банковской системой с дефицитом резервов. 

Оригинальность и научная новизна исследования - Научная новизна исследования 
изучение механизма функционирования существующей банковской системы для создания 
новой системы исламского банкинга. 

Ключевые слова: проценты, центральный банк, резервная банковская система с 
дефицитом, процентная долговая система. 
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Critical approach to the central bank's money-making mechanism in the deficit reserve 

banking system 
 

Summary 
The purpose of the study -  Islamic banking an alternative banking model is developing in the 

world. For this purpose there is recearcing need to study the theoretical foundations and 
mechanisms interest based banking system. The aim of the research is to create a theoretical and 
methodological basis for an alternative approach in this area.  

Research methodology - The methodology of the research is a deeper study of theoretical and 
practical issues in this field and the justification of a new scientific approach.  

Significance of the research - For this reason first of all the recearch of the mechanism of 
money creation of central banks in the existing interest based system and the fractional-banking 
system becomes even more relevant. The importance of the application of the research is to create 
a theoretical basis for an alternative approach to the Islamic banking system. 

Research results - As a result of the research, the essence of the concept of interest, the essence 
of wealth and the mechanism of money creation of the central bank were studied. At the same 
time, the result was that the fractional reserve banking system was an exploiting system. 

Originality and scientific novelty of research - The scientific novelty of the research is the 
study of the mechanism of operation of the existing banking system for the establishment of a new 
system of Islamic banking. 

Key words: usury, central bank, fractional reserve banking system, interest with loan debt-
based system.  
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“DOİNG BUZİNESS” ƏSASINDA AZƏRBAYCANDA BİZNESİN SƏMƏRƏLİ VƏ 

KEYFİYYƏTLİ APARILMASI ASPEKTLƏRİ 
 

Xülasə 
Məqalədə “Doing Buziness” məlumatları əsasında müxtəlif ölkələrdə biznes fəaliyyətinin inki-

şaf etdirilməsi və biznesin asanlaşdırılmasının keyfiyyət göstəriciləri baxımından Azərbaycanın 
bu sahədə mövcud vəziyyəti təhlil edilmişdir. 

190 dünya ölkəsində biznesin asan aparılması baxımından  ölkələrin topladığı bal göstəricisi 
müqayisə edilərək müəyyənləşdirilmişdir ki, keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələrindən ilk beşlikdə Gür-
cüstan, Litva, Estoniya, Latviya və Azərbaycan yerləşmişdir. Həmçinin, məqalədə ölkəmizdə biz-
nesın səmərəli və keyfiyyətli aparılması, o cümlədən biznesin asanlaşdırılması baxımından qəbul 
edilmiş göstəricilərin indekslərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə lazımi şəraitin formalaşması 
aspektləri göstərilmişdir. 

Məqsəd - Azərbaycanda biznesin səmərəlilik və keyfiyyət göstəricilərinin təhlili əsasında biz-
nesin tənzimlənməsinin iqtisadi artıma təsirinin müəyyənləşdirilməsidir. 

Metodologiya - məqalədə ümumi iqtisadi, müqayisəli və statistik təhlil metodlarından istifadə 
edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri - Azərbaycanda biznesin səmərəli və keyfiyyətli aparılması məqsədilə  
hərtərəfli şəraitin formalaşmasının mövcudluğu, biznesin tənzimlənməsinin iqtisadi artıma təsirini 
ifadə edən tədqiqat işləri üzrə məlumatların asanlıqla əldə edilməsi və bu istiqamətdə qiymətlən-
dirmənin aparılmasının təmin edilməsindən ibarətdir.    

Açar sözlər - biznes, səmərəlilik, keyfiyyət, göstəricilər, reytinq, qiymətləndirilmə.  
 

Giriş 
Biznes fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası, rəqabətqabiliy-

yətliliyinin artırılması, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi və işsizlik səviyyəsinin azaldılma-
sı, ölkədə istehlak mallarına tələbatın yerli resurslar hesabına təmin edilməsi və son nəticədə iqti-
sadi inkişafın yüksəldilməsi  baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İnkişaf etmiş ölkələrin sahib-
karlığında müxtəlif fəaliyyət növlü müəssisələrin ümumi daxili məhsulda (ÜDM)  və məşğulluqda 
tutduğu paya nəzər saldıqda  görünür ki, Azərbaycanda da dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edil-
məsində bu sferanın əsas iqtisadi artım amillərindən birinə çevrilməsi  hökumətin qarşısında duran 
əsas və ümdə məsələlərdən biri hesab edilir. 

Tədqiqatlarda qeyd edilir ki, kiçik və orta sahibkarlığın ÜDM-də payı aşağı, orta və yüksək 
gəlirli ölkələrdə 63-67%, məşğulluqda payı isə 57-78% hüdudunda təşkil edir  [1, s. 6]. DB-nin 
hesabatında qeyd edildiyi kimi, biznesin aparılması üzrə etibarlı və səmərəli qaydalar  həm sahib-
karlıq fəaliyyəti, həm də inkişaf edən digər özəl sektorlar üçün maksimum əhəmiyyət kəsb edir. 
Belə ki, dünya üzrə yoxsulluğun ən aşağı həddinə son qoymaq və  ümumi tərəqqini artırmaq üçün 
bizim şansımız bir o qədər də yoxdur [23]. Odur ki, dövlət tərəfindən ayrı-ayrı biznes fəaliyyətinin 
həm tənzimlənməsi, həm də mülkiyyət hüquqlarının müdafiə olunması mühüm vəzifə kimi həmişə 
ön planda yerləşir.  
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Mövcud ədəbiyyatlara istinad 
Müxtəlif təsərrüfat formalarını əhatə edən biznes prosesi istehlakçıların tələbatını təmin edəcək 

məhsul və ya xidmətin yaradılmasına yönəlmiş bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli işlərin cəmidir. Qarşılıqlı 
əlaqəli işlərin idarəetmə konsepsiyası biznes fəaliyyəti prosesinə müəssisənin mühüm resurslarından 
səmərəli istifadə kimi baxır və onların idarə edilməsini mühüm təşkilati sistemlərdən biri kimi nə-
zərdə tutur. Müxtəlif təsərrüfat formalarını əhatə edən biznes prosesinin üç növü fərqləndirilir: 

- idarəetmə - korporativ idarəetmə və strateji menecment kimi sistemin fəaliyyətini idarə edən 
biznes proseslərdir; 

- əməliyyat - təşkilatların əsas gəlir axınını yaradan fəaliyyətini təmsil edir (təchizat, istehsal, 
marketinq, satış və ya borcların tutulması); 

- dəstəkləyici - müəssisələrə xidmət edənlər (mühasibat uçotu, işçi heyətinin seçilməsi, texniki 
dəstək).  

Biznes-proseslər modelləşdirmə məqsədlərindən asılı olaraq müxtəlif formada təhlil edilə bilər. 
Biznes-proseslərin təhlili biznesin modelləşdirilməsi, funksional-dəyər təhlili, təşkilati strukturun 
formalaşdırılması, biznes-proseslərin yenidən qurulması, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması 
zamanı tətbiq olunur. 

Cari fəaliyyətin təhlili metodlarından biri biznes prosesinin modelinin qurulmasıdır.  
Biznes proseslərinin vizuallaşdırılması məqsədi ilə müxtəlif formalı blok-sxemlərdən istifadə 

olunur. Biznes proseslərin modelləşdirilməsində  tətbiq edilən modellər içərisində BPMN (işlərin 
funksional ardıcıllığı), EPC (işlərin funksional ardıcıllığı), İDEF0 (işlərin məntiqi ardıcıllığı) və s. 
geniş  tətbiq edilir [24].  

F.Teylor və U.E.Deminqin vaxtlarından menecerlər daim biznes proseslərini yaxşılaşdırmaq 
yollarını axtarırlar. Son 20 il ərzində müxtəlif sahələrdə gah qənaətcil istehsal, gah altı siqm, gah 
ecayl tətbiq edilmişdir ki, bu da şirkətlərə daha səmərəli və qənaətlə işləməyə köməklik  etmişdir. 
Lakin, daha ətraflı təhlil apararaq, alimlər müəyyənləşdirmişlər ki, biznes-proseslər üzrə layihələ-
rin 20%-dən çoxu heç bir irəliləyişlər verməmiş, 80 %-i isə müvafiq irəliləyişə nail ola bilmişdir, 
bir ildən sonra onların 73%-nin əldə etdiyi nəticə adi haldakından daha yüksək olmuş,  lakin iki 
ildən sonra isə onların sayı 44%-ə düşmüşdür. Nəticədə, bütün təşəbbüs göstərən müəssisələrin 
1/3 hissəsində (təxminən 33%) mənfi nəticə alınmışdır [25]. 

Biznesin aparılması yerli firmalara tətbiq olunan normativ mühitin bir sıra mühüm aspektlərini 
əhatə edir. Biznesin aparılması biznesə başlamaq, tikintiyə icazə almaq, elektrik enerjisi almaq, 
mülkiyyətin qeydiyyatı, kredit almaq, minoritar sərmayədarların müdafiəsi, vergilərin ödənilməsi, 
beynəlxalq (sərhədyanı) ticarət, müqavilələrin icrasını təmin etmək və qeyri-ödəniş qabiliyyətinin 
nizama salınmasını təmin etmək üçün kəmiyyət tənzimləmə göstəricilərini özündə  ehtiva etməklə 
bərabər işçilərin işə qəbul edilməsi xüsusiyyətlərini də əks etdirir. Biznesin aparılması işçilərin 
məşğulluq göstəriciləri üzrə iqtisadiyyatın reytinqlərini təqdim etməsə də, bu məsələni biznesin 
asanlığının ümumi balına daxil etsək və ya biznesin asanlığının reytinqi kimi daxil etsək  də o, bu 
göstəricilərə dair heç bir məlumat təqdim etmir [2, s. 5]. 

Beləliklə, biznesin asan aparılması prosesi həmişə tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Bu baxımdan da, biznesin asan aparılması indiqatorlarından istifadə edilir və DB tərəfindən hər il 
onların indeksi hesablanır. İndeksin hesablanması üsulu ildən-ilə bir qədər dəyişə bilər. Biznesin 
asan aparılması reytinqi yalnız formal göstəriciləri nəzərə alır, lakin ölkədə biznesi aparılmasının 
əsas institusional (mədəni) şərtlərini, məsələn, etimad göstərmə səviyyəsini, sahibkarlara münasi-
bəti, gəlirliliyi və s. nəzərə almır [Zoltan, 2010]. 

V.S.Lapşin tədqiqatlarında proseslərin idarə edilməsinin nəzəri və praktiki aspektləri sırasında 
biznes-proseslərin idarə edilməsi prosesinə yanaşma nöqteyi-nəzərindən baxaraq müştərilərə də-
yər verilməsinə istiqamətləndirilmiş müəssisələrin identifikasiyasindan ibarət biznes-proseslərin   
səmərəli idarə olunma sistemi haqqında müvafiq nəticəyə gəlmişdir  [Lapşin, 2015: c. 385]. 

Biznesin asan aparılması istiqamətində vaxt və dəyər amillərinin qiymətləndirilməsi   
Dünya Bankının “Doing Business 2020” layihəsi 190 ölkə və ayrı-ayrı şəhərlərdə submilli və   
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regional səviyyələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti və onların hüquq-tətbiqi sahəsində obyektiv tənzim-
ləmə tədbirlərini nəzərdə tutur. “Doing Business 2020” layihəsi 2002-ci ildən etibarən artıq 17-ci 
ildir ki, 190 ölkədə "Biznesin aparılması” sahəsində zaman keçdikcə sahibkarlıq fəaliyyətinin tən-
zimlənməsi və mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi üzrə kəmiyyət göstəricilərini müqayisəli şəkildə 
özündə əks etdirir. 

“Doing Business 2020” tədqiqatı göstərir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr biznesin aparılması-
nın asanlaşdırılmasına görə artıq inkişaf etmiş ölkələrə çatır, lakin onlar arasında yenə də böyük 
fərqlər qalmaqdadır. Bu baxımdan da biznesin asan açılmasına vaxt sərfi və sahibkarların hər iş-
çiyə düşən gəlir xərclərinin hesablanması xüsusilə əhəmiyyətlidir. Fikrimizcə, bu göstəricilərin 
müxtəlif inkişaf səviyyəli ölkələrdə böyük fərq yaratması biznesin asan aparılması üzrə dövlətin 
tənzimləmə şərtləri əsasında təmin edilir. Azərbaycanda da bu istiqamətdə hökumətin qəbul etdiyi 
Dövlət Proqramları, həmçinin “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyə-
sində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi” ndə nəzərdə tutulmuş beş mühüm 
hədəflərin reallığa çevrilməsinin xüsusi əhəmiyyəti danılmazdır [1, s. 18-79 ]. 

Yüksək, aşağı və orta gəlirli ölkələrdə biznesin açılması dəyərinin xərclərinə nəzər salaq (şəkil 1). 
 

 
 

Şəkil 1. 2004-2020-ci illərdə ölkələr üzrə biznesin açılması dəyərinin  azalma dinamikası 
 

Qeyd: “Doing Business” in verilənlər bazası əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
  
Məlumatlar göstərir ki, aşağı gəlirli iqtisadiyyatda sahibkar adətən adambaşına düşən gəlirin 

təxminən 50%-ni şirkətlərini yaratmaq üçün xərclədiyi halda, bu göstərici iqtisadiyyatda yüksək 
gəlirli sahibkarlar üzrə 4,2% təşkil edir. Orta hesabla biznes açmaq üçün 50-ci sıradan sonra yer-
ləşmiş ölkələrdə TOP 20  ölkələrindən təxminən altı dəfə daha çox vaxt tələb olunur. Həmçinin, 
bu göstərici üzrə aşagı və orta gəlirli ölkələrin biznesin açılması dəyəri kəskin azalan xətti reqres-
siya modelinə uyğun gəlir və modelin riyazi ifadəsi 

y=-5,8627x+102,76,                                                (1) 
burada: x- ölkələr üzrə sahibkarların biznesin açılmasına sərf etdiyi hər nəfərə düşən gəlirin 

xərc faizi; 
- 5,8627-əmsal olub, illər üzrə bu göstəricinin azalmasını əks etdirir. 
Riyazi modelin reqressiya əmsalının R2=0,8425 modeldə avtokorrelyasiyanın qəbul edilmədi-

yini əks etdirir. 
“Doing Business” göstəriciləri üzrə inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf etmiş ölkələrə çatma-

sına kifayət qədər imkanları vardır. Məsələn, hüquqi haqlar üzrə göstəricilər aşağı və orta gəlirli 
ölkələr arasında ən zəif formada qalır. “Doing Business” normativ (tənzimləyici) mühitin yaxşılaş-
dırılması üçün ölkələr tərəfindən görülən mühüm işləri nəzərə alır (tanıyır). 10 ən inkişaf etmiş iq-
tisadiyyatlı ölkələrin  səyləri belə biznesin açılması, tikinti icazələrinin alınması və beynəlxalq ticarət 

y = -5,8627x + 102,76
R² = 0,8425
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kimi sahələrə diqqəti cəlb etməyi tələb edir. Ümumilikdə, ən yüksək bal toplayan ölkələrin iqtisa-
diyyatı belə bir sıra xüsusiyyətlərə, o cümlədən normativ tələblərə əməl olunması üçün onlayn plat-
formalardan və elektron sistemlərdən  geniş istifadə olunması kimi xüsusiyyətlərə malikdir [2, s. 9]. 

Biznesin asan aparılması indeksinin strukturu  
Biznesin asan aparılması indeksi (ing. Ease of Doing Business Index) - dünya ölkələri arasında 

sahibkarlıq fəaliyyətinin sadəliyini müqayisə etmək üçün illik məlumatlar əsasında Dünya Bankı 
tərəfindən tərtib edilən indeksdir [2]. İndeks iqtisadçı Oliver Hart tərəfindən yazılmış elmi məqalə 
əsasında 2003-cü ildə iqtisadçılar Simeon Dankov və Gerhard Pol tərəfindən hazırlanmışdır. 

İndeksin yüksək qiymətləndirmələri biznesin tənzimlənməsinin keyfiyyəti və sadəliyini, eləcə 
də mülkiyyət hüquqlarının qorunmasının keyfiyyətini göstərir. İndeksin qurulmasında məqsəd 
dövlətin biznes tənzimlənməsinin iqtisadi artıma təsirinə tədqiqat işlərinin məlumatlarını təmin 
etməkdən ibarətdir. Noyabr 2001-ci ildə layihənin başlanğıcından 800-dən çox elmi tədqiqat içləri 
nəşr edilmişdir ki, burada da indeksin və ya əvvəlki tədqiqatlarla bağlı təklif edilmiş bir və ya bir 
neçə indiqatorlardan istifadə edilmişdir. Tədqiqatın nəticələri biznes qaydalarının yaxşılaşdırılma-
sı və iqtisadi artım arasında güclü əlaqənin olduğunu ifadə edir [22] . 

Digər bu cür tədqiqatlardan fərqli olaraq, biznesin aparılmasının asanlıq indeksi yalnız sahib-
karlıq fəaliyyətinin aparılması ilə bağlı qanun, qərar və qaydaların öyrənilməsi və kvantifikasi-
yasına əsaslanır. İndeks infrastruktur, inflyasiya, cinayətkarlıq, biznes gəlirləri və s. kimi ümumi 
şərtləri nəzərə almır. 

Ümumi indeks on daxili indiqatora əsaslanır: 
* Biznesin başlanması-müəssisənin yaradılması üçün prosedurlar, vaxt, xərclər və minimum 

kapital [4].   
* Tikintiyə icazə alma işləri-anbarın tikintisi üçün prosedurlar, vaxt və xərclər [5]. 
* Elektrik təchizatının alınması-prosedur, vaxt, elektrik təchizatı üçün xərclər [6]. 
* Əmlakın qeydiyyatı-kommersiya daşınmaz əmlakının qeydiyyatı üçün prosedurlar, vaxt və 

xərclər [7]. 
* Kreditin alınması-hüquqi haqların gücü, kredit məlumatlarının dərinliyi [8]. 
* İnvestorların hüquqlarının qorunması-maliyyə göstəricilərinin açıqlığı, rəhbərliyin məsuliy-

yəti və investorların məhkəmə iddialarının asanlığı. 
* Vergilərin ödənilməsi-vergi məbləği, vergi hesabatlarının hazırlanması üçün vaxt, mənfəət 

payı kimi ümumi vergi. 
* Beynəlxalq ticarət-sənədlərin sayı, xərcləri, ixrac və idxal üçün tələb olunan vaxt. 
* Müqavilələrin təmin edilməsi-borcun ödənilməsinə məcburetmə prosedurları, vaxt və xərclər. 
* Müəssisənin bağlanması-qeyri-ödəniş qabiliyyətli firmanın bağlanması üçün faiz ödənişləri, 

vaxt və əlavə xərclər. 
2019-2020-ci illərdə biznesin  aparılmasının asanlaşdırılması üzrə reytinqin hesablanmasında 

nəzərə alınan üç və ya daha çox sahədə ən böyük inkişafları olan10 ölkənin göstəricilərini nəzərdən 
keçirək (cədvəl 1).  

Məlumatların təhlili göstərir ki, 2020-ci ildə biznesin aparılmasının asanlaşdırılması göstəricilə-
rində 3 və daha çox sahədə inkişafa malik olan ölkər sırasında belə çox da yüksək reytinqə malik 
olmayan Filippin, Toqo, Tacikistan, Pakistan, Cibuti və Seneqal kimi ölkələr də 2019-cu ildə yer-
ləşdikləri reytinq sırasından 18-40 pillə hüdudunda yüksələ bilmişlər. Bu ölkələr içərisində ən yük-
sək reytinqə malik olan Bəhreyn, Keniya, Səudiyyə Ərəbistanı və İordaniya da müvafiq göstəricinin 
müqayisəsində 18-30 pillə hüdudunda yüksələ bilmişlər. Müqayisə edilən dövr ərzində biznesin apa-
rılmasının asanlaşdırılması göstəricilərinə əsasən hesablanmış baldan ən yüksək meyletmə Səudiyyə 
Ərəbistanı (+6,15%), Toqo (+5,20%) və Pakistanda (+3,08%) olmuş, ən az meyletmə Tacikistan 
(+0,80%) və Cibutidə (+0,82%) olmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, reytinq sırasında 39 pillə 
yüksələn Filippində meyletmə azalma istiqamətində olmuş və bu da  (-1,10%) təşkil etmişdir. 2020-
ci ilin reytinq sırasına nəzər yetirdikdə görünür ki, ilk onluqda yer almış ölkələrdə ən çox artım pilləsi 
ABŞ və İsveçdə (+2 pillə), ən çox azalma pilləsi isə Norveçdə (-2 pillə) olmuşdur. 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №2(61)-2021  
 

79 

Cədvəl 1 
Biznesin  aparılmasının asanlaşdırılması üzrə üç və ya daha çox sahədə ən böyük inkişafları 

olan 10 ölkənin reytinq göstəriciləri 
 

№ Ölkələr 
2020-ci ildə 
reytinq sırası 

2019-cu ildə 
reytinq sırası 

2019-cu ilə 
nisbətən 2020-ci 

ildə reytinq 
sırasında pillə 

artımı 

2019-cu ilin 
balına görə 
2020-ci ildə 
azalma və ya 

artım, % 
1 Toqo 97 137 40 +5,20 
2 Cibuti 112 152 40 +0,82 
3 Filippin 95 124 39 -1,10 
4 Səudiyyə Ərəbistanı 62 92 30 +6,15 
5 İordaniya 75 104 29 +2,23 
6 Pakistan 108 136 28 +3,08 
7 Keniya 56 80 24 +0,79 
8 Tacikistan 106 128 22 +0,80 
9 Bəhreyn 43 62 18 +2,47 

10 Seneqal 123 141 18 +2,06 
 

  Qeyd: [22] məlumatları əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
 
Biznesin aparılmasının asanlaşdırılması göstəriciləri üzrə reytinqdə iştirak edən 190 ölkə içə-

risində son ildə bala görə ən yüksək artım meyli Mavritaniyada (+8,99%), San-Marinoda (+8,10%) 
və Namibiyada (+8,02%), ən çoz azalma meyli isə Şri-Lankada (-13,92%), Bolqarıstanda (-4,11%) 
və Sirinamda (-4,04%) olmuşdur. 

Biznesin aparılmasının asanlaşdırılması üzrə Azərbaycanın reytinqinin 2019-cu ilə nisbətən 
2020-ci ildə 9 pillə aşağı düşməsinə baxmayaraq bal qiymətləndirilməsində azalma meyli çox cüzi, 
yəni (-0,05%) təşkil etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələri içərisində 
bu göstərici Qazaxıstanda (-1,94%), Litvada (-0,38%), Gürcüstanda (-0,35%) təşkil etməsinə bax-
mayaraq həmin ölkələr müvafiq olaraq 25, 11 və 7-ci pillələrdə yer almış və biznesin asan apa-
rılması istiqamətində öndə gedən ölkələr hesab edilir. 

Biznesin aparılmasının asanlaşdırılması göstəricilərinin yüksək qiymətləndirmələri biznesin 
tənzimlənməsinin səmərəliliyi və keyfiyyətini, onun sadəliyini, həmçinin kiçik və orta sahibkar-
ların mülkiyyət hüquqlarının qorunmasının keyfiyyətini əks etdirir. Biznesin asan aparılması in-
deksinin qurulmasında dövlətin məqsədi biznes tənzimlənməsinin iqtisadi artıma təsirini ifadə 
edən tədqiqat işlərinin məlumatlarının asanlıqla əldə edilməsi və bu istiqamətdə qiymətləndirmə-
nin aparılmasının təmin edilməsindən ibarətdir.    

Biznesin asan aparılmasının iqtisadi artımın tənzimlənməsinə təsiri 
Biznesin asan aparılması indeksinin məlumatlarından 3000-dən çox elmi işdə istifadə edilmiş-

dir. Bu tədqiqatlarda qeyd edilir ki, tənzimlənmənin təkmilləşdirilməsi iqtisadi artıma çox güclü 
təsir göstərir. Ölkələrin ən pis göstəricili rübündən ən yaxşı rübünə keçid ÜDM-in illik 2,3 faiz 
artırılmasını nəzərdə tutur. Bundan əlavə iqtisadiyyat və sosial elmləri şöbələrində 7000-dən çox 
iş sənədlərində “Doing Business”-in məlumatlarından istifadə edilir. Belə əsərlərin müəllifləri ara-
sında iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Oliver Hart da qeyd edilməlidir. 

İndeksin müxtəlif subkomponentləri tərəfindən bu sahədə  işlərin yaxşılaşdırılması üçün xüsusi 
təkliflər verilir. Onların bir çoxu həyata keçirilməsi üzrə nisbətən sadə ola bilər və şübhə doğurmur 
(rüşvət tələb edən ağır qaydalardan faydalana bilən korrupsiyalaşmış məmurlar istisna olmaqla). 
Beləliklə, biznesin asan aparılması indeksi bir çox ölkələrə təsir etmiş, bunlardan bəziləri, məsələn, 
top 25 siyahısında olan ölkələr bu indeksdə maksimum mövqeyə nail olmaq üçün açıq şəkildə 
qarşılarına hədəf qoyurlar. 
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Biznesin asan aparılması indeksini əhatə edən illik hesabatlara iqtisadi azadlıq indeksləri və 
qlobal rəqabətqabiliyyətliliyi əks etdirən  məruzəni aid etmək olar. Belə ki, iqtisadi azadlıq indeks-
ləri və xüsusilə də qlobal rəqabətqabiliyyətliliyi əks etdirən  məruzədə inflyasiya və infrastruktur 
kimi iqtisadi artıma təsir edən daha çox amillər nəzərdən keçirilir. Lakin, bu amillər nisbətən sub-
yektiv və qeyri-müəyyən ola bilər, çünki onların bir çoxu tədqiqatlar vasitəsilə ölçülür və onların 
normativ aktlarla müqayisədə tez bir zamanda dəyişdirilməsi çətindir. 

12 yanvar 2018-ci il tarixində Dünya Bankının baş iqtisadçısı P. Romer, indeksin keçmiş versi-
yalarının ən azı dörd il öncədən korrektirovka ediləcəyini və yenidən hesablanacağını açıqlamışdır. 
Romer Çilidən əvvəl üzr istəyərək bildirmişdir ki, indeksə görə məsuliyyət daşıyan qrupun keçmiş 
direktoru dəfələrlə onun metodologiyasını manipulyasiya etmiş, sol Prezidenti Mişel Baçhelet ad-
ministrasiyası dövründə ölkənin reytinqlərini haqsız olaraq cəzalandırmışdır. Buna cavab olaraq 
Baçhelet açıqlamışdır ki, Çili rəsmi olaraq Dünya Bankından tam araşdırma tələb edəcəkdir [9-10]. 

Dünya ölkələrində bölgələr üzrə biznesin tənzimlənməsinin səmərəliliyi və keyfiyyəti göstəri-
cilərinin müqayisəli təhlilinə nəzər salsaq görürük ki, biznesin tənzimlənməsinin ən yüksək  sə-
mərəlilik göstəricisi yüksək gəlirli ölkələrdə (84 bal), orta səmərəlilik göstəricisi Şərqi Asiya-Sakit 
okean ölkələrində (72 bal) və ən aşağı səmərəlilik göstəricisi isə Cənubi Afrika ölkələrində (59 
bal) təşkil edir.         

Dünya ölkələrində bölgələr üzrə biznesin tənzimlənməsinin keyfiyyət göstəricilərində isə ən 
yüksək göstərici yüksək səviyyəli ölkələrdə 73,5 bal, orta göstərici Şərqi Asiya-Sakit okean ölkə-
lərində 56 bal və ən aşağı göstərici Cənubi Afrika ölkələrində isə 38 bal təşkil edir. Təhlilə əsasən 
qeyd etmək olar ki, biznesin asan aparılması istiqamətində əsas amillərdən biri biznes prosesinin 
tənzimlənməsidir ki, bu da onun səmərəliliyi və keyfiyyəti ilə xarakterizə olunur. Bu baxımdan 
biznesin asan aparılması prosesinin yüksək göstəricilər səviyyəsi yüksək gəlirli ölkələr və Avropa-
Sakit Okean ölkələrində 78-84 bal hüdudundadır.  Eyni zamanda biznesin tənzimlənməsinin ən 
yüksək keyfiyyət göstəricisi də həmin bölgənin ölkələrində olmaqla 66-73,5 bal hüdudundadır 
(şəkil 2) [3, s. 6]. 

 

 
 

Şəkil 2. Dünya ölkələrində bölgələr üzrə biznesin tənzimlənməsinin səmərəliliyi və keyfiyyəti 
arasındakı fərq. 

 
Qeyd: [3, s. 6] məlumatları əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
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Məlumatlardan görünür ki, dünya ölkələrində biznesin tənzimlənmə səviyyəsi yüksək gəlir 
səviyyəli regionlar üzrə azalma dinamikasına malikdır. Bu azalma  

y=-4x+85,429,                                                                  (2) 
reqressiya modelinə uyğun gəlir. Modeldə x dəyişəninin mənfi işarəsi tənzimlənmə səviyyə-

sinin ölkələr üzrə göstəricinin azalma dinamikasına malik olduğunu göstərir. Həmçinin, modelin 
reqressiya əmsalının R2 =0,93 kəmiyyəti, bu model üçün avtokorrelyasiyanın qəbul edilmədiyinin 
şərtləndirildiyini ifadə edir.  

Beləliklə, dünya ölkələrində biznesin tənzimlənməsinin səmərəliliyi və keyfiyyəti arasında fərq 
kifayət qədərdir. Bu fərq yüksək gəlir səviyyəsinə malik olan ölkələrdə və Avropa-Mərkəzi Asiya 
ölkələrində digər region ölkələrinə nisbətən azdır. Fikrimizcə, biznesin tənzimlənməsinin səmərə-
liliyi və keyfiyyəti arasındakı fərqin az olması göstərir ki, həmin ölkələrdə biznesin asan aparılması 
digər regionlara nisbətən rahatdır və bu da onlarda biznesin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinə 
əlverişli şəraitin olması ilə əsaslandırıla bilər.   

Biznesin asan aparılmasında ölkələrin reytinqinin müqayisəli təhlili 
Dünyanın 190 ölkəsinin 2008-2020-ci illər ərzində  biznesin asan aparılması üzrə reytinq cədvə-

li əsasında keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələrinin göstəricilərinə nəzər salaq (cədvəl 2).  
Cədvəl 2 

Biznesin asan aparılması göstəriciləri üzrə reytinq (keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələri) 
 

Ölkələr Bal 

Əvvəlki 
ilə nisbə-
tən meyl-

etmə 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Gürcüstan 83,7 -0,35 7 6 9 16 24 15 8 9 16 12 11 15 18 
Litva 81,6 -0,38 11 14 16 21 20 24 17 27 27 23 26 28 26 

Estoniya 80,6 +1,07 18 16 12 12 16 17 22 21 24 17 24 22 17 
Latviya 80,3 +0,71 19 19 19 14 22 23 24 25 21 24 27 29 22 

Qazaxıstan 82,9 -1,94 25 28 36 35 41 77 50 49 47 59 63 70 71 
Rusiya 78,2 +1,71 28 31 35 40 51 62 92 112 120 123 120 118 111 

Azərbaycan 76,7 -0,05 34 25 57 65 63 80 70 67 66 54 38 33 96 
Ermənistan 74,5 +0,86 47 41 47 38 35 45 37 32 55 48 43 44 39 
Moldova 74,4 +2,21 48 47 44 44 52 63 78 83 81 90 94 103 92 
Belorus 74,3 +3,47 49 37 38 37 44 57 63 58 69 68 58 85 110 
Ukrayna 70,2 +0,64 64 71 76 80 83 96 112 137 152 145 142 146 144 

Özbəkistan 69,9 +1,44 69 76 74 87 87 141 146 154 166 150 150 138 138 
Qırğızıstan 67,8 +7,09 80 70 77 75 67 102 68 70 70 44 41 68 94 
Tacikctan 61,3 +0,80 106 128 123 128 132 166 143 141 147 139 152 159 153 

Türkmənistan - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Qeyd: [22, s. 3-6] əsasında müəllif tərtib etmişdir 
 
Dünya ölkələrinin bu sahədə ilk reytinqi 2005-ci ildə tərtib edilmiş və 2006-cı ilin əvvəlinə olan 

cari məlumatları özündə ehtiva etmişdir. Bu məlumatlarda Yeni Zelandiya birinci sırada olmuşdur. 
2007-ci ildən 2016-cı ilə qədər reytinq cədvəlində  Sinqapur daimi olaraq birinci yerdə olmuş və 
2017-ci ildə liderliyə təkrarən Yeni Zelandiya nail olmuşdur [22, s. 3-6].  

Məlumatların təhlili göstərir ki, keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələrində 2019-cu ilə nisbətən bal 
göstəricisinə görə 2020-ci ildə meyletmə üzrə birinci sırada Qırğızıstan (+7,09), ikinci sırada Bela-
rus (+3,47) və üçüncü sırada Moldova (+2,21) yer almışdır. Həmçinin 2019-cu ilin bal göstəricisi-
nə görə pillə reytinqindən ən yüksək yuxarı istiqamətə sıçrayış Ukrayna və Özbəkistanda (7 pillə), 
Tacikistanda 22 pillə təşkil etmişdir. Reytinq sırasında ən çox aşağı istiqamətə düşmə isə Bela-
rusda (12 pillə), Qırğızıstanda (10 pillə), Azərbaycanda (9 pillə) olmuşdur. 
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2008-2020-ci illər ərzində reytinq sırasında ən çox irəliyə yüksəlmə Rusiyada-83 pillə, Ukray-
nada-80 pillə, Özbəkistanda-69 pillə, Azərbaycanda-62 pillə və Belorusda-61 pillə təşkil etmişdir. 
Müqayisə edilən dövrdə reytinq sırasında geri istiqamətə düşmə  ən çox Ermənistanda-8 pillə və 
Estoniyada-1 pillə olmuş, lakin bəzi ölkələrdə, məsələn, Estoniyada-1 pillə geriyə sıçrayış olmuş-
dur. 

Beləliklə, keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələri içərisində biznesin asan aparılması göstəricisinə görə 
ən yüksək reytinqə Gürcüstan (7-ci sıra), Litva (11-ci sıra), Estoniya (18-ci sıra), Latviya (19-cu 
sıra), Qazaxıstan (25-ci sıra), Rusiya (28-ci sıra) və Azərbaycan (34-cü sıra) nail olmuşdur. Rey-
tinq sırasında ən aşağıda yer almış ölkələrə Özbəkistan (69-cu sıra), Qırgızıstan (80-ci sıra) və 
Tacikistan (106-cı sıra) daxildir. 

Müqayisəni Avropa ölkələrindən Polşa, İtaliya, qonşu ölkələrdən Türkiyə və İran, həmçinin 
Səudiyyə Ərəbistanı ilə edək. Məlumatlara əsasən qeyd edə bilərik ki, həmin ölkələr sırasında 
Türkiyə birinci (33-cü sıra), Azərbaycan ikinci (34-cü sıra), Polşa üçüncü (40-cı sıra), İtaliya dör-
düncü (58-ci sıra), Səudiyyə Ərəbistanı beşinci (62-ci sıra) və İran altıncı (127-ci sıra) yerdə sıra-
lanmışdır. Bu ölkələr içərisində 2008-2020-ci illərdə ən çox reytinq yüksəlməsi Azərbaycanda 62 
sıra, Polşada 34 sıra,  Türkiyədə 24 sıra və İranda 8 sıra olmuş, eyni zamanda bəzilərinin reytin-
qində aşağıya doğru, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında-39 sıra, İtaliyada-5 sıra azalma  müşahidə 
edilmişdir.  

Biznesin asan aparılması üzrə keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələrinin son üç ildə bal qiymətləndiril-
məsini nəzərdən keçirək (şəkil 3).  

         

                
 

Şəkil 3. 2018-2020-ci illərdə keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələrinin biznesin asan aparılması üzrə 
qiymətləndirilməsi 

 
Qeyd: [3, s. 5] məlumatları əsasında müəllif tərtib etmişdir. 

 
Biznesin asan aparılması üzrə müvafiq ölkələrin topladığı bal göstəricisinin təhlilində aydın 

görünür ki, bu sahədə ilk sırada Gürcüstan yerləşir və müvafiq illərdə göstəricinin artım meyli 
+0,9 bala bərabərdir. 2-5 sıralarda yerləşmiş Litvada bu göstərici +1,06 bala, Estoniyada +0,11 
bala, Latviyada +1,04 bala və Azərbaycanda +5,19 bala bərabərdir. İlk beşlikdə yerləşmiş bu ölkə-
lərin göstəricisinə əsasən qeyd etmək olar ki, Azərbaycan ən yüksək artıma malikdir və bu artım  
2018-ci ilə nisbətən 2019-cu ildə +7,1 bal və ya 9,93%, 2020-ci ildə isə +5,19 bal və ya 7,3% təşkil 
etmişdir. 
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2020-ci ildə biznesin asan aparılması göstəricisinin bal qiymətləndirilməsi artımına görə 2-6-cı 
sıralarda Qazaxıstan (+5,79 bal və ya 7,5%), Tacikistan (+4,24 bal və ya 7,49%), Ukrayna (+2,9 
bal və ya 4,3%), Qırğızıstan (+2,04 və ya 3,1%) və Rusiya (+1,44 və ya 1,9%) yer almışlar. Onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, 2019-cu ilə nisbətən 2020-ci ildə müqayisə edilən ölkələr sırasında 
yalnız Azərbaycan (-1,94 bal və ya 2,5%) və Belarusda (-1,47 bal və ya 1,94%) bu göstəricinin 
azalması müşahidə edilmişdir [3, s. 5].  

Apardığımız təhlilə əsasən qeyd etmək olar ki, Azərbaycanba biznesin asan aparılması göstəri-
cisinə görə çox əlverişli şərait formalaşmışdır, bütün bunların əldə olunması bilavasitə dövlət rəh-
bərliyinin, o cümlədən bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən bütün təşkilatların ölkədə kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir. 
Elə bu səbəbdən də Azərbaycanın reytinqi 2008-ci ilin göstəriciləri üzrə 96-cı pillədən 2019-2020-
ci illərdə yuxarıya doğru yüksələrək 62-71 pillə hüdudunda önə keçmiş, müvafiq olaraq 25-ci və  
34-cü pillələrdə yer almışdır. 

DB-nin müstəqil ekspert qrupu tərəfindən biznesin asan aparılması metodologiyasına 
tənqidi yanaşma 

Hər bir ölkə üçün hesablamalar bir və ya iki şəhər üçün aparılır ki, bu da böyük ölkələrin region-
lararası yekcinsliyinin yüksək olmasını nəzərə almır. Məsələn, Rusiya üçün hesablama yalnız 
Moskva və Sankt-Peterburq ilə aparılır. Biznesin aparılmasının regional şərtlərini müqayisə etmək 
məqsədilə reytinqdə tətbiq edilən yanaşmalara oxşarlıq edilir. Məsələn, Rusiyada ASI investisiya 
mühitinin Dövlət Milli reytinqi hazırlanmışdır, elmi ədəbiyyatda onlarla indiqatorlar tətbiq olunur 
[Baranov, 2015: s.69-103; Barinova, 2018: s.92-116] . 

Əmək qanunvericiliyinə dair biznesin aparılması metodologiyasına Beynəlxalq Həmkarlar İtti-
faqları Konfederasiyası tərəfindən tənqidi yanaşılır, çünki o, yalnız məşğulluğun çevik tənzim-
lənməsinin tərəfdarıdır [14]. Belə ki, əmək qanunvericiliyinə görə ölkədə iqtisadi səbəblər ucun-
dan işçini işdən azad etmək nə qədər asan olarsa, həmin ölkənin reytinqi də bir o qədər yaxşılaşır. 
İşçilərin məşğulluq indeksi “Doing Business 2008”-də yenidən nəzərdən keçirilmiş və bu da  Bey-
nəlxalq Əmək Təşkilatının 188 Konvensiyasına tam uyğunluğunu təmin etmək üçündür. Sonradan 
isə bu göstərici ləğv edildi və ITUC, Doing Business hesabatına cavab olaraq 2014-cü ildə hüquq 
qlobal debüt indeksinə  bu hüququ verdi [Tamara, 2014]. 

2013-cü ilin iyun ayında Dünya Bankının prezidenti tərəfindən təyin edilmiş və Cənubi Afrika-
dan T. Manuel tərəfindən rəhbərlik edilən müstəqil ekspert qrupu hesabatın və indeksin düzgün 
şərh edilməsinin, göstəricilər və informasiya bazasının darlığının, məlumatların toplanması meto-
dologiyasının və ekspert baxışının olmaması ilə bağlı narahatlığını ifadə edən bir xülasə dərc et-
mişdir. O, bu hesabatı saxlamağı, lakin ümumi reytinqləri istisna etməyi və kollegial baxış prose-
sini (xüsusilə) tətbiq etməyi tövsiyə etmişdir. Vergilərin ödənilməsi və işçilərin işə götürülməsi 
məsələlərinə gəlincə, Manuel  qeyd etmişdir ki, "sonuncular artıq hesabatın reytinqlərindən xaric 
ediliblər. Biznesin aparılmasının bu aspektlərinə diqqət yetirilməsinin xeyrinə inandırıcı arqu-
mentlərə baxmayaraq, bank bu göstəricilərin saxlanıldığı təqdirdə, bu sahələrdə tənzimləmə və 
hüquqi mühitin qiymətləndirilməsinin düzgün üsulunu diqqətlə düşünməlidir" [20]. 

Prosedurun tamamlanmasında tələb olunan vaxtın ölçülməsi üçün biznesin aparılması meyar-
ları bəzi sadələşdirilmiş fərziyyələrə əsaslanır: “hər bir prosedur üçün tələb olunan minimum vaxt 
1 gündür. Prosedurlar eyni zamanda həyata keçirilə bilər, baxmayaraq ki, onlar eyni gündə başlaya 
bilməzlər (yəni eyni vaxtda prosedurlar ardıcıl günlərdə başlayır)”. Bu fərziyyələr xüsusilə eyni 
zamanda bir və ya bir neçə proseduru başlaya və ya tamamlaya bilən və buna görə də son nəticədə  
reytinqi aşağı düşən ölkələr tərəfindən müəyyən tənqidə səbəb olmuşdur.  

Dünya Bankı eyni meyarların bütün ölkələrə tətbiq edildiyini və buna görə də qeyri-obyektiv 
nəticələr verməyəcəyini bildirmişdir. 2014-cü ildə DB vaxt göstəricisinin tətbiqində mümkün 
təhriflər riyazi statistika (iqtisadiyyatın, demoqrafiyanın və statistikanın İtalyan icmalı) saytında 
dərc edilmiş elmi məqalədə nümayiş etdirilmişdir [21].  
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Beləliklə, Dünya Bankı qismən meyarlara yenidən baxmış, telematika prosedurları üçün yeni 
fərziyyələr daxil etmişdir: "hər bir telematika proseduruna bir gün deyil, 0,5 gün verilməsi qeyd 
edilir və  həmçinin, göstərilir ki, telematika prosedurları eyni vaxtda da keçirilə bilər". 

DB-nin “Diong Business 2020” hesabatında Azərbaycanda biznesin asan aparılmasının 
qiymətləndirilməsi 

Dünya Bankının “Diong Business” layihəsi aşağıdakı göstəricilər əsasında ölkələrin qiymətlən-
dirilməsini aparır və  bu zaman nələr yerinə yetirilir: 
 biznesin asan aparılması (başlanması)-kişilər və qadınlar üçün məhdud məsuliyyətli cəmiy-

yətin yaradılması üçün prosedurlar, vaxt, xərclər və  minimum ödənilmiş kapital; 
 işçilərin işə qəbul edilməsi-məşğulluğun tənzimlənməsində rahatlığın olması; 
 mülkiyyətin qeydiyyatı-kişi və qadınlar üçün torpağın mülkiyyət və keyfiyyət transferi üz-

rə idarəetmə sisteminin prosedurları, vaxt və dəyəri; 
 tikintiyə icazə alınması-anbarın tikintisi üzrə bütün formallıqların yerinə yetirilməsi üçün 

prosedurlar, vaxt və xərclər, həmçinin tikintiyə icazələrin verilməsi sistemi üzrə keyfiyyətə və 
təhlükəsizliyə nəzarət mexanizmləri; 
 elektrik təchizatı sisteminə qoşulma- elektrik şəbəkəsinə qoşulmanın prosedurları, vaxtı, 

dəyəri, elektrik təchizatının etibarlılığı, tariflərin şəffaflığı; 
 müəssisələrin qeydiyyatı; 
 kreditin alınması-daşınan əmlakın girovu haqqında qanunlar və kredit informasiya sistem-

ləri; 
 minoritar səhmdarların müdafiəsi-minoritar səhmdarların əlaqəli tərəflərlə sövdələşmələr-

də və korporativ idarəetmədə hüquqları; 
 vergilərin ödənilməsi - sənədlər təqdim edildikdən sonra bütün vergi qaydalarına, eləcə də 

proseslərə uyğun bir firma üçün ödənişlər, vaxt və ümumi vergi dərəcəsi, həmçinin onun ödənişi; 
 beynəlxalaq ticarət - məhsulun idxal-ixracı üçün xərcləri, tələb olunan vaxt və sənədlərin 

sayı; 
 müqavilələrin icra edilməsinin təminatı-kommersiya  məqsədli mübahisəsinin həlli, kişilər 

və qadınlar üçün məhkəmə prosesinin keyfiyyətinə  lazım gələn vaxt və xərclər; 
 ödəmə qabiliyyətliliyə icazə alınması-kommersiya zamanı müflisləşmə zamanı və güclü 

hüquqi bazanın olmasına lazım gələn vaxt, xərclər, nəticələri və kompensasiya dərəcəsi. 
2002-ci ildən etibarən mütəmadi olaraq dünya ölkələrinin (190 ölkədə) 11 göstərici əsasında 

müqayisəli təhlili aparılır və onların əldə etdiyi göstəriciləri əsasında reytinq cədvəli tərtib edilir. 
Dünya Bankının “Diong Business 2019” hesabatında biznesin asan aparılması istiqamətindəki təh-
lilin nəticəsinə əsasən Azərbaycan bu göstəriciyə görə 190 ölkə sırasında 25-ci yer almış və 96,2 
bala qədər yüksəlmişdir. Bu göstəriciyə görə 2020-ci ildə  Azərbaycan 9 pillə reytinqini aşağı 
salmış və 34-cü sırada yer almışdır. 

Müqavilələrin icra edilməsinin təminatına görə 2020-ci ildə Azərbaycan reytinq sırasında 28-
ci olmuş və 70,3 bal toplamışdır. Biznesin asan aparılması üzrə göstəricilərdə 190 ölkə içərisində 
Azərbaycan minoritar investorların müdafiəsi (105-ci sıra), beynəlxalq ticarət (83-cü sıra), elektrik 
təchizatı sisteminə qoşulma (80-ci sıra) və tikinti üzrə icazələrin alınması (59-cu sıra) göstəricilə-
rindən başqa digər 8 göstərici üzrə də sıralanmada 47-ci sıradan aşağıda yerləşmişdir. 

Keçmiş sovetlər ittifaqı və Avropa-Mərkəzi Asiya ölkələrində biznesin asan aparılması göstə-
riciləri üzrə fərqli reytinq sıraları əldə edilmişdir. Məsələn, müqayisə edilən ölkələr içərisində kre-
ditin alınması üzrə 1-6-cı yerlərdə Azərbaycan -100 bal və ya 1 pillə, Gürcüstan -85 bal və ya 15-
ci pillə, Rusiya-80 bal və ya 25-ci pillə, Ukrayna-75 bal və ya 37-ci pillə, Avropa-Mərkəzi Asiya 
ölkələri-72,2 bal və Belarus-50 bal və ya 104-cü pillədə yerləşmişlər. Kreditin alınması göstəricisi 
üzrə bu ölkələr içərisində Türkiyə və Polşa hər biri 37 bal almışlar [2, s. 30-35]. 

Əmlakın qeydiyyatı göstəricisinə görə Gürcüstan-92,9 bal və ya 5-ci pillə, Rusiya-88,6 bal və 
ya 12-ci pillə, Belarus 87,8 bal və ya 14-cü pillə, Avropa-Mərkəzi Asiya-75,8 bal, Azərbaycan-
75,4 bal və ya 44-cü pillə və Ukrayna -71,3 və ya 61-ci pillədə yer almışlar. 2019-cu ilin göstə-
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riciləri üzrə Avropa ölkələrindən Polşa, İtaliya, qonşu ölkələrdən Türkiyə və İran, həmçinin Səu-
diyyə Ərəbistanının məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, bu ölkələr sırasında əmlakın qey-
diyyatı göstəricisinə görə Azərbaycandan (9-cu sırada) və Səudiyyə Ərəbistanından (38-ci sıra) – 
sonra Türkiyə (77-ci sıra) yer almışdır.  

Elektrik enerjisinin əldə olunmasına görə Rusiya-97,5 bal və ya 7-ci pillə, Belorus-90,3 bal və 
ya 20-ci pillə, Gürcüstan-92,9 bal və ya 42-ci pillə, Azərbaycan-77,3 bal və ya 80-ci pillə, Avropa-
Mərkəzi Asiya-75,6 bal və Ukrayna -62,5 və ya 128-ci pillədə yer almışlar. 

 Tikintiyə icazələrin alınması göstəricisi üzrə Azərbaycan 2019-cu ildə keçmiş sovetlər ittifaqı 
ölkələri içərisində Litva, Estoniya, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, Latviyadan 
sonra 9-cu sırada yerləşmiş və  190 ölkənin ümumi reytinqində 59-cu sırada yer almışdır. Həmçi-
nin, ekektrik təchizatı sisteminə qoşulma göstəricisi üzrə 10 sırada yer almaqla  190 ölkə içərisində 
80-ci olmuşdur. 2020-ci ildə isə Ukrayna -81,1 və ya 20-ci pillə, Gürcüstan-81,0 bal və ya 21-ci 
pillə, Rusiya-78,9 bal və ya 26-cı pillə, Belorus-75,2 bal və ya 48-ci pillə, Azərbaycan-73,9 bal və 
ya 59-cu pillə və Avropa-Mərkəzi Asiya-69,0 bal üzrə yer almışlar. 

Beləliklə, 2008-2020-ci illər üzrə biznesin asan aparılmasında 11 indiqatora görə keçmiş so-
vetlər ittifaqı ölkələrində orta reytinq sırası Gürcüstanda 13, Estoniyada 19, Latviyada 21, Litvada 
22 və Ermənistanda 39 təşkil etmişdir. Bu göstəriciyə görə 6-8 ci sıralarda müvafiq olaraq Azər-
baycan (58),  Belarus (59) və Rusiya (80) yerləri almışlar. Aparılmış tədqiqat göstərir ki, biznesin 
asan aparılması istiqamətində Azərbaycan həm 15 müttəfiq respublika, həm də 190 ölkə içərisində 
öndə yer alan ölkələr sırasındadır. Bütün bu qeyd edilənlər ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına 
dövlətin birbaşa dəstəyinin nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Fikrimizcə, ölkəmizdə yerli və  
xarici vətəndaşların bu istiqamətdə fəaliyyəti üçün müvafiq qayda, qanun, hüquqi norma və nor-
mativlərin vaxtında qəbul edilməsi və həyata keçirilməsinə nəzarət mexanizminin düzgün qurul-
ması biznesin asan aparılmasını şərtləndirən mühüm aspektlərdir. 

 
Nəticə 

Apardığımız tədqiqatdan əldə edilmiş məlumatlara əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, iqtisadiy-
yatın istənilən sahəsində biznes fəaliyyətinın səmərəli və keyfiyyətli aparılması məqsədilə  Azər-
baycanda hərtərəfli şərait formalaşmışdır. Bütün bunlar isə “Azərbaycan Respublikasında kiçik və 
orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi” ndə nəzərdə 
tutulmuş beş strateji hədəfin yerinə yetirilməsi üçün işlənilmiş Tədbirlər Planı və  Dövlət Proqram-
larının qəbul edilməsi, həmçinin onların vaxtında icra edilməsi nəticəsində təmin edilir. Dünya 
ölkələri üzrə kiçik və orta sahibkarlığın ÜDM-də payı 63-67%, məşğulluqda payı isə 57-78% hü-
dudundadır.  Biznesin asan aparılması üzrə müvafiq ölkələrin topladığı bal göstəricisinin təhlilinə 
əsasən keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələri içərisində ilk beşlikdə Gürcüstan, Litva, Estoniya, Latviya 
və Azərbaycan yerləşmişdir. DB-nin “Doing Business” üzrə  190 ölkə içərisində apardığı hesab-
lamalara əsasən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycan biznesin asan aparılması göstəricisinə 
görə 2019-cu ildə (78,64 bal)  25-ci pillədə və 2020-ci ildə (76,7 bal) 34-cü pillədə yer almışdır. 

Biznesin asan aparılması üzrə 12  göstərici əsasında həyata keçirilən qiymətləndirmələr bizne-
sin tənzimlənməsinin səmərəliliyi, keyfiyyəti və sadəliyini, həmçinin sahibkarların mülkiyyət hü-
quqlarının qorunmasının vacibliyi və keyfiyyətinin yüksəldilməsini şərtləndirən əsas məsələləri 
ehtiva edir. Biznesin asan aparılması indeksinin müəyyənləşdirilməsində məqsəd biznesin tənzim-
lənməsinin iqtisadi artıma təsirini ifadə edən tədqiqat işlərinin məlumatlarının asanlıqla əldə edil-
məsi və bu istiqamətdə qiymətləndirmənin aparılmasının təmin edilməsindən ibarətdir.    

Fikrimizcə, bu qeyd edilənlər ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına dövlətin birbaşa dəstəyinin 
nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Odur ki, ölkəmizdə yerli və  xarici  vətəndaşların sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətinin təminatına cavab verən müvafiq qayda, qanun, hü-
quqi norma və normativlərin vaxtında qəbul edilməsi və həyata keçirilməsinə nəzarət mexanizmi-
nin düzgün qurulması biznesin asan aparılmasını şərtləndirən mühüm aspektlərdəndir. 
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Аспекты эффективного и качественного ведения бизнеса в Aзербайджане на основе 
“Doing business” 

 

Резюме 
В статье на основе данных “Doing Business” проанализировано текущее положение Азер-

байджана в сфере развития бизнеса в различных странах с точки зрения качественных по-
казателей облегчения бизнеса. 
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Сравнив показатель баллов, набранных странами с точки зрения легкости ведения биз-
неса в 190 странах мира, было установлено, что из стран бывшего Советского Союза в пер-
вой пятерке оказались Грузия, Литва, Эстония, Латвия и Азербайджан. В статье также ука-
заны аспекты формирования необходимых условий для эффективного и качественного ве-
дения бизнеса в нашей стране, в том числе для определения индексов показателей, приня-
тых с точки зрения облегчения бизнеса. 

Цель – о пределение влияния регулирования бизнеса на экономический рост на основе 
анализа показателей эффективности и качества бизнеса в Азербайджане.                

Методология - в статье использованы методы общеэкономического, сравнительного и 
статистического анализа.          

Результат - заключается в формировании всесторонних условий для эффективного и 
качественного ведения бизнеса в Азербайджане, легком доступе к данным по исследова-
ниям, отражающим влияние регулирования бизнеса на экономический рост, и обеспечении 
проведения оценки в этом направлении. 

Ключевые слова: бизнес, эффективность, качество, показатели, рейтинг, оценка. 
                         

Vilayat İbrahim Ismayilov 
Azerbaijan Academy of Labor and Social Relations  

 
Aspects of effective and high-quality business in Azerbaijan based on “Doing business” 

 
Summary 

The article analyzes the current situation of Azerbaijan in the field of business development in 
various countries in terms of qualitative indicators of business facilitation based on the data of” 
Doing Business". 

Comparing the scores of countries in terms of ease of doing business in 190 countries, it was 
found that Georgia, Lithuania, Estonia, Latvia and Azerbaijan were among the top five countries 
in the former Soviet Union. The article also points out the aspects of creating the necessary 
conditions for effective and high-quality business in our country, including for determining the 
indices of indicators adopted from the point of view of business facilitation.                 

Purpose of the research - determining the impact of business regulation on economic growth 
based on the analysis of business performance and quality indicators in Azerbaijan.               

Methodology - the article uses the methods of general economic, comparative and statistical 
analysis.          

Findings - it consists in creating comprehensive conditions for effective and high-quality 
business in Azerbaijan, easy access to research data reflecting the impact of business regulation 
on economic growth, and ensuring that assessments are carried out in this direction. 

Key words: business, efficiency, quality, indicators, rating, evaluation. 
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QADIN SAHİBKARLIĞININ TƏDQİQ OLUNMASINDA SOSİAL-İQTİSADİ 
YANAŞMALARIN İNKİŞAFI 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Qadın sahibkarlığının tədqiq olunmasında əsas sosial-iqtisadi yanaşma-
ların tədqiqi. 

Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – qadın sahibkarlığı ilə bağlı tədqiqatlarda elmi mənbə kimi 

istifadə imkanı.      
Tədqiqatın nəticələri – qadın sahibkarlığının inkişafına dair təkliflər verilmişdir. 
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycan Respublikasında qadın sahibkarlığının 

inkişafı ilə bağlı müasir istiqamətlərin müəyyən edilməsi və elmi cəhətdən əsaslandırılması. 
Açar sözlər: sahibkarlıq, qadın sahibkarlığı, iqtisadi fikir, sosiologiya, feminist hərəkatı. 
 

Giriş 
Müasir dövrdə sahibkarlığın gender aspektinin araşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bazar 

iqtisadiyyatında qadınların iştirakı ictimai istehsalın həlledici amillərindən biridir. Ümumiyyyətlə, 
qadınlar iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin müəyyən hissəsinin formalaşmasına xidmət edir. Cəmiy-
yətin müasir inkişaf səviyyəsində qadın sahibkarlığı mühüm rol oynayır. İnkişaf etmiş ölkələrin 
postindustrial inkişaf mərhələsinə daxil olması ilə  onlar üçün əsas prioritet xidmət sahələri olmuş-
dur. Burada mühüm vəzifələrdən biri bütün insan resurslarından mütləq səviyyədə istifadə olun-
masıdır. İqtisadi sabitliyin bərpa olunması, işsizliyin azaldılması, orta təbəqənin formalaşdırılması 
baxımından qadın sahibkarlığı müəyyənedici amil rolunu oynayır. Göründüyü kimi, bazar iqtisa-
diyyatına keçid şəraitində qadınlar bir qədər fərqli şəraitə düşürlər. Qadınlar həm imkanlar, həm 
də əngəllərlə üzləşirlər. Burada qeyri-standart məşğulluq, çevik məşğulluq formaları bərqərar olur 
[15].   

Belə bir zəmində xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, qadın sahibkarlığı problemi iqtisad elmi 
ilə yanaşı sosiologiya elmində iki elmi araşdırma istiqamətində tədqiqat obyekti kimi çıxış edir: 
bunlar iqtisadi sosiologiya  və tender sosiologiyasına daxil olan məsələlərdir. Həmçinin fənlərarası 
xarakter daşıyır.Araşdırmaların elmi əsasları dünya ictimai elmlərinin M.Veber, K.Marks, V.Zom-
bart kimi klassiklərinin əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bu yanaşmalar daha sonra Y.Şumpeter, 
F.Hayek, E.Hiddens, L.Mizesin əsərlərində davamını tapdı. Sözügedən klassiklər sahibkarlığın 
inkişaf etməsinin ümumi qanunuyğunluqlarını araşdırmış, sahibkar sinfinin təşəkkülü prosesi izlə-
nilmişdir. Bu əsərlər ümumi metodoloji xarakter daşıyır, lakin müasir dövrdə sahibkarlığın, xüsusi 
ilə də qadın sahibkarlığının spesifik xüsusiyyətlərinə toxunulmur. 

Qadın sahibkarlığına yanaşmaların təkamülü 
Qərb dünyası qadın məsələsinə XX əsrin əvvəllərində diqqət yetirməyə başladı. 1912-ci ildə 

ABŞ-ın Vaşınqton Universitetində “Qadınlar və iqtisadi inkişaf və yaxud sənayedə baş verənlərin 
qadınların statusuna təsiri” adlı xüsusi ixtisas kursu təşkil edildi.  

Feminologiyanın institusionallaşması 1977-ci ildə Qadın probleminin öyrənilməsi üzrə Milli 
Assosiasiyanın yaradılması ilə nəticələndi (NWSA). 1990-cı illərə qədər dünyada, Rusiyada o 
cümlədən Azərbaycanda qadınları kiçik müəssisə sahibkarları, fərdi sahibkarlar kimi qavrayır-
dılar. Mövcud biznes modellər ancaq kişi cinsindən olan sahibkarlara əsaslanırdı. Çünkü belə bir 
model biznes fəaliyyətinin təbii modeli kimi qəbul edilirdi. Lakin sonrakı araşdırmalar göstərdi ki, 
sahibkarlıq gender təzahüründən başqa bir şey deyildir [10]. Qeyd olunduğu kimi  elmi ədəbiyyat-
larda sahibkarlığa həsr olunmuş ədəbiyyatlar içərisində kişi sahibkarlığı fəaliyyətinə həsr edilmiş 
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ədəbiyyatlar üstünlük təşkil edir və qadın sahibkarlığı daha çox XX əsrin 30-cu illərindən tədricən 
diqqəti cəlb etməyə başlamış,daha sonra feminst hərəkatı və transformasiya prosesləri ilə əvvəlcə 
70-ci illərdə, daha sonra isə 90-cı illərdə yeni vüsət qazandı [1,s.8].  

Nəticədə qadın sahibkarlığı fəaliyyəti ilə əlaqədar elmi ədəbiyyatlar xüsusi intensivliklə XX 
əsrin 70-ci illərində Avropada nəşr olunmağa başlanılır. Qadın sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı ilk 
əsərlər Cədvəl 1-də öz əksini tapmışdır.  

   
Cədvəl  1. 

Qadın sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı ilk əsərlərin xronologiyası 
 

İl  Rezume tipi Təsviri 
1976 İlk jurnal məqaləsi Шварц,  Э.  (1976).  Предпринимательство:  новый  женский 

рубеж. Журнал современного бизнеса, 5, 47–76. 
1979 Siyasətin ilk hesabatı Amerikada qeyri bərabər sahibkarlıq haqqında. Ölkə 

prezidentinin qadın sahibkarlığı haqqında idarələrarası hesabatı  
1983 İlk təqdimat 

konfransının 
materialları 

R.D.Hirsiç, K.Q.Braş ( 1983) Qadın sahibkar: ailədə, təhsildə, 
ixtisas hazırlığında nəticələri 
Q.A.Homaday,Q.A.Tommons və K.Vesper. Sahibkarlığın 
hüdudları “Bebson kollecinin sahibkarlığa həsr olunmuş Əsərləri 
(s.225-270). Uelsli , Massaçusets: Bebson kollji 

1985 İlk akademik kitab R.Qoffi, R.Skeys (1985). Ölkənin qadınları: sahibkar qadınların 
təcrübəsi; London, Corc-Allen, Anvin 

1998 Qadın sahibkarlara 
həsr olunmuş ilk 
siyasi konfrans 

İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf Təşkilatı : Qadın sahibkarlara həsr 
olunmuş konfrans// (http://www.oecd.org/cfe/smes 
womenentrepreneurskeyme ssages.htm) 

2003 Qadın sahibkarlığı 
ilə əlaqədar siyasi 
konfrans 

Qadın sahibkarlığına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans- 
”Diana”http://www.babson.edu/Academics/centers/blankcenter/g
lobal-research/diana/Pages/home.aspx 

2006 Qadın sahibkarlığı 
haqqında hesabat 

Qadın sahibkarlığına xüsusi tematik hesabat (Global Entre-
preneurship  Monitor  (GEM)   

2009 ilk ixtisaslaşdırılmış 
jurnal 

Sahibkarlıq üzrə Beynəlxalq gender jurnalı 

2015 Qadın sahibkarlığı 
indeksi ilə bağlı ilk 
məruzə 

Qadın sahibkarlığı ilə bağlı təhlillər. Qadın sahibkarlığı 
anlayışının formalaşdırıldığı ilk 10 ölkənin müəyyyənləşdirilməsi

 

Mənbə: [7]. 
 
Bu isə o deməkdir ki, Qərb cəmiyyətlərində araşdırmaların institusionallaşması XX əsrin 70-ci 

illərinə aid olub uzun onillikləri əhatə edir. Nəticədə gender probleminin makrososial nəzəriyyə-
lərə adaptasiyası baş verdi. Belə bir kontekstdə üç istiqamət xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir: 

1) Liberal feminizm; 
2) Radikal feminizm; 
3) Konstruktivizm-gender araşdırmaları.  
E.Şvarts sahibkrları biznesi yaradan fiziki şəxs kimi təsbit etmişdir. R.Xizrits və K.Barş sahib-

karları yeni dərəyər yaradan şəxs adlandırmışdır. S.Bennet və S.Denn artıma yönəlmiş yeni şəxs 
kimi sahibkarı təsbit etmişdir. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, qadın sahibkarlığı daha çox dinamik 
olaraq ABŞ-da inkişaf etməkdədir. C.Nesbit XX əsrin 90-cı illərini qadınların biznesdə möhkəm-
lənməsi illəri adlandırmışdır. 1985-ci ildən 2005-ci ilə qədər qadın sahibkarlığı 10%-dən 33%-ə  
çatmışdır.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ-da qadın sahibkarlığı ilə bağlı zəngin təcrübə toplanılmışdır. 
1988-ci ildə qadın sahibkarlarının hüquqları ilə bağlı ilk normativ-hüquqi sənəd qəbul olunmuşdur. 
Burada söhbət ABŞ Konqresinin özəl qadın biznesi haqqında qəbul etdiyi qanundan gedir [4]. 

Heç də təsadüfi deyildir ki, Qadın sahibkarlarının dəstəklənməsi üçün ABŞ Konqresində qadın 
sahibkarların kiçik biznes fəaliyyəti seksiyası yaradılmışdır. Eynı zamanda qadın sahibkarlıq fəa-
liyyətinin dəstəklənməsi üçün  bir sıra mərkəzlər də yaradıldı. XX əsrin 90-cı illərində belə dəstək 
institutları Avropa ölkələrində də yaradılmağa başlandı. 1994-1999-cu illərdə Finlandiyada qadın-
lar  üçün yeni iqtisadi imkanlar proqramı işə düşdü. Bu proqramda əsas prioritet biznes fəaliyyətinə 
başlayan qadınlar idi. Müvafiq proqramlar İsveç və İtaliyada da gündəmdə olmuşdur [5]. 

Daha sonar 2001-ci ildə Silviya Enn Xyulitin “Executive Women and Myth of having it all” 
kitabı nəşr olundu. Kitab “İşgüzar qadınlar və onların hər şeyə sahib olmaları haqqında əfsanə” 
adlanır. Kitabda müddəalar bir qədər pessimist səslənirdi. Kitabda göstərilirdi ki, hətta ABŞ-da 
qadınlar uğur qazana bilməz. O, sorğu aparmaq üçün qadınları iki qrupa bölürdü. Birinci qrupa 
yaşlı nəsil daxil edilirdi. Yaşlı nəsil 41-55 yaşında olan xanımlar və ikinci qrupa daxil olanlar gənc 
nəsil 28-40 yaşında olanlar idi. O, eyni zamanda qadınları qazanclarına görə də qruplara  bölürdü. 
Onların arasında ultra qazanc əldə edən qadınları xüsusi qrup kimi göstərirdi. Onların illik qazanc-
ları 100 min dollardan yüksək olanlar da xüsusi qrup kimi göstərilirdi [2]. 

Silviya Hyulit, Cerri Ketrin Qersonun araşdırmalarının nəticələrindən istifadə edərək qeyd edir-
di ki, ABŞ-da qadın sahibkarların iş saatı digər ölkələrdəki qadın sahibkarların iş saatından qısadır. 
Belə ki, Fransuaza Laterdu qadın biznesinin portretini yaratmağa çalışmışdır. O, bununla da fran-
sız menecmentində qadın yanaşmasını təqdim etmişdir. Digər tərəfdən Marlen Rossman 9 qadın 
sahibkarın dünya səviyyəsində biznes fəaliyyətinə gəlişini təsvir və təqdim etmişdir. O, bununla 
da beynəlxalq sahibkarlıq karyerasında uğur qazanmışdır. Belə bir yanaşmanı jurnalist M.Billard 
da nümayiş etdirmişdir. O, şirkətlərdə uğurlu idarəetmə karyerası olan 8 qadının portretini təqdim 
etmişdir. Göründüyü kimi, elmi ədəbiyyatlarda qadın sahibkarlığı iqtisadi sosiologiyanın və fən-
lərarası araşdırmaların tədqiqat mövzusu olmaqla portret yanaşmasına üstünlük verilirdi [2]. 

Qadınların sahibkarlıq fəaliyyətində iştirakı ilə əlaqədar fikirlər irəli sürən O.A.Belyaeva [3] 
qeyd edir ki, qadın rəhbər, menecer, gəlirli kapitalın sahibi – xüsusi kapitalın ümumdünya fenomeni 
kimi diqqəti cəlb edir. Amerika tədqiqatçısı R.Peterson bu fenomeni “sakit inqilab” adlandırdı [8]. 

Daha sonra 2015-ci ildə Qlobal inkişaf İnstitutunun Qadın sahibkarlığı indeksi haqqında hesa-
batı dərc etdirməsi qeyd olunmalıdır. Hesabatda dünyanın 77 ölkəsində qadın sahibkarlığının inki-
şafı ilə bağlı materiallar dərc olundu. Hesabat materiallarına görə qadın sahibkarlığının inkişaf 
etdiyi ilk ölkələrin siyahısı dərc edilmişdi. Bunlar aşağıdakılardır: ABŞ, Avstraliya, Böyük Brita-
niya, Danimarka, Niderland, Fransa, İsveç, İslandiya, Finlandiya, Norveç [13]. Beləliklə, Qərb 
ədəbiyyatlarında tədricən qadın sahibkarlığı anlayışı formalaşmaqla yanaşı getdikcə daha çox gün-
dəmdə olan məsələyə çevrildi. Burada sahibkar qadın dedikdə kommersiya fəaliyyətinə rəhbərlik 
edən, onu idarə edən, müvafiq təşəbbüslər göstərən subyekt də başa düşülməyə başlanıldı. Bu qa-
dınlar yenilikləri dövriyyəyə daxil edir, bilavasitə  biznesin iştirakçısına çevrilirdilər.   

Dövlət siyasəti səviyyəsində postsovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda qadın sahibkar-
lığı məsələsinə sosial yanaşma baxımından münasibət bildirilir. Bu yanaşmada iqtisadi artıma nail 
olunması, insan potensialından layiqincə istifadə edilməsi, işsizliyə qarşı mübarizə və digər məsə-
lələr mühüm yer tutur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qadın sahibkarlığı fəaliyyəti bir sıra mühüm amillərlə, səbəblərlə, ən-
gəllərlə bağlıdır. 

Qadın sahibkarlığı problemi müasir dövrdə intensiv olaraq araşdırılır. ABŞ-da Konqresdə kiçik 
biznes seksiyası yaradılmışdır. 1988-ci ildə qadın biznesi haqqında  akt qəbul olunmuşdur. Depar-
tamentin yeni imkanlar haqqında məruzəsində 4 məsələ diqqət mərkəzindədir [11]. 

1) Avropa İttifaqı ölkələrində qadın sahibkarlığının vəziyyəti; 
2) Qadın sahibkarlığına metodoloji yanaşmalar, tipologiyalar, əsas xüsusiyyələr ( методологи-

ческие подходы, основные черты и типологии женского предпринимательства;) 
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3) Qadın sahibkarlığının dəstəklənməsi, yeni müəssisələrin dəstəklənməsində onun yeri; 
4) Biznesdə qadın sahibkarların yeni imkanları. 
Müasir dövrdə  qadın sahibkarlığı məsələsi gün keçdikcə daha da aktuallaşır,yeni-yeni araşdır-

malar diqqəti cəlb edir. Həmin araşdırmalarda aşaığıdakı istiqamətlər diqqəti cəlb edir. 
     

Cədvəl 2. 
Qadın sahibkarlığı ilə əlaqədar aparılan araşdırmalarda əsas istiqamətlər 

 

İstiqamətlər Xüsusiyyətlər 

Qadın sahibkarlığının inkişafında əsas 
təmayüllərin müəyyənləşdirilməsi 

Müqayisəli şəkildə qadın sahibkarlığında 
dayanıqlı istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi 

Qadın sahibkarlığının inkişafının 
yekcinsliyinin qiymətləndirilməsi  

Qadın sahibkarlığının inkişafı göstəricilərinin 
öyrənilməsi  

 

Mənbə: [6]. 
      
Müasir dövrdə qadın sahibkarlığı ilə əlaqədar araşdırmalarda birinci istiqamət ənənəvi istiqa-

mət kimi dəyərləndirilir. İkinci istiqamət isə daha çox biznesin inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır. 
Deyilənlərə bir də onun əlavə edilməsində xüsusi yarar vardır ki, müasir dövrdə ictimai və iqti-

sadi fikirdə belə bir mövqe vardır ki, qadın sahibkarlığı istənilən ölkənin iqtisadi inkişafında mü-
hüm resursdur. Liderlik edən qadın sahibkarların kəmiyyəti durmadan artır. Bu isə onu deməyə 
əsas verir ki, qadın sahibkarlığı fenomeninə dırnağarası yanaşmaq olmaz. Heç də təsadüfi deyildir 
ki, sözügedən fenomen müasir iqtisadi fikri məşğul etməklə yanaşı yüksək səviyyədə müxtəlif 
tribunalardan problemlə bağlı müxtəlif fikirlərin səslənilməsi xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Ru-
siyanın Dövlət Dumasında qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsinin vacibliyi ilə əlaqədar 
dəfələrlə fikirlərin səslənməsi faktı xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır.     

Müasir araşdırmalarda qadın sahibkarlığında mövcud vəziyyətlə əlaqədar araşdırmalarda mü-
hüm istiqamətlərdən biri də covid-19-la bağlı yaranmış böhran vəziyyəti ilə bağlı səslənən fikir-
lərdir. BMT və Dünya Bankının araşdırmaları göstərdi ki, böhrandan qadın sahibkarlar kişi sahib-
karlardan daha çox zərər gördülər. Burada göstəricilər müvafiq olaraq 64% və 52% olmuşdur. 
Covid-19 qadınların iqtisadi imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldaraq gender bərabərsizliyini  
xeyli artırdı. Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin mütəxəssisləri hesab edirlər ki, son hadisələr qadın-
ların iqtisadi statusuna bir neçə səbəbdən təsir etmişdir. İlk növbədə qadınlar sosial sektorlarda 
məşğuldurlar. Buraya xidmət sahələri, pərakəndə ticarət, turizm, mehmanxana biznesi kimi sahə-
lər daxildir. Məhz həmin sahələrdə qadın məşğulluğu xüsusi rol oynayır. Digər tərəfdən isə, qa-
dınların üzərinə ailə qayğısı da düşür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sahibkarlığın formalaşması üçün müəyyən şərait tələb olunur. Buraya 
iqtisadi, sosial, hüquqi və digər zəruri şərtlərin mövcudluğu aid olunur. İqtisadi şərait alıcının təklif 
etdiyi əmtəə və xidmətlərin mövcudluğunu  nəzərdə tutur. Bununla yanaşı  alıcıların həmin əmtəə 
və xidmətlər müqabilində sərf edəcəyi pul kütləsinin mövcudluğu da tələb olunur.  Deyilənlərlə 
yanaşı iş yerləri, işçi qüvvəsi və s. tələb olunur. İqtisadi şəraitə eyni zamanda pul kütləsi və re-
sursların da mövcudluğu, gəlirlər səviyyəsi, pul kütləsi və resurslarının əl çatanlığı da təsir göstərir. 
Bu məsələlərə bazar infrastrukturunu formalaşdıran çoxsaylı təşkilatlar təsir göstərir. Həmin in-
frastruktur vasitəsi ilə sahibkarlar, o cümlədən sahibkar qadınlar biznes əməliyyatları həyata keçi-
rirlər. Deyilənlərlə yanaşı iqtisadi şəraitə sosial amilləri də daxil etmək olar. Buraya hər şeydən 
öncə müəyyən dəb, üsul və zövqlərə uyğun gələn əmtəələrin mövcudluğu tələb olunur. Sosial-
mədəni mühitdən asılı olan normalar burada önəmli yer tutur. Sosial şərait hər bir fərdə öz təsirini 
göstərməkdədir. Sahibkarlıq fəaliyyəti hər bir sahibkar üçün qazanclı olmalı və sahibkar bu fəaliy-
yət növündən  zövq almalıdır.  
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Daha sonra qeyd etmək lazımdır ki, istənilən sahibkarlıq fəaliyyəti, o cümlədən qadın sahibkar-
lığı müəyyən hüquqi mühit çərçivəsində həyata keçirilir. Lakin deyilənlərlə yanaşı mühüm  amillər 
də vardır ki, onlar birbaşa inkişafa təsir göstərir. Müvafiq olaraq aşağıdakı amillər xüsusi olaraq 
qeyd oluna bilər: 

- əhalinin cins və yaş tərkibi, yaxın perspektivdə inkişaf imkanları, bir növ demoqrafik situasiya; 
- sahibkar təhsilinin, bilik və vərdişlərinin mənimsənilməsinin ümumi və xüsusi səviyyəsi; 
- dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasəti; 
- cəmiyyətin sahibkarlara, o cümlədən qadın sahibkarlara münasibəti.  
Belə bir zəmində sahibkarlığın gender aspektinin araşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ba-

zar iqtisadiyyatında qadınların iştirakı ictimai istehsalın həlledici amillərindən biridir. Ümumiy-
yətlə, qadınlar iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin müəyyən hissəsinin formalaşmasına xidmət edir. Cə-
miyyətin müasir inkişaf səviyyəsində qadın sahibkarlığı mühüm rol oynayır. İnkişaf etmiş ölkələ-
rin postindustrial inkişaf mərhələsinə daxil olması ilə onlar üçün əsas prioritet xidmət sahələri 
olmuşdur. Burada mühüm vəzifələrdən biri bütün insan resurslarından  mütləq səviyyədə istifadə 
olunmasıdır. İqtisadi sabitliyin bərpa olunması, işsizliyin azaldılması, orta təbəqənin formalaşdırıl-
ması baxımından qadın sahibkarlığı müəyyənedici amil rolunu oynayır. Analitiklər bir məsələdə 
ümumi fikrə  gələ bilirlər ki, kiçik sahibkarlıq qadınların bacaracağı bir işdir. Son 10-15 ildə bütün 
dünyada qadınlar kiçik sahibkarlıq müəssisələrinin yaradılmasına meyillidirlər. Azərbaycan Res-
publikası, o cümlədən işğaldan azad olunmuş torpaqlar da bu məsələnin həllində istisna olmama-
lıdır. Mütəxəssislərin də hesab etdiyi kimi qadın sahibkarlığının inkişaf etməsinin bir sıra ehtimal-
ları vardır: 1) hələ də qadınların biznes məşğulluğu səviyyəsi kişi məşğulluğundan xeyli geridə 
qalır; 2) qadın işsizliyinin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır, qadınlar arasında xroniki işsiszlik 
növləri yayılmaqdadir; 3) qadınlar isthsal sahəsindən sıxışdırılır; 4) qadın sahibkarlığı ilə göstəri-
cilərin təhrif olunması diqqəti cəlb edir; 5) təhsil səviyyəsindəki disproporsiyalar və s. özünü bü-
ruzə verməkdədir. 

Qadınlar arasında, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşacaq  qadınlar ara-
sında sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi çoxsaylı səbəblər kompleksindən ibarətdir. Burada söhbət  
məqsədli təlimatlardan, biznes motivasiyalardan, idarəetmə orqanlarının dəstəyindən gedir. Qadın 
sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi ekzogen və endogen amillər mövqeyindən də  təhlil edilə bilər.     

Ekzogen amillərə sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi və bir sıra zəruri 
hüquqi yardımın göstərilməsi aid edilə bilər. Endogen amillərə biznes-motivasiyalar, qadın sahib-
karların şəxsi keyfiyyətləri aid edilə bilər. Göstərilən amillər araşdırmalar zamanı emprik təhlillərə 
və müşahidələrə məruz qala bilər. Hər zaman sahibkar üçün, o cümlədən qadın sahibkar üçün 
önəmli olan öz biznes layihəsini reallaşdırmaq üçün dövlət dəstəyinin alınması, müvafiq informa-
siya bazası və mühitinin olması və s. tələb olunur. Qadın sahibkarlığının gender aspektlərinə  bir 
qədər ətraflı diqqət yetirək, çünki burada söhbət ən mühüm amildən gedir. Bir məsələni xüsusi 
olaraq qeyd etmək lazımdır ki, qadın sahibkarlığının inkişaf etməsi Azərbaycan cəmiyyəti  üçün 
olduqca vacib məsələdir. Bu isə onunla bağlıdır ki, sözügedən məsələdən çoxsaylı problemlərin 
həlli bilavasitə asılıdır.  Nümunə üçün əhalinin rifah halının yüksəldilməsi, məhsulun və göstərilən 
xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və s. göstərilə bilər. Dünya Bankının apardığı araşdırma-
lar göstərir ki, əgər ÜDM-in 30-40%-i kiçik və orta beznesin üzərinə düşürsə, belə bir ölkədə in-
vestisiya qoyuluşlarında problem var. Problemin birbaşa və dolayısı həlli sahibkalıq, o cümlədən 
qadın sahibkarlığı ilə bağlıdır. Bu isə o deməkdir ki, qadın sahibkarlığı, sahibkarlığın digər forma-
ları dövlətdən güclü dəstək almalıdır. Bunun üçün isə eyni zamanda qadın sahibkarlığı starteji 
resusrlar ilə də təmin olunmalıdır. Həmin təminat ancaq dövlət tərəfindən edilə bilər. Qadın sahib-
karlığının inkişaf etdirilməsi yeni iş yerlərinin yaradılması, bir sıra iqtisadi üstünlüklərin əldə 
edilməsi deməkdir. Qadın sahibkarlığı bir sıra sosial əhəmiyyət daşıyan problemlərin həll edilməsi 
də deməkdir. Sosial siyasət və milli sosial mentalitet özünün növbəti inkişaf mərhələsinə daxil 
olur. Qadın sahibkarlığına, ümumilikdə daha pozitiv və yaradıcı yanaşmalar formalaşır, qadınların 
iqtisadi fəallığı yüksəlir, fəal mövqeyi formalaşır. Bu isə o deməkdir ki, qadın sahibkarlığının 
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inkişafı olduqca uzun prosesdir. Proses bir sıra amillərlə bağlıdır. Müvafiq olaraq aşağıdakı amillər 
diqqəti cəlb edir.  

- hüquqi məsələlər. Müvafiq normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi; 
- təsirli maliyyə-kredit mexanizmlərinin yaradılaraq dövriyyəyə daxil edilməsi;  
- qadınlar üçün  biznes inkubatorların yaradılması. Qadın klublarının yaradılması, sahibkarlığın 

formalaşması və inkişafının müxtəlif formalarının  yaranması və inkişafına öz təsirini göstərəcək.    
Digər tərəfdən qadın sahibkarlığı təkcə ticarət əməliyyatları ilə məhdudlaşmamalı, yeni sfera-

lar, yeni texnologiyalar və sistemlər üzrə də inkişaf etməlidir.  
Daha bir ekzogen amil kimi maliyyə sistemindən istifadə edilməsi imkanı qeyd edlə bilər. Sa-

hibkarlığın maliyyə sistemi onu əhatə edən amillər və imkanların məcmusu kimi də təqdim olun-
malıdır. Sahibkarlığın, o cümlədən qadın sahibkarlığının imkanları  investisiya-kredit münasibət-
ləri sisteminə daxil olması imkanları ilə müəyyənləşir. Nəhayət sahibkarin ictimai şüurda qazan-
dığı simanın da mühüm əhəmiyyəti vardır.  

Endogen amillərə biznes motivasiyalar, şəxsi keyfiyyətlər daxildir. Bu məsələyə bir qədər ay-
dınlıq gətirək. Biznesi idarə edən şəxs sahibkar hesab edilə bilər. O, biznesi idarə edir və qərarla-
rına görə məsuliyyət daşıyır və müstəqil qərarlar qəbul edir. Onun mükafatı biznes fəaliyyəti mü-
qabilində mənfəətin əldə edilməsidir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan digər sosial qruplar 
kimi qadın sahibkalar da öz işlərindən məmnunluq duyurlar. Burada digər sahibkarlar kimi qadın 
sahibkarların müvafiq funksiyaları da diqqəti cəlb edir.  

1. Sahibkar resursların: torpağın, kapitalın, əməyin istehsal prosesində birləşdirilməsinə görə 
məsuliyyət daşıyır. Qadın sahibkar eyni zamanda istehsalın aparıcı qüvvəsi digər resursları birləş-
dirən, əlaqələndirən vasitəçi kimi çıxış edir.  

2. Sahibkar biznes faəliyyətində qərarın qəbul edilməsində əsas vəzifəni öz üzərinə götürür.  
3. Sahibkar yenilikçidir. Kommersiya əsasları ilə yeniliklərin dövriyyəyə daxil olmasına xid-

mət edir.  
4. Sahibkar, o cümlədən qadın sahibkarlar risk etməyi bacaran insanlardır.  
Göründüyü kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinin digər növlərinə aid dilə bilən amillər qadın sahib-

karlığına da aid dilə bilər. Bunlar sosial, iqtisadi, ekzogen və endogen amillərdir. 
Daha sonra qadınları sahibkarlıq fəaliyyətinə sövq edən səbəblərə diqqət yetirək. Bəhs edilən 

səbəblər qismində aşağıdakılar diqqəti cəlb edir: 
- özünü reallaşdıra bilmək imkanı; 
- asudə vaxt üzərində sərəncam imkanı; 
- insanın öz rəhbəri olması istəyi; 
- həmfikirlədən ibarət komandanın mövcudluğu; 
- öz istəyincə arzu edilən iş yerinin yoxluğu; 
- digər insanlara rəhbərlik etmək bacarığının olması. 
Müvafiq olaraq qadın sahibkarlığının inkişafına əngəl olan maneələrlə əlaqədar mühakimə yü-

rüdək.  
Təhlillər göstərir ki, bütün ölkələrdə qadın sahibkarlığının inkişafı ilə əlaqədar ciddi əngəl və 

problemlər vardır. Hər şeydən öncə xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, qadın sahibkarlığının 
inkişaf etməsi kompleks məzmun daşıyan məsələdir. Qadın sahibkarlığının inkişaf etməsindən 
potensial effektin əldə edilməsi üçün bir sıra şərtlər diqqəti cəlb edir. Bunlar aşağıdakılardır: 

- sahibkar qadınlarını müvafiq ixtisas hazırlıqları keçməsi; 
- sahibkar qadınların risklərdən qorunması üçün əlverişli hüquqi bazanın yaradılması; 
- biznes startapların yaradılmasında dövlət orqanlarının dəstəyi; 
- qadın sahibkarlıq subyektlərinin dövlət orqanları ilə müştərək layihələrinin yaradılması; 
- sahibkar qadınların kreditləşməsinin stimullaşdırılması; 
- güzəştli vergiqoyma şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi; 
- biznes inkubatorlarının yaradılması və inkişafı; 
- sahibkarlıq subyektlərinə müvafiq və münasib yeniliklərin tətbiqi. 
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Müvafiq olaraq qadın sahibkarlığına dəstək aktları diqqəti cəlb edir. 
Belə bir zəmində xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, sahibkar qadınlar – ABŞ iqtisadiyyatı-

nın mühüm halqasıdır. Kommersiya şirkətlərinin 2017-ci ildə hesabatlarına görə  ABŞ-da  ümumi 
gəliri 1,7 trilyon dollar olan, qadınlara məxsus 11,6 milyon müəssisə olub. Bu səbəbdən ABŞ 
Dell’s Women Entrepreneur Index-ə görə, qadınlar üçün yaradılmış şəraitə görə siyahıya başçılıq 
edir. Qadınların biznes fəaliyyətində qarşılaşdığı əsas problemlərdən biri inzibati əngəllərdir. 

 
Nəticə 

Qeyd emək lazımdır ki, cəmiyyət inkişaf etdikcə qadın sahibkarlığı sferasının rolu durmadan 
artır. Qadınlar  daha çox xidmətlər sferasında özünü büruzə verməkdədir. Bütün bunlar əsasında 
qeyd etmək lazmdır ki, iqtisadi tədqiqatlarda qadın sahibkarlığına profil yanaşmaları özünü büruzə 
verir. İqtisadi ədəbiyyatlarda qadın sahibkarlığının işgüzar xüsusiyyətləri diqqət mərkəzinə gəlir, 
eyni zamanda qadın sahibkarlığının spesifik xüsusiyyətləri də araşdırılır. Müvafiq olaraq yeni biz-
nes modellər haqqında fikirlər irəli sürülür K.Markidesin yeni biznes modeli əsasında qadın sahib-
karlığının aşağıdakı perspektivli modelləri haqqında fikirlər diqqəti cəlb edir [14]:  

1) Biznes haqqında fundamental baxışlara əsasən – “yeni bazarın yaradılması”. 
2) Müştrələrin seçilməsi əsasında - Yeni bazarın yaradılması, öz müştərilərinin formalaşdırılması; 
3) Diferensiallaşdırma strategiyası üzrə - Yeni nəsil, yeni servis; 
4) İstehsal sistemi üzrə -Yeni istehsal texnologiyaları –P2P texnologiyasına xidmət; 
5) Təşkilat strukturuna əsasən; 
6) Yayılma kanalları üzrə. 
Beləliklə, qadınlar rəqəmsal modellərdən istifadə edərək yeni biznes modelləri yaradaraq iqtisa-

di inkişafa səbəb olurlar. Zənnimizcə, qadın sahibkarlığı məsələsi gender məsələsi olmaqla cəmiy-
yətdəki çoxsaylı problemlərin həllində mühüm rol oynayır. Tədqiqatımız göstərdi ki, iqtisadi və 
ictimai sahələrin mütəxəssisləri ilə birlikdə qadınlar biznes layihələrin həyata keçirilməsində fəal 
iştirak edirlər.  

 
ƏDƏBİYYAT 

1. Алгада Х. Женское предпринимательство как предмет научных исследований//Вестник 
ВУиТ. 2021. №1 (47). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskoe-predprinimatelstvo-
kak-predmet-nauchnyh-issledovaniy (дата обращения: 28.05.2021).issledovaniy (дата 
обращения: 28.05.2021). с.5-12. 

2. Арбиталина А.С. Женское  предпринимательство:социально-экономические мотива-
ции и факторы//Авторефератдиссертации на соискание ученой  степеникандидата  
социологических  наук, Саратов 2006, с.6-8. 

3. Беляева О.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. — Изд. 2-е. — М.: Юри-
дическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2009.  

4. Горелик К. В. Борьба американских женщин за равные права и возможности в социаль-
но-экономической сфере, создание законодательной базы женского предприни-
мательства // Вестник КемГУ. 2008. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/borba-
amerikanskih-zhenschin-za-ravnye-prava-i-vozmozhnosti-v-sotsialno-ekonomicheskoy-
sfere-sozdanie-zakonodatelnoy-bazy-zhenskogo (дата обращения: 05.06.2021). 

5. Кулуева Ч.Р., Астанова С.У. Развитие женского предпринимательства в регионах 
Кыргызстана // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №12-
2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-zhenskogo-predprinimatelstva-v-regionah-
kyrgyzstana (дата обращения: 31.05.2021) 

6. Орлова А.В. Оценка равномерности в исследованиях развития женского предпринима-
тельства//Эпоха науки № 22, 2020, с.162-166. 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №2(61)-2021  
 

95 

7. Jennings, J.E., & Brush, C.G. (2013). Research on women  entrepreneurs:  challenges  to  (and  
from)  the broader  entrepreneurship  literature?  The  Academy  of Management Annals, 7(1), 
663–715. 

8. Richard R. Peterson,Women, work, and divorce / Albany : State University of New York 
Press, c1989, issue Xİİİ, 179 

9. Lanzolla G, Markides C. A business model view of strategy. Journal of Management Studies 
2021 Vol 58:2 p 540-553. 

10. Hughes,  K.D.,  Jennings,  J.E.,  Brush,  C.G.,  Carter, S., & Welter, F. (2012). Extending 
women’s en-trepreneurship research in new directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 
36, 429–442 

11. Inuzuka, June (2009). "Women of Color and Public Policy: A Case Study of the Women's 
Business Ownership Act". International Small Business Journal. 27: 1215. 

12. Jennings, J.E., & Brush, C.G. (2013). Research on women  entrepreneurs:  challenges  to  (and  
from)  the broader  entrepreneurship  literature?  The  Academy  of Management Annals, 7(1), 
663–715. 

13. Terjesen, S., & Lloyd, A. (2015). The 2015 Female Entrepreneurship  Index.  Report.  The  
Global  Entrepreneurship  and  Development  Institute  (GEDI).  

14. Markides C., A business model view of strategy.Journal of Management Studies 2021 Vol 
58:2 p 540-553 

15. https://www.unicef-irc.org/publications/?ThematicSeriesID=2&sortBy= oldest  
  

Aytekin Maharram Bagirova 
Azerbaıjan Unıversıty of Technology,  

doctoral student 
 
Development of socio-economic approaches in the study of women's entrepreneurship 
 

Summary 
 Research objective is to study the main socio-economic approaches in the study of women's 
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Резюме 

Цель исследования - изучить основные социально-экономические подходы в изучении 
женского предпринимательства. 
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Методология исследования - системный подход, сравнительный анализ. 
Практическая ценность исследования - возможность использования его в качестве 

научного источника в исследованиях женского предпринимательства. 
Результаты исследования - предложения по развитию женского предпринимательства. 
Оригинальность и научная новизна исследования - выявление и научное обоснова-

ние современных направлений, связанных с развитием женского предпринимательства в 
Азербайджанской Республике. 
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AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı 
 

KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIQ SUBYEKTLƏRİNDƏ İNNOVASİYA RİSKLƏRİNİN 
İDARƏ EDİLMƏSİ MEXANİZMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində innovasiya risklə-
rinin idarə edilməsinin mövcud mexanizminin təkmilləşdirilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası – Tədqiqat sistemli yanaşma, ümumiləşdirmə, anket sorğusu və 
müsahibə metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxışı, aşağı faizli kredit almaq imkanı qənaətbəxş deyil, bun-
lar da həmin subyektlərin yüksək iqtisadi risklə üzləşməsinə şərait yaradır. 

KOS subyektlərinin innovasiya aktivliyinə və xarici bazarlara çıxışına mənfi təsir göstərir. Bu 
nöqsanların aradan qaldırılması üçün risklərin idarə edilməsi üzrə mövcud mexanizmin təkmilləş-
dirilməsinə zəruri ehtiyac duyulur. 

Tədqiqatın nəticələri – ölkəmizin emal sənayesində kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 
risk amillərindən asılılığını azaltmaq və onların davamlı inkişafını təmin etmək üçün metodiki və 
əməli xarakterli tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

Təqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin innovasiya 
prosesində yaranan risklər təsnifləşdirilmiş, emal sənayesində innovasiya sahibkarlığında risklərin 
idarə edilməsi mexanizminin prinsipal sxemi işlənilmiş, innovasiya risklərini formalaşdıran şərait 
və onların idarə edilməsi üzrə mütərəqqi metodlardan istifadənin zəruriliyi elmi cəhətdən əsaslan-
dırılmış, sahibkarlıq subyektlərində risklərin azaldılması və rasional idarə edilməsinin təkmil me-
xanizmləri müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri, emal sənayesi, innovasiya riskləri, mexa-
nizm, metodlar. 

 
Giriş 

Qloballaşan dünyada hər bir ölkənin iqtisadiyyatının dayanıqlığı kiçik və orta biznesin (KOB) 
inkişaf səviyyəsi ilə xarakterizə edilir. Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdə fəaliyyət göstərən 
müəssisələrin 99%-ni KOB təşkil edir [5]. Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin 89%-ni, o 
cümlədən sənayedə - 74%-ni, emal sənayesində 81,2%-ni mikro, kiçik və orta müəssisələr təşkil 
edir. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının isteh-
salına dair Strateji Yol Xəritəsinə istinadən demək olar ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə orta 
statusa malik sahibkarlıq subyektləri məşğulluğun əsas təminatçısı qismində çıxış edir və həmin 
subyektlərdə orta hesabla 230 nəfər çalışır [1]. Azərbaycanda həmin göstərici bütün iqtisadi fəaliy-
yət sahələri üzrə 76 nəfər, o cümlədən: emal sənayesində 99 nəfər təşkil edir, sahədəki kiçik müəs-
sisələrdə orta hesabla 19 nəfər çalışır [4; s. 15; 27].  

Tərəfimizdən aprılan tədqiqat göstərdi ki, həmin sahibkarlıq subyektləri üzrə risk amili yüksək-
dir, bu da onların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır. Etiraf etmək lazımdır ki, 
hazirda Azərbaycanda kredit faizi çox yüksəkdir və kredit şərti də ağırdır. Həmin kreditlər ən yaxşı 
halda 5 illiyə verilir, aylıq ödənişlər isə yüksək faizə görə böyük məbləğlərdə ifadə olunur. Bunlar 
isə nəicə etibarı ilə  kiçik və orta sahibkarlıq (KOS) subyektlərinin innovasiya aktivliyinə və xarici 
bazarlara çıxışına mənfi təsir göstərir. Son illər ölkənin sahibkarlıq subyektlərinin rəhbər işçiləri 
və mütəxəssisləri arasında aparılan sosioloji tədqiqatların nəticələrində rəyi soruşulanların 27,2%-
i innovasiyaların tətbiq edilməsinə mane olan amil kimi maliyyə çatışmazlığını,13,8%-i isə - yük-
sək iqtisadi risklə üzləşdiklərini qeyd etmişlər. Həmin və digər iqtisadi-istehsal amillərinin mənfi 
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təsiri nəticəsində təkcə 2015-2019-cu illərdə Azərbaycanda 1959-kiçik, 410-orta statusa malik, 
adətən innovasiyaları daha çox tətbiq etməyə imkanı olan xarici və müştərək müəssisələr öz fəaliy-
yətlərinə xitam vermişlər [4; s. 18]. 

Yuxarıda şərh edilən həmin real faktlar ölkənin emal sənayesində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq 
subyektlərində innovasiya risklərinin idarə edilməsi üzrə mövcud mexanizmin təkmilləşdirilməsi-
nin zəruriliyini şərtləşdirmişdir. 

İnnovasiya prosesində yaranan risklərin təsnifatı. Riskin idarə edilməsinə sahibkarlıq sub-
yektindən kənarda baxmaq düzgün deyildir, çünki o, bilavasitə subyektin  (müəssisənin) fəaliyyəti 
dövründə yaranır və birbaşa innovasiya fəaliyyəti üzrə qarşıya qoyulan məqsədə bu və ya digər 
formada təsir göstərir. Digər tərəfdən, riskin idarə edilməsi (risk-menecment kontekstində) – 
müəssisə rəhbərinin, menecerlərin və digər mütəxəssislərin birgə həyata keçirdikləri prosesdir. 
Həmin proses müəssisənin bütün fəaliyyət sferasını əhatə edərək müvafiq strategiyanın işlənilmə-
sindən başlanır. Kiçik və orta statuslu sahibkarlıq subyektlərində riskin idarə edilməsi maksimum 
səmərə əldə etmək məqsədini özündə ehtiva edir. İnnovasiya sahibkarlığının təşkili prosesində 
yarana bilən risklərin təşnifatı tərəfimizdən işlənilən 1 saylı şəkildə əks etdirilmişdir. 

Emal sənayesində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərində innovasiya risklərinin daimi 
mövcudluğu, daha doğrusu onu sərtləşdirən amillər, alt sahələrin fərqli və spesifik xüsusiyyətləri, 
onların bir-biri ilə sıx kooperasiya əlaqəsində olması (bir-birindən əksər hallarda asılılığı) ilə izah 
edilir. Ölkə iqtisadiyyatının mövcud strukturu da yüksək risk mühitinin saxlanılmasına şərait yaradır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən neftqazçıxarma sənayesi ölkədə qeyri-neft sek-
torunun inkişafının təminatçısı kimi çıxış edir. 

Neft və qaz hasilatının artması (ən yaxşı halda stabil saxlanılması), onların milli neft və qaz 
müəssisələrində dərin emalı kimya, neft-kimyası və əczaçılıq sənaye sahələrinin dinamik və in-
novativ inkişafına təminat yaradır. Həmin alt sahələrdə geniş çeşiddə (təxminən 200 adda) istehsal 
edilən məhsullar iqtisadiyyatın digər sahələrinin xammal təchizatına təminat yaradır. Bu sahədə 
hər hansı gerilik digər iqtisadi fəaliyyət sahəsinin inkişafına mənfi təsir göstərərək yüksək risk 
şəraiti yaradır Digər tərəfdən, kimya və neft-kimya müəssisələrində istehsal edilən xalq istehlakı 
mallarının həcminin, çeşidinin və keyfiyyətinin azalması istehlakçıların təminat səviyyəsinə mənfi 
təsir göstərməklə daxili bazarda qiymətlərin artmasına, bir çox hallarda isə riskli şəraitin yara-
dılmasına rəvac verir. Onu şərtləşdirən başlıca səbəb isə - marketinq tədqiqatlarının düzgün aparıl-
mamasıdır. Nəticədə, sahibkar firma bazarda rəqiblərin imkanlarını düzgün qiymətləndirə bilmir, 
məhsul tam həcmdə satılmır və müqavilə öhdəlikləri pozulur. 

Risklərin idarə edilməsi mexanizmi 
İnnovasiya sahibkarlığında yaranan risklərin idarə edilməsi mexanizmi özündə aşağıdakıları 

cəmləşdirir: 
 riskə təsir edən daxili və xarici amillər; 
 riskin idarə edilməsi prosesinin əsas mərhələləri; 
 riskin səmərəli idarə edilməsinin nəticələri. 
Adı çəkilən mexanizmin elementlərinin üzvi tərkib hissəsi (əhatə dairəsi) tərəfimizdən tərtib 

edilən 2 saylı şəkildə əks etdirilmişdir. 
Şəkildən göündüyü kimi sahibkarlıq subyektlərində innovasiya fəaliyyəti çoxsaylı daxili və 

xarici amillərin təsiri nəticəsində risklə müşahidə edilir və onun təsir dairəsini təsərrüfat 
fəaliyyətinin nəticələrində əvvəlcədən dəqiq müəyyən emək mümkün olmur. 

Bütünlükdə, sahibkarlıq subyektlərində innovasiya riskləri aktiv və passiv şəkildə özünü büruzə 
verir. Aktiv risklərə innovasiya layihəsinin icrası ilə əlaqədar qərar qəbul edən subyekt aid edilir. 
Passiv subyekt isə - xarici təsirin nəticəsində innovasiya qərarlarının qəbul edilməsinə qəsdən cəlb 
edilən innovasiya prosesidir. Deməli, müəssisədə yaranan riski inkar etmək qeyri-mümkündür, əks 
təqdirdə o, elmi-texniki tərəqqini ləngidən alətə çevrilir. İnnovasiya riski – ehtimal olunan itkidir 
və sahibkar firmalarda yeni məhsulun istehsalına qoyulan vəsaitin gözlənilən nəticə vermədiyi 
şəraitdə yaranır. Elmi-texniki tərəqqi sahəsində yaranan risklər özünün aşağıdakı növləri ilə seçilir: 
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Şəkil 1. İnnovasiya sahibkarlığının təşkili prosesində yarana bilən risklərin təsnifatı 
(müəllif tərəfindən işlənilmişdir) 

 

İnnovasiya layihəsinin düzgün seçilməsi ilə yanaşı risklər 
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İnnovasiya layihəsinin maliyyələşdirilməsi təmin edilmədikdə 
yaranan risklər 

Sahibkar firmanın texnoloji proseslərinin xüsusiyyətləri ilə 
əlaqədar olan istehsalat riskləri 

İnnovasiya layihəsinin icrası üçün zəruri resurslarla təchiz 
edilməməsi səbəbindən yaranan risk 

İnnovasiya layihəsinin nəticələrinin satışı zamanı yaranan 
marketinq riskləri 

Təsərrüfat müqavilələrinin (sazişlərin) vaxtında icra edilməməsi 
səbəbindən yaranan risklər 

Əvvəlcədən nəzərdə tutula bilməyən xərclərin yaranması, gəlirin 
azalması ilə yaranan risklər 

Rəqabət mübarizəsinin güclənməsi ilə əlaqədar yaranan risklər 

Kadr təminatının qeyri-qənaətbəxş səviyyədə təşkili ilə yaranan 
risklər 

İnnovasiya layihələri üzrə mülkiyyət hüququnun təmin edilməsi 
ilə əlaqədar yaranan risklər 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından qeyri-qənaətbəxş 
istifadə üzrə yaranan risklər 

Xarici amillərin təsiri nəticəsində yarana bilən digər risklər 
(əvvəlcədən planlaşdırılması mümkün olmayan) 
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Şəkil 2. Emal sənayesində innonvasiya sahibkarlığında riskin idarə edilməsi 
mexanizminin prinsipal sxemi (müəllif tərəfindən işlənilmişdir). 

 

İstehsal-təsərrüfat fəaliyyətində arzuedilməz hadisələrdən və
dəyən zərərdən qacmaq 
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Daxili

Xarici

Texnoloji, istehsal

Əməliyyat, maliyyə, kommersiya 

Kadr

İnfrastruktur

Siyasi, Hüquqi 

İqtisadi, Sosial,  

Təbii, Ekoloji 

ETT-nin nailiyyətləri 

Makro-iqtisadi mühit 

Riski yaradan səbəblərin və amillərin təsnifləşdirilərək təhlil 
edilməsi 

Riskin identifikasiyası və şərhi 

Risklərin tərkibinin kəmiyyət və keyfiyyət aspektlərindən 
qiymətləndirilməsi 

Riskə aid edilən strategiyanın formalaşdırılması 

Formalaşdırılan strategiyanın həyata keçirilməsi 

Təyinatı üzrə monitorinqin aparılması 

Baş verəcək dəyişikliyi nəzərə almaqla imkanlardan istifadə
edib fəal inkişaf etmək 

Maliyyə hasabatlarının hazırlanması prosesinin səmərəliliyinin
təmin edilməsi 

İnnovasiya fəaliyyətində bütün məcmu risklərin idarə olunması

İnnovasiya sahibkarlığının təşkili prosesində kapitaldan və
bütün növ resurslardan səmərəli istifadə edilməsi 

İnnovasiya yönümlü müəssisənin investisiya cəlbediciliyinin 
kapitallaşmanın və kredit reytinqinin yüksəldilməsi hesabına 
təmin olunması 
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• Elmi tədqiqatların tətbiqindən ehtimal olunan mənfi nəticələr; 
• Elmi-texniki xarakterli hər hansı tədbirin həyata keçirilməsi nəticəsində mənfi sosial təsirlə-

rin başlanılmasının mümkünlüyü; 
• Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini tətbiq edən iştirakçılar üçün mənfi iqtisadi nəticələrin 

baş verməsi. Həmin növlərin təsir dərəcəsini azaltmaq üçün Qərb ölkələrində mövcud olan vençur 
firmalarının iş təcrübəsindən istifadə etmək məqsədəuyğun olardı. 

İnnovasiya risklərini formalaşdıran şərait və onların idarə edilməsi metodları 
 Azərbaycan emal müəssisələrində apardığımız anket sorğusunun və müsahibələrin nəticələri 

göstərdi ki, innovasiya riskləri aşağıdakı şəraitlərdə baş verir: 
- mövcud metodlardan fərqli daha ucuz yanaşmadan istifadə etməklə məhsul istehsal etmək; 
- köhnə avadanlıqdan istifadə etməklə yeni məhsulun istehsalı; 
- müasir texnika və texnologiyanın köməyi ilə yeni məhsulun istehsalı. 
Sahibkar firmaların iş təcrübəsində hər üç halda öz səviyyələri ilə risk qaçılmaz olmaqla, özlərinin 

fərqli yanaşma əsasında idarə edilməsini şərtləşdirir. Bu isə, öz növbəsində daha təsirli metodlardan 
istifadənin zəruriliyini ön plana çəkir. Tədqiq edilən mövzuya dair ədəbiyyatların öyrənilib ümumi-
ləşdirilməsi və 50-dən çox sahibkar firmalarda apardığım sosioloji tədqiqatların nəticəsinə əsaslana-
raq təssərrüfat risklərinin idarə edilməsi metodlarının aşağıdakı tiplərini təsnifləşdirmək mümkün 
olmuşdur: riskdən kənarlaşma; riskin lokallaşdırılması; riskin bölüşdürülməsi; mümkün ola bilən 
itkilərin sığortalanması; riskin identifikasiya edilməsi; riskin müvazinətləşdirilməsi. 

Bizim fikrimizcə, ölkənin emal sənayesində həmin metodların həyata keçirilməsi ilk növbədə 
müflisləşərək öz fəaliyyətinə xitam verən (hətta zərərlə işləyən) mikro, kiçik, orta, xarici və müş-
tərək sahibkarlıq subyektlərinin sayının azalmasına imkan vermiş olacaqdır. Bütün hallarda hər 
bir sahibkar risk sahəsində müvafiq siyasəti formalaşdırmalıdır. 

Risk siyasətinin əsas istiqamətləri kimi aşağıdakıların çıxış etməsi məqsədəuyğundur: riskdən 
kənarlaşmaq siyasəti; riski qəbul etmək (bölüşdürmək) siyasəti; risk səviyyəsinin aşağı salınması 
siyasəti. 

Emal sənayesində innovasiya sahibkarlığının inkişafına mane olan çoxsaylı amillərin tərkibinin 
təhlili və qiymətləndirilməsi və ondan çıxan nəticələr bizə həmin siyasətin üçüncü qrupuna, yəni 
risk səviyyəsinin aşağı salınmasına daha çox önəm verməyin vacibliyini ön plana çəkir. Bu siya-
sətin üzvi tərtib hissəsini isə sığortalanma, şaxələndirmə (diversifikasiya) və limitlərdən istifadə 
metodları təşkil edir . Birinci metod əslində riski azaltmır, lakin riskin müvazinətləşməsinə imkan 
verir. Digər iki metod isə mümkün olan itkilərin həddini (həcmini) azaldır. Tədqiqatın nəticəsi 
olaraq sahibkarlıq subyektlərində risklərin azaldılmasının aşağıdakı beş yoluna daha çox diqqət 
yetirilməsi məqbul sayılır: 

- marketinq tədqiqatlarının təkmilləşdirilməsi; 
- təsərrüfat tərəfdaşları ilə müqavilə (saziş) münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi; 
- müəssisənin mövcud resurslarının mühəndis-texniki baxımından qorunması işinin təşkili; 
- informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadə; 
- heyətlə işin təkmilləşdirilməsi və onların əməyinin düzgün motivləşdirilməsi (istehsalın son 

nəticəsi, məhsulun keyfiyyəti, resurslardan səmərəli istifadə, itkilərin və ətraf mühitə dəyən zərərin 
azaldılması ilə əməyin ödənişi arasında birbaşa üzvi əlaqənin yaradılması) 

KOS-da innovasiya risklərinin idarə edilməsi mexanizminin tərkib hissəsi kimi subyektlərin 
qlobal və yaxud lokal dəyər zəncirinə qoşulması çıxış edə bilər. Azərbaycanın emal sənayesindəki 
Transmilli Şirkətlər istehsal etdikləri məhsulların ayrı-ayrı komponentlərinin təchizatçı kimi 
fəaliyyət göstərməsinə dəstək məqsədilə ölkə ərazisində yerləşən mikro, kiçik və orta müəssisələrə 
sifariş verməklə onların dəyər zəncirində daha aşağı risklə yüksək əlavə dəyər yaradan subyekt-
lərin iştirakçısına çevirə bilərlər. 

Risklərin idarə edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 
İnnovasiya risklərinin idarə edilməsinin mexanizmi kontekstində xarici ölkələrin iş təcrübəsin-

dən istifadə  etməklə ölkə  Prezidentinin müvafiq  Fərmanına uyğun [2] mikro, kiçik və orta sahib- 
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karlıq subyektlərinin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar zəmanət fondunun, girovsuz maliyyələş-
dirmə mexanizmlərinin yaradılması nəticə etibarı ilə riskin tənzimlənməsinə imkan verə bilər.  

Emal sənayesi müəssisələrinin innovasiya potensialının artırılması kontekstində innovasiya 
fəaliyyətinin diversifikasiyası yolu ilə (tədqiqatçıların səylərinin və investisiyaların müxtəlif in-
novasiya layihələrinin işlənilməsi və həyata keçirilməsi məqsədilə artırılması) innovasiya riskləri-
nin azaldılması bu idarəetmə mexanizminin təkmilləşməsinə dəstək vermiş olacaqdır. 

Bunlarla yanaşı, İKT-dən istifadə risklərin azaldılmasında mühüm mövqeyə sahibdir. Elə buna 
görə də İKT innovativ inkişafın əsas elementi olmaqla risk şəraitində sahibkarlıq strukturlarının 
səmərəli işinə imkan yaradır. 

İKT risk sahəsində qəbul edilən idarəetmə qərarlarının spesifik sistemi olmaqla aşağıdakı ele-
mentləri özündə cəmləşdirir: informasiya sorğu sistemi; süni intellekt elementi sistemi. Həmin sis-
temlər risk üzrə ilkin informasiyaların toplanması, emalı və bölüşdürülməsində, eləcə də riskin ney-
trallaşdırılması üçün çoxvariantlı qərarların qəbul edilməsində istifadə edilir. Təəssüflə qeyd etmək 
olar ki, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərində İKT yalnız işlək kompüter vasitəsi kimi çıxış edir.  

Bizim fikrimizcə, İKT mikro və kiçik müəssisələrdə iqtisadi və texnoloji risklərin tənzimlən-
məsində baza aləti kimi çıxış etməlidir. 

 
Nəticə və təkliflər 

Riskin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin işlək mərhələsində innovasiya proseslə-
rində innovasiya risklərinin diaqnostikasının aparılması nəticə etibarı ilə risklərin keyfiyyətli eks-
pertiza əsasında qiymətləndirilməsinə imkan vermiş olacaqdır. İnnovasiya prosesində riskin əhəmiy-
yətini müəyyən etmək üçün məqsədli, elmi-texniki, istehsal, marketinq, maliyyə, kommersiya, la-
yihələrin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti və digər meyarlardan istifadə olunması bütünlükdə sahibkar fir-
manın innovasiya fəaliyyətini müxtəlif aspektlərdən tədqiq etməyə və onun nəticəsində ehtiyat im-
kanlarını aşkara çıxararaq onlardan istifadə yollarını müəyyən etməyə imkan vermiş olacaqdır. 

Azərbaycanda “Dördüncü  Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi”-nin [3] yara-
dılması emal sənayesində innovasiya sahibkarlığının istehsal risklərinin əsaslı şəkildə aşağı salın-
masına münbit şərait yaradacaqdır. 
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Совершенствование механизма управления инновационными рисками на малых и 
средних предпринимательских субъектах 

 

Резюме 
Цель исследования. Совершенствование действующего механизма управления иннова-

ционными рисками на малых и средних предпринимательских субъектах Азербайджана. 
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Методология исследования В процессе исследования были использованы – системный 
подход, обобщение, анкетный опрос, наблюдение. 

Практическая ценность исследования На действующих в Азербайджане малых и 
средних предпринимательских субъектах вход на финансовые ресурсы и получение льгот-
ных кредитов находятся в неудовлетворительном состоянии, что способствует образова-
нию высокого экономического риска, что отрицательно влияет на инновационную актив-
ность и выход на внешний рынок указанных субъектов. Для устранения этих недостатков 
необходимо совершенствовать действующий механизм управления рисками. 

Результаты исследования. Для снижения степени риска в деятельности малых и сред-
них предпринимательских субъектов в обрабатывающей промышленности страны и обес-
печения их устойчивого развития разработаны методические и практические рекоменда-
ции. 

Научная новизна и оригинальность исследования. Систематизирована перечень рис-
ков в инновационном процессе малых и средних предпринимательских субъектов, разрабо-
тана принципиальная схема механизма управления рисками инновационного предпринима-
тельства в обрабатывающей промышленности, научно обоснована целесообразность ис-
пользования прогрессивных методов при формировании рисками, предложен совершен-
ствованный механизм рационального управления и снижение рисков на предпринимательс-
ких субъектах. 

Ключевые слова: малые и средние предпринимательские субъекты, инновационные 
риски, обрабатывающая промышленность, механизмы, методы. 
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Improving the mechanism of innovation risk management in small and medium enterprises 
 

Summary 
The purpose of the study. Improving the existing mechanism for managing innovation risks 

in small and medium enterprises in Azerbaijan. 
Research methodology  - The research systematic approach used generalization, questionnaire 

and interview methods. 
Importance of research application  -  Access to financial resources of small and medium 

enterprises operating in Azerbaijan, access to low-interest loans is unsatisfactory, which creates 
conditions for these entities to face high economic risk. 

It has a negative impact on SMEs' innovation activity and access to foreign markets. To address 
these shortcomings, there is an urgent need to improve the existing risk management mechanism. 

The results of the study. Methodological and practical recommendations have been put 
forward to reduce the dependence of small and medium-sized enterprises in the processing 
industry of our country on risk factors and ensure their sustainable development. 

Originality and scientific novelty of the research - Risks arising in the process of innovation 
of small and medium enterprises are classified, the basic scheme of the risk management 
mechanism in the innovative industry in the processing industry is developed, the conditions 
forming innovation risks and the need to use advanced methods of their management are 
scientifically substantiated, risk reduction in business entities 

Key words: small and medium business entities, processing industry, innovation risks, 
mechanism, methods. 
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AZƏRBAYCANDA TURİZMİN REGİONAL İNKİŞAFININ ƏSAS  MƏRHƏLƏLƏRİ  
VƏ PRİORİTETLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi turizmin inkişafına dair konsepsiyalar və dövlət proqramları ilə müəyyən 
edilən hədəf və prioritetlərə nail olunması yollarını müəyyən etmək və əsaslandırmaqdan ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası. Tədqiqat işində məntiqi ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma, təhlil 
və sintez  metodlarından istifadə olunmuşdur.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti ölkədə turizmin inkişafının dövlət biüdcəsinin və əhalinin gə-
lirlərinin artırılmasına, ölkənin dünya miqyasında tanınmasına səbəb olması, eləcə də əlaqədar 
istehsal və xidmət sahələrinin inkişafına dəstək olması ilə əlaqələndirilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, ölkənin turizm sektoru hələ 
xidmətlərin çeşidi, keyfiyyəti və qiymət səviyyəsi baxımından region ölkələrindən  geri qalır. La-
kin qarşıya qoyulan hədəflərə nail olunması bu geriliyin qisa müddətdə üstünlüklərə çevrilməsini 
şərtləndirə biər. 

Tədqiqatın orjinallığı və elmi yeniliyi. Elmi məqalədə ixtisaslaşmış turizm  fəaliyyətinin tən-
zimlənməsi istiqamətləri təhlil olunmuş və bu sahədə müasir dövrün çağırışları nəzərdən keçiril-
mişdir. Tədqiq olunan məsələ üzrə elmi ədəbiyyatda və internet məkanında olan fikir və mülahi-
zələrin təhlili aparılmış, araşdırmanın nəticəsinin əsas məqamları müəyyən edilmişdir. Məqalənin  
elmi yeniliyi pandemiya dövründə turizmin inkişafı göstəricilərinin təhlili, müvafiq potensialın 
qiymətləndirilməsi və onun perspektiv inkişaf istiqamətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir. 

Turizmin inkişaf etdirilməsi  postneft dövründə ölkədə iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindən 
biridir. Ona görə ki, turizmin inkişafının ölkə üçün yüksək iqtisadi və sosial effektləri vardır. Ha-
zırkı dövrdə qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində görülən  tədbirlər  turizm sektoruna ciddi 
təsir göstərmir. Bu da pandemiyanın qlobal miqyasda turizmin inkişafını məhdudlaşdırması ilə 
bağlıdır. Artıq pandemiyanın azalması və ərazilərin işğaldan azad olması turizmin inkişafına yeni 
yanaşmaların tətbiqini tələb edir. 

Təqdim olunan məqalədə turizmin inkişafına dair hədəf və prioritetlərə nail olunması istiqamət-
ləri öz əksini tapmışdır.   

Açar sözlər:  turizm, inkişaf, xidmət, keyfiyyət, mənfəət, qiymət. 
 

Giriş 
Hər bir ölkənin milli sənayesi onun təbii-iqtisadi potensialı üzərində qurulur və inkişaf edir. 

Azərbaycanda turizmin demək olar ki, bütün növlərinin inkişafı üzrə kifayət qədər potensial im-
kanlar vardır. Məlum olduğu kimi, təxminən son otuz il ərzində  ölkənin turizm baxımından cəlbe-
dici ərazilərinin bir hissəsinin işğal altında olması və nəhayət, pandemiya milli turizm sənyesinə 
ciddi ziyan vurmuşdur. Lakin hazırda qeyri-neft sektorunun inkişafı strategiyasının uğurla reallaş-
dırılması turizm sənayesində tənəzzülün qısa müddətdə aradan qaldırılacağına zəmanət verir. 
Ümumiyyətlə, mövcud imkan və potensialdan səmərəli istifadə etməklə Azərbaycanın 2025-ci ilə-
dək regionda və dünya ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanlarından, 2025-ci ildən sonrakı 
dövr üzrə perspektivdə isə dünyada turistlərin ən çox üstünlük verdikləri iyirmi turizm məkanından 
birinə çevrilməsi və mövcud turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə göstəricilərinin yüksəldilməsi 
qarşıda duran vacib məsələlərdən biridir.Qeyd olunan məqsədlərə nail olmaq üçün çoxsaylı turizm 
növləri üzrə mövcud infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, milli  dəyərlərin beynəlxalq aləmdə uğurlu 
təbliği və s. mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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Azərbaycanda turizmin inkişafının regional aspektləri. Azərbaycan iqtisadiyyatının çoxşa-
xəli inkişaf strategiyasının reallaşdırılması məqsədilə “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sek-
torları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli Sərəncamı ilə 2025-
ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli inkişaf və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxışları-
nın müəyyən olunması nəzərdə tutulmuşdur. 

Strateji yol xəritəsində milli iqtisadiyyatın inkişaf strategiyasında prioritet istiqamətlərdən biri 
kimi ixtisaslaşmış turizmin müəyyənləşdirilməsi bu istiqamətdə görülən işlərin davamlılığına xid-
mət etməklə yanaşı, Azərbaycanın  cəlbedici turizm məkanı kimi qabaqcıl mövqe tutması imkanla-
rının  yaradılması, eyni zamanda, qarşılıqlı əlaqələrdən və mövcud turizm potensialından səmərəli 
istifadə edilməklə turizm sektorunun iştirakçıları arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və 
Azərbaycanda turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədini daşıyır. Strateji Yol 
Xəritəsi nəzərdə tutulmuş müddət ərzində turizm sektorunun inkişafının dəstəklənməsi, beynəl-
xalq və yerli bazarlarda yüksək keyfiyyətli və rəqabətə davamlı turizm xidmətlərinin təklif edil-
məsi, milli dəyərlərə uyğun turizm təcrübəsinin formalaşdırılması, müasir ideya və innovasiyalara 
əsaslanan yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi və turizmin inkişafı ilə əlaqədar aidiy-
yatı orqanların fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi kimi tədbirləri özündə ehtiva edir. 

 
Cədvəl 1 

Turizm səfərləri etmiş şəxslərin ölkənin regionları  üzrə bölgüsü, min nəfər 
 

 
2019 2020 2020/ 2019, %-lə 

Yekuna görə, % 
2019 2020 

Ölkə üzrə-cəmi 4 352,9 1 268,7 29,1 100 100 
Bakı şəhəri 1584,6 456,2 28,8 36,4 36,0 
Abşeron iqtisadi rayonu 331,2 97,2 29,4 7,6 7,7 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 542,4 158,2 29,2 12,5 12,5 
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 245,3 71,1 29,0 5,6 5,6 
Lənkəran iqtisadi rayonu 308,2 83,2 27,0 7,1 6,6 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 203,2 58,1 28,6 4,7 4,6 
Aran iqtisadi rayonu 761,7 224,5 29,5 17,5 17,7 
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu 74,8 21,8 29,0 1,7 1,7 
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 104,2 29,2 28,0 2,4 2,3 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 197,3 69,2 35,1 4,5 5,5 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 
 
Azərbaycanda turizmin regionlar üzrə inkişaf etdirilməsi mühüm prioritetlərdən biri sayılır. 

Cədvəldən göründüyü kimi, turizmin əhəmiyyətli hissəsi Bakı şəhərinin üzərinə düşür (36%) və 
pandemiya şəraitində turizm səfərləri etmişlərin sayının kəskin surətdə aşağı düşməsinə (70%-dən 
çox) baxmayaraq, regionların payı cüzi dəyişmişdir. 

Azərbaycan təbiətinin müxtəlifliyi ənənəvi olmayan turizm növlərinin inkişafına zəmin yaradır. 
Bu baxımdan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Azərbaycanın yeni turist marşrutlarını kəşf 
edək” layihəsi çərçivəsində təqdim olunan Quba-Şamaxı ekstremal turizm marşrutu maraqlı ad-
dımlardan biri hesab oluna bilər. 

Azərbaycanda çoxsaylı dağların, çayların olması da qeyri-ənənəvi turizm sahələrinin inkişafını 
zəruri edir. Məsələn, Kür çayında çay turizminin inkişafı üçün imkanlar var: hələ sabiq Sovetlər 
dövründə, 60-cı illərdə həftə sonları ailələr Şirvandan Salyan istiqamətinə kiçik qayıqlarda istira-
hətə gedərdilər. Bu ənənələr kiçik miqyaslı olsalar da, belə layihələrin yenidən həyata gətirilməsi 
turizmin çoxvektorlu inkişaf yollarının müəyyən edilməsinə xidmət göstərə bilər. Kür çayının 
Mingəçevirdən Neftçalaya qədər olan hissəsi (təxminən 400 km) çay turizmi üçün çox əlverişlidir. 
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Təbiətinin zənginliyi, müxtəlifliyi ilə fərqlənən Vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan yeni 
azad edilmiş regionlarda da qeyri-ənənəvi turizm sahələrinin inkişafı üçün potensial çox böyükdür 
və bu sahədə sistemli işlərin aparılması, davamlı layihələrin həyata keçirilməsi artıq aktual bir 
ideyaya çevrilmişdir.Çalışmaq lazımdır ki, ölkəmizə gələn turistlər bu müxtəlifliyi görüb hiss et-
sinlər.  

Ölkəmizdə alternativ turizm sahələrinin potensialı çox genişdir: “Azərbaycanda bir çox turizm 
sahələrinin inkişafına şərait var. Alternativ turizm marşrutları hazırlanarkən ekspertizalar aparıl-
malıdır. Məsələn, çay turizmi üzrə marşrut hazırlanarkən, dağ çaylarının dərinliyi, sürəti öyrənil-
məli, daha sonra marşrutlar işlənilməli, turistlərin təhlükəsizliyi nəzərə alınmalıdır” [2, s. 69]. 

Azərbaycanda turizm bazarının regional inkişaf meyilləri 
Turizm bazarının mövcud inkişaf səviyyəsinin təhlili göstərir ki, iqtisadi islahatlar, əhalinin 

gəlirlərinin artması, müvafiq infrastrukturun tədricən yaxşılaşdırılması, regionların iqtisadi dirçəli-
şi  turizm sənayesinin inkişafını təmin etmişdir. Turizm bazarında bölgələrin rolunun üstün olması 
və yeni tikilən yerləşmə müəssisələrinin regionların əksəriyyətini əhatə etməsi bu sahənin prioritet 
olmasına şərait yaratmışdır. Qeyd olunanları dağ-xizək turizminin nümunəsində daha aydın gör-
mək olar. 

Dağ-xizək turizm modelləşdirilməsində tələb və təklifin öyrənilməsi turməhsulun formalaşma-
sına təsir göstərən amillərdən sayılır. Ölkədə daxili turizm tələbatı elmi cəhətdən tam öyrənilməsə 
də, apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, ümumdaxili məhsulun artımı, xidmətlərin yüksəlməsi, in-
frastruktur sahələrin təkmilləşdirilməsi əhalinin turizm tələbatına müsbət təsir etmişdir. Daxili tu-
rizm tələbatının artması ümumi iqtisadi inkişafla əlaqəli görünsə də, istirahət yerlərində xidmətin 
səviyyəsinin, onların maddi-texniki bazasının yüksəlməsi də öz təsirini  göstərmişdir. Bu baxım-
dan son illər istifadəyə verilən dağ-xizək turizm kompleksləri yeni turizm növünün inkişafından 
xəbər verir. Belə ki, 2000-ci ilə qədər ölkənin mövcud yerləşmə müəssisələrinin əksəriyyəti Bakı 
şəhəri və onun ətrafının payına düşürdüsə, hazırda bu göstərici regionların lehinə dəyişmişdir. Nə-
zərə almaq lazımdır ki, ölkədə əsas turizm tələbatı Bakı-Sumqayıt aqlomerasiyasında formalaşır 
və əhali təbii landşaft ekzotikliyi ilə seçilən ərazilərə üstünlük verir. Bu da regionlarda turizmin 
inkişafını stimullaşdırır.  

 Bölgələrdə qış turizmi üçün potensialın olmasından istifadə edərək, yeni dağ-xizək turizminin 
təklif olunması ölkədən bu məqsədlə gedən 500 mindən çox turistin yerli xidmətlərdən istifadə 
etməsinə imkan vermiş olacaqdır. Şahdağ dağ regionunun  dörd  mərhələdə inkişaf etdirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur [6]: 
 Üç beynəlxalq otel, 13 restoran və bar, hər biri 19-dan az olmayan liftləri və yolları olan 

xizəksürmə yamaclarının təmin edilməsi; 
 Xizək liftlərinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi, eləcə də, yayda istirahət məqsədilə rahat kot-

teclərin inşası; 
 Gələcəkdə yaşayış zonasının genişləndirilməsi və dağətəyi ərazilərə doğru xizək cığırlarının 

artırılması, qondolalar və qar maşınları üçün əlavə infrastrukturların (üzmə hovuzu, tennis, futbol, 
basketbol zalları və örtülü idman kompleksləri) quraşdırılması; 
 Yaşayış komplekslərinin, əlavə dəbdəbəli otellərin, fərdi kənd evlərinin və balaca kotteclərin 

sayının artırılması və çadırlarda gecələmək imkanları olan istirahət zonasının genişləndirilməsi, 
ticarət mərkəzləri və restoranların hazırlanması. 

Qış turizminin daha çox daxili bazara istiqamətlənməsi bu sahədə olan tələbatın öyrənilməsini 
aktuallaşdırır. Hazırda qış turizm bazarının tam formalaşmaması bu sahədə dəqiq müştəri seqmen-
tasiyasını aparmağa imkan vermir. 

Ölkədə turizm xidmətlərinin payı son illər artsa da, bu göstəriciləri qış turizm növlərinə də aid 
etmək olar. Belə ki, 2010-2015-ci illər arasında bu artım çox az göstəricilərlə ifadə olunmuş və 
ölkə üzrə 100-120 mln manat arasında dəyişmişdir. Bu göstəricinin iki dəfədən çox artması 2012-
2015-ci illərdə qış turizminin inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Ölkədə kiçik sahibkarlara məxsus isti-
rahət müəssisələrində istirahət edənlərin sayı son beş ildə iki dəfədən çox artmış, göstərdiyi pullu 
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xidmətlər isə 2015-ci ildə ümumi xidmət sahələrində göstərilən pullu xidmət 12,5% təşkil etdiyi 
halda 2019-cu ildə 24.7%-ə çatmışdır [7]. 

Azərbaycanda dağ-xizək turizminin inkişafında bir çox amillər qarşılıqlı olaraq nəzərə alınır. 
Bunları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar : 

1. Marketinq siyasətinin düzgün qurulması və istehlakçı məmnuniyyətinin təmin olunması. Qış 
turizm bazarında müxtəlif növ istehlakçı seqmentasiyası fəaliyyət göstərir. Hədəf marketinqinin 
secilməsi konkret müştəri kütləsinə istiqamətlənmiş olur. Regionda dağ-xizək turizm sahəsində bir 
çox ölkələrin ənənəvi xidmətləri təklif etməsi dağ-xizək turizm komplekslərinin müəyyən müştəri 
kütləsinə istiqamətlənən hədəf marketinqinin seçilməsin zəruri edir. Hər bir bazar seqmentinin 
cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsini, bir və ya bir neçə bazara çıxılmağın seçilməsini nəzərdə tu-
tur. Qış turizm kompleksləri gəlirlər baxımından ən yüksək müştəri dəyərini yaratmalı və vaxt 
keçdikcə onu saxlaya biləcək seqmentlərini hədəfə almalıdır. 

2. Qiymət siyasətinin düzgün qurulması və rəqabət davamlılığının təmin edilməsi. Ölkədə tu-
rizm xidmətlərinin ümumilikdə yüksək olması, əsasən mövsüm dövründə fəaliyyət göstərməsi, 
turizm şirkətləri ilə əlaqələrin zəif olmasını qeyd etmək olar [7]. İstirahət mərkəzləri heç bir turizm 
şirkəti ilə belə müqavilə bağlamayaraq yalnız göstərilən qiymətlərlə birbaşa və turizm şirkətləri 
vasitəsilə turist qəbul edirlər. Azərbaycanda real vəziyyətdə turizm şirkətləri və regionlarda yerlə-
şən istirahət mərkəzləri arasında bu iş prosesi demək olar ki, müşahidə olunmur. İstirahət mərkəz-
ləri mövsüm ərzində özlərini riskə atmayaraq iri müəssisələrə uzunmüddətli və əksər hallarda 
müqaviləsiz yerləri bron edirlər. Belə olan halda şəhərlərdə fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri 
regionlarda istirahət etmək istəyən turistləri yerləşdirə bilmirlər. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, 
fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzləri hətta mövsümü az turistlə başa vursalar belə şirkətləri qiy-
mətlərlə tanış etməyə maraqlı olmurlar. Belə olan halda onlar yalnız mənfəət əldə etmək istəyində 
olsalar belə bunu necə etmək lazım olduğunu bilmirlər və ölkədə turizmin inkişafına, bu sənayedə 
fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri arasındakı əlaqələrin yaranmasına kömək edə bilmirlər. 

Şahdağ qış-yay turizm kompleksində qiymətlər tez-tez dəyişir. “Zirvə” otelində verilən məlu-
mata görə yeni tarif siyasəti hər ay, hətta gündəlik tələbatdan asılı olaraq qiymət dəyişikliyni nə-
zərdə tutur. “Əgər ötən il “Zirvə” otelində bir yerlik nömrə -100 manat, iki yerlik - 140 manat, üç 
yerlik - 250 manat idisə, bu gün nömrənin qiyməti bir nəfər üçün 129 manat, iki nəfərlik - 145 
manat müəyyən edilib, amma qiymət daim dəyişə bilir [8]. 

Müqayisə üçün qeyd edək ki, Uludağda 4 günlük tam pansion istirahətin qiyməti təyyarə bileti 
də daxil olmaqla 650 manata yaxındır. Şahdağ qış istirahət zonasında isə 4 günlük istirahət bir 
nəfərə ən azı 500 manat təşkil edir. Burada xidmətin keyfiyyəti  yüksəkdir və xizək kanatları Şah-
dağ turizm kompleksindəki kanatlardan daha uzundur. Onu da qeyd edək ki, Uludağda istənilən 
tələbata uyğun otellər vardır. Şahdağ istirahət mərkəzində isə otellər əsasən dörd və beşulduzlu 
olmaqla daha bahalı xidmətlər təklif edirlər. Bununla yanaşı Uludağda oteldə qalanlar üçün bütün 
xidmətlər 30-40% güzəştlə təklif olunur. 

Gürcüstanda Bakuryani dağ-xizək kurortlarının qiymət siyasəti də Şahdağ və Tufandağ dağ-
xizək turizm mərkəzindən daha ucuzdur. Bakuryanidə turistlərə xidmət daha çox yerli əhalinin 
nəzarətindədir. Bakuryaniyə gələn turistlərin əksəriyyəti azərbaycanlılar olur. Kanatda gəzmək bir 
dollara yaxındır. Otellərin qiyməti isə çox ucuzdur. 20-150 dollar arasında tam pansion xidmət 
göstərən otellər tapmaq mümkündür. Göründüyü kimi, eyni xidmətləri qonşu Gürcüstan və Tür-
kiyədə daha ucuz qiymətə tapmaq mümkündür. 

Onu da qeyd edək ki, ölkədə Yeni il və Həmrəylik bayramlarında istirahət vaxtları 5-6 gün 
davam edir. Bu bayramlarda dağ-xizək turizm mərkəzlərinə gedənlərin sayı artmış olur. Hər bir 
vətəndaş bayram günlərini  öz büdcəsinə uyğun keçirməyə çalışır.Vətəndaşların və Azərbaycana 
gələn turistlərin normal istirahətinin təşkili üçün hər il müəyyən işlər görülür. Lakin Azərbaycana 
gəlmək üçün müəyyən viza maneələri və ölkənin istirahət obyektlərində yaşanan mövsümi baha-
laşmalar qış turizminin inkişafına problemlər yaradır. Şahdağ qış-yay turizm kompleksində yer-
ləşən oteldəki Yeni il qiymətlərinə nəzər saldıqda xarici ölkələrə nisbətən baha olduğunu görərik. 
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Oteldə Yeni il ilə bağlı təşkil olunan bayram şənliyində iştirak 150-170 AZN-ə başa gəlir. Səhər 
yeməyi daxil iki nəfərlik otağa görə azı 250 AZN tələb olunur. Bununla yanaşı oteldə minimal 
olaraq 4 gecə qalmaq şərt kimi qoyulur. Qiymətlərdən belə çıxır ki, bizim ölkədə yerləşən otellər 
və qış turizmi obyektləri Avstriya və İsveçrədə yerləşən ənənəvi xizək kurortlarından daha 
bahadır. Avstriyada yerləşən eyni seqmentdən olan otellər turistlərə otaqları gecəsi 109 manata 
təklif edirlər. İsveçrədə isə yüksək səviyyədə xidmət təklif edən oteli gecəsi 84 manata da tapmaq 
olar. 

Araşdırmalar göstərir ki, daxili turizmin inkişaf etdirilməsi sahəsində bəzi həll olunmamış prob-
lemlər mövcuddur.  

 
Cədvəl 2 

2019-cu il ərzində turizm səfərinə çıxmayan ölkə vətəndaşlarının sayı və səbəblər üzrə 
bölgüsü, min nəfər 

 

 
Ölkə üzrə 

- cəmi 
Yekunda 
payı, % 

Bakı 
şəhəri 

Yekunda 
payı, % 

Şəhərin ölkədə 
payı,% 

Cəmi 5392,4 100 881,5 100 16,3 
Maddi imkanın  olmaması 987,0 18,3 102,3 11,6 10,4 
Ev təsərrüfatında öhdəliklərlə 
bağlı boş vaxtın olmaması 

1066,3 19,8 119,9 13,6 11,2 

İş yerində asudə vaxtının 
olmaması 

861,5 16,0 155,2 17,6 18,0 

Təhsil almaqla bağlı asudə 
vaxtın olmaması 

144,6 2,7 33,5 3,8 23,2 

Səhhətinin imkan verməməsi 51,2 0,9 7,9 0,9 15,4 
Səfər edəcəyi təqdirdə 
təhlükəsizliyinin təmin 
olunmaması 

54,6 1,0 12,4 1,4 22,6 

Mehmanxana və ictimai iaşə 
obyektlərində qiymətlərin qane 
etməməsi 

992,6 18,4 190,4 21,6 19,2 

Mehmanxana və ictimai iaşə 
obyektlərində göstərilən 
xidmətlərin qane etməməsi 

838,1 15,5 144,6 16,4 17,3 

Səfər etməyə marağının 
(həvəsinin) olmaması 

271,7 5,0 90,8 10,3 33,4 

Digər səbəblər 125,0 2,3 24,7 2,8 19,7 
 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/tourism/ 
 
Cədvəldən göründüyü kimi, ölkədə daxili turizmin inkişafına mane olan səbəblər arasında daha 

əhəmiyyətli olanları əsasən  maddi imkanın olmaması, ev təsərrüfatında və iş yerində məşğulluqla 
əlaqədar asudə vaxtın olmaması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən isə, cədvəldə göstərilənlərin üçdə bi-
rindən çoxu (1,8 milyon nəfərdən çox) əsas səbəb kimi mehmanxana və iaşə obyektlərində göstə-
rilən xidmətlərin lazımi səviyyədə olmamasını və oradakı qiymətlərin daxili turizm həvəsində 
olanları qane etməməsini qeyd edirlər.  

 
Nəticə 

Azərbaycanda turizmin müxtəlif istiqamətlərinin inkişafı üçün əlverişli şərait vardır. Vətən mü-
haribəsindən sonra işğaldan azad edilmiş rayonların turizm potensialı da çox əhəmiyyətlidir ki, bu 
da həm daxili turizmin, həmçinin xarici turizmin yaxın perspektivdə sürətli inkişafı üçün yeni 
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imkanlar yaratmışdır. Xarici turistlərin ölkəyə cəlb olunması sahəsində həyata keçirilən çoxtərəfli 
infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi (mehmanxana təsərrüfatının təkmilləşdirilməsi, meh-
manxana və iaşə sahəsində servis xidmətlərinin müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılması, optimal 
qiymət siyasətinin aparılması, yolların keyfiyyət dərəcəsinin artırılması, nəqliyyat infrastruktu-
runun təkmilləşdirilməsi, turistlərə bank xidmətlərinin göstərilməsində müasir informasiya texno-
logiyalarından geniş istifadə olunması və s.) son nəticədə daxili turizmin inkişafına imkan yarada-
caqdır.  
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Основные этапы и приоритеты регионального развития туризма в Азербайджане 

 
Резюме 

Целью исследования является определение и обоснование путей достижения целей и 
приоритетов, определенных концепциями развития и государственными программами 
развития туризма. 

Методика исследования. В исследовательской работе были использованы методы 
логического обобщения, системного подхода, анализа и синтеза. 

Прикладное значение исследования может быть связано с тем, что развитие туризма в 
стране ведет к увеличению государственного бюджета и доходов населения, к мировому 
признанию страны, а также способствует развитию смежных сфер производства и услуг. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования выяснилось, что 
туристический сектор страны по-прежнему отстает от стран региона по разнообразию, 
качеству и уровню цен на услуги. Но достижение поставленных целей может привести к 
тому, что это отставание превратится в преимущества в краткосрочной перспективе. 

Оригинальность и научная новизна исследования. В научной статье проанализиро-
ваны направления регулирования специализированной туристской деятельности и рассмот-
рены вызовы современности в этой области. Проведен анализ мнений и суждений, содер-
жащихся в научной литературе и интернет-пространстве по исследуемому вопросу, опре-
делены основные положения результата исследования.Научная новизна статьи заключается 
в анализе показателей развития туризма в период пандемии, оценке соответствующего 
потенциала и обосновании перспективных направлений его развития. 
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Развитие туризма - одно из основных направлений экономической политики страны в 
постнефтяной периоде. Потому что развитие туризма имеет большой экономический и со-
циальный эффект для страны. Текущие меры, принимаемые для развития ненефтяного сек-
тора, не оказывают существенного влияния на туристический сектор, поскольку пандемия 
ограничивает развитие туризма в глобальном масштабе. Снижение пандемии и освобож-
дение территорий требует внедрения новых подходов к развитию туризма. 

В представленной статье отражены направления достижения целей и приоритеты раз-
вития туризма. 

Ключевые слова: туризм, развитие, услуга, качество, прибыль, цена. 
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The main stages and priorities of regional development of tourism in Azerbaijan 

 
Summary 

The aim of the study is to identify and substantiate the ways in which tourism development can 
be achieved by the development concepts and the goals and priorities identified by government 
programmes. 

Methodology of the study. Logical generalization, systematic approach, analysis and synthesis 
methods were used in the research work. 

The significance of the study can be attributed to the fact that the development of tourism in the 
country contributes to the increase of the state biodiversity and population income, the country's 
worldwide recognition, as well as support the development of related industries and services. 

Results of the study. As a result of the research, it was found that the country's tourism sector 
still lag behind the regional countries in terms of the range, quality and price of services. However, 
the achievement of the set goals can lead to the transformation of this backwardness into a short 
period of time. 

URJ originality and scientific novelty of the study. The scientific article analyzes the directions 
of regulation of specialized tourism activities and considers the challenges of modern times in this 
field. The analysis of opinions and opinions in scientific literature and internet space on the subject 
was carried out, the main points of the research were determined.The scientific novelty of the 
article is an analysis of the indicators of Tourism Development during the pandemic period, an 
assessment of the relevant potential and justification of its perspektiv development directions. 

Tourism development is one of the main directions of the country's economic policy in the post-
oil period. Because the development of tourism has a great economic and social effect for the 
country. The current measures taken to develop the non-oil sector do not have a significant impact 
on the tourism sector, as the pandemic restricts tourism development on a global scale. Reducing 
the pandemic and liberating territories requires the introduction of new approaches to tourism 
development. 

The presented article reflects the directions of achieving goals and priorities of tourism 
development. 

Key words: tourism, development, service, quality, profit, price. 
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TURİZMİN İNVESTİSİYA TƏMİNATININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi. Dünya turizminin tərkib hissəsi kimi Azərbaycanda turizmin investisiya 

təminatını təkmilləşdirməkdən ibarətdir. 
Tədqiqatın metodologiyası. Məqalənin yazılmasında yeni istiqamətlərin əsaslandırılmasında 

müşahidə, müqayisə, təhlil, iqtisadi-statistik araşdırmalar və digər üsullardan istifadə edilmişdir. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti. Məqalənin tətbiqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, işdə əldə 

olunmuş nəticələr və irəli sürülən təkliflər Azərbaycanda və onun regionlarında sosial təminatın 
gücləndirilməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, ölkədə məşğulluğun artması ilə bağlı 
tədbirlərin həyata keçirilməsində istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri. Azərbaycanda turizmin inkişafına imkan verən rekreasiya ehtiyatlarını 
təsərrüfat dövriyyəsinə daxil edib onlardan səmərəli istifadə etmək üçün ilk növbədə regionlar üzrə 
turizmin xarici və sahibkar investisiyasına olan tələbat müəyyənləşdirilməlidir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi. Daxili və Xarici investisiyaların turizmin inkişafında 
rolu qiymətləndirilmişdir. 

Müasir dövrün iqtisadi inkişaf meyillərinin təhlili bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, turizmin 
inkişafına müxtəlif ölkələrin malik olduqları təbii-ekoloji resursları, tarixi abidələri, möcüzələri, 
xalqların mədəniyyətləri, ünsiyyət əlaqələrinin səviyyəsi, sosial infrastrukturanın vəziyyəti və s. 
amillər təsir göstərir. Lakin bu amillərin hər birinin turizmin inkişafına təsiri səmərəli xərclənən 
maliyyə vəsaitlərinin həcmi ilə müəyyən olunur. Elə buna görə də turizmin inkişafına xərclənən 
maliyyə vəsaitlərinə görə fərqlənən ölkələr tədqiq etdiyimiz sahədə turizmin investisiya təminatı-
nın təkmilləşdirilməsinə prioritet vəzifə kimi yanaşırlar. Azərbaycanda turizmə xərclənən maliyyə 
vəsaitlərinin tədqiq və təhlil edilməsində, əvvəlcə dünyanın turizmlə məşğul olan qabaqcıl döv-
lətlərində turizmin inkişafına edilən xərclərin dinamikasını nəzərdən keçirtmək və beynəlxalq 
təcrübənin üstünlüklərindən faydalanmaq məqsədəuyğun hesab edilir. 

Açar sözlər: təbii resurslar, tarixi abidələr, möcüzələr, xalqların mədəniyyətləri, ünsiyyət əla-
qələri, sosial infrastruktur. 

 
Giriş 

 Dünya təsərrüfat sisteminin müxtəlifliyi  və  iqtisadiyyatın inkişafının son dövrləri əsasında 
qeyd etmək lazımdır ki, turizmin inkişafına qoyulan investisiyalar dünya səviyyəsində səmərəsinə 
görə yalnız neft sənayesindən və maşınqayırma sənayesindən geri qalır. Statistik təhlil göstərir ki, 
xərclərin ödəmə əmsalı neft sənayesində 5-ə bərabərdirsə bu göstərici turizmdə 1,8-ə çatır. Məhz 
bu faktı nəzərə alaraq əksər ölkələr turizmin iqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi 
üçün onun inkişafına böyük həcmdə maliyyə vəsaitləri xərcləyirlər (cədvəl 1). 

Bu ölkələrin sırasında ABŞ, Almaniya, Çin, Fransa və Böyük Britaniya aparıcı yer tuturlar. 
Beynəlxalq turizmə edilən xərclərin səmərəsinin yüksək olması dünyanın digər yerlərində, 

xüsusilə, Afrika, Yaxın Şərq və Cənub-Şərqi Asiya dövlətlərində də bu sferaya ayrılan xərclərin 
artması üçün stimul rolunu oynamışdır [1]. 

Dünyada beynəlxalq turizmə yönəldilən investisiyalar 
Beynəlxalq Turizm Təşkilatının məlumatına əsasən 2020-ci ildə Liviya, Əlcəzair, BƏƏ, Mo-

rokko, Xorvatiya və s. dünyada istirahət üçün ən yaxşı şəraiti olan ölkələrin siyahısında lider döv-
lətə çevrilə biləcəklər. Bu fakt əsas verir qeyd edək ki, ənənəvi turizm ölkələri ilə yanaşı zəif döv-
lətlər də milli iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirmək, daha çox gəlir əldə etmək məqsədilə bu sahəyə 
böyük maraq göstərirlər və investisiya qoyuluşunu artırırlar [1]. 
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Cədvəl 1. 
Turizmə çəkilən xərclər üzrə dünyanın 10 lider ölkəsinin vəziyyəti (2019-cu il mlrd.dollar). 

 

Dövlətlər Sıra nömrəsi Tutduğu yer Turizmə çəkilən xərclər 
ABŞ 1 2 182,366 

Almaniya 2 3 99,865 
Böyük Britaniya 3 4 71,4 

Fransa 4 5 60,726 
İtaliya 5 9 37,908 

Çin 6 1 267,7 
Avstraliya 7 6 41,43 

Kanada 8 7 41,247 
Rusiya 9 8 40,611 

Cənubi Koreya 10 10 34,844 
 

 Mənbə: World Data Bank 2020 (Dünya Bankının rəsmi statistikasi). [8]. 
 
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin turizmin inkişafına artan marağı Azərbaycan Respublikasında 

da özünü büruzə verir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan turizminin dünya turist bazarında xüsusi çəkisi 1%-dən 

aşağıdır. Buna baxmayaraq son 5 ildə respublikada turizmin inkişafı üçün dövlət səviyyəsində 
proqramlar və digər təsirli tədbirlər həyata keçirilir. Turizm sferasının maddi-texniki bazasını, so-
sial infrastruktur sistemini dünya səviyyəsinə qaldırmaq üçün sahənin maliyyə təminatı getdikcə 
yaxşılaşdırılır. 

Turizmin investisiya təminatının yaxşılaşdırılması dövlət vəsaiti, sahibkarların kapitalı, birgə 
turist müəssisələrinin yaradılması və respublikaya cəlb edilən xarici investisiyalardan istifadə əsa-
sında həyata keçirilir (cədvəl 2). 

 
Cədvəl 2. 

Azərbaycanda turizmin inkişafının əsas göstəriciləri 
 

Göstəricilər 
İllər 

2015 2016 2017 2018 2019 
Səyahət agentlikləri və turoperator müəs-
siələrinin sayı 

243 272 339 374 432 

Turizm üçün xarekterik sahələrdə çalışan 
işçilərin sayı, nəfər 

49449 43477 46837 53222 58972 

Qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlərin sayı, 
nəfər 

73527 63543 77587 83722 99507 

Turizm üçün xarekterik sahələrdə yaradılmış 
əlavə dəyər, milyon manat 

2437,3 2746,1 3151,2 3405,3 3704,9 

Turizn üçün xarekterik sahələr üzrə qoyulan 
investisiyaların həcmi milyon.manat 

1.063,9 363,0 267,3 229,7 133,7 

Turizmdə yaradılan əlavə dəyərin ölkənin 
Ümumi daxili məhsulunda (ÜDM)  xüsusi 
çəkisi, faizlə 

4,5 4,5 4,5 4,3 4,5 

 

Mənbə: Azərbaycanda turizm, DSK-nın məlumatları əsasında tərtib edilmişdir Bakı-2020, s.13,14. [7]. 
 
Cədvəldəki rəqəmlərdən göründüyü kimi, turizm Azərbaycan iqtisadiyyatında böyük gücə ma-

likdir. 
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Lakin belə bir faktı etiraf etmək lazımdır ki, hazırda respublikamızda xarici investisiyaların 
sahələr arasında bölüşdürülməsində iqtisadiyyatın tarazlı inkişaf prinsipləri tələb olunan səviyyədə 
nəzərə alınmır. Nəticədə Azərbaycanda istifadə olunan xarici investisiyaların strukturunda uyğun-
suzluq meyilləri özünü büruzə verir. 

İstifadə olunan investisiyaların müxtəlif sahələrdə, o cümlədən turizmdə istifadəsini təhlil et-
məzdən əvvəl, Azərbaycan iqtisadiyyatında bütün mənbələr üzrə investisiyaların dünamikasını nə-
zərdən keçirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına 2006-cı ilə nisbətən 2019-ci ildə qoyulan 
ümumi investisiyaların həcmi təxminən 2 dəfə çoxalmışdır. Diqqəti cəlb edən cəhət odur ki, ümu-
mi investisiyaların yarıdan çoxunu xarici investisiyalar təşkil edir (cədvəl 3.). 

 
Cədvəl 3. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına bütün mənbələr üzrə yönəldilən investisiyalar (mln. manat). 
 

Göstəricilər 2005 2010 2015 2019 
Bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluşu (xarici 
investisiyalar daxil olmaqla) 

6733,4 14118,9 20057,4 24986,6 

Daxili investisiya 2104,9 10199,0 9058,5 12867,1 
Xarici investisiyalar 4628,5 6619,7 10998,9 12119,5 

 

Mənbə: Azərbaycanda turizm, DSK-nın məlumatları əsasında tərtib edilmişdir Bakı-2020, s.15,16. [6,7]. 
 
Materialların təhlili göstərir ki, 2019-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 12,1 mlrd. manatlıq 

xarici investisiya qoyulmuşdur. 
Beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin vəsaitləri hesabına respublikamıza yönəlmiş ümumi 

vəsaitin 82,3%-i (10,043 mlrd. manat) Birləşmiş Krallıq, Türkiyə, Malayziya, İsveçrə, Rusiya, 
İran, Yaponiya, ABŞ, Çexiya sərmayəçilərinin payına düşür [8]. 

Xarici investorlar tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına ümumi investisiyanın 83%-ə qədəri 
respublika iqisadiyyatının aparıcı sahəsi olan neftçıxartma sənayesinə qoyulmuşdur. 

Xarici investisiyaların əksər hissəsinin neftçıxartma sənayesinə yönəldilməsinə baxmayaraq 
onun ümumi daxili məhsulda və ümumi gəlirlərdə payı 43,5%-dən çox deyildir. Xarici investisi-
yalardan istifadəyə bu cür yanaşmaq monosahəvi iqtisadiyyatın inkişafı ilə nəticələnir. 

Azərbaycanda turizmin inkişafına yönəldilən daxili və xarici investisiyalar 
Beynəlxalq ekspertlərin məlumatlarına əsasən Azərbaycanda “Əsrin Kontraktı” əsasında neft 

hasilatının “pik dövrü” 2012-ci ilə təsadüf edir. Respublika iqtisadiyyatında xarici investisiyalar-
dan istifadəyə elə yanaşmaq lazımdır ki, prioritet sahədən başqa bir neçə aparıcı, 1-ci və 2-ci də-
rəcəli sahələrin dinamik inkişafı da təmin olunsun. 

Xarici investisiyaların sahə qoyuluşunun təhlili göstərir ki, iqtisadi səmərəsinə görə fərqlənən 
aqrar iqtisadiyyatın və turizmin xüsusi çəkisi çox azdır. İqtisadiyyatın sahələri arasında xarici in-
vestisiyalardan istifadə sahəsində mövcud vəziyyət sahələr arasında tarazlı inkişafın pozulmasına, 
aparıcı sahələrlə 1 və 2-ci dərəcli sahələr arasında arzuolunmaz boşluğun əmələ gəlməsinə səbəb 
ola bilər. Buna görə də respublikamızda bu sahədə elə çevik texnoloji siyasət yeridilməlidir ki, o, 
istehlak dövriyyəsinə yeni resursların cəlb edilməsinə imkan versin. Digər tərəfdən investisiyaların 
bölüşdürülməsi və iqtisadi dövriyyədə istifadə müddətləri bir-birilə elə razılaşdırılmalıdır ki, cəlb 
olunmuş vəsait gözlənilən səmərəni versin. 

Turizmin xarici investisiya təminatına regionların inkişaf səviyyəsini, onlarda infrastrukturun 
vəziyyətini nəzərə almaqla yanaşmaq lazımdır. Əksər inkişaf etmiş ölkələrdə bu problemin həllin-
də xarici və birgə sahibkarlığın imkanlarından da geniş istifadə olunur ki, bu da turist mühitinin 
yaxşılaşdırılması amili kimi çıxış edir. 

Hesablamalar göstərir ki, gəlmə turizmin inkişafına yönəldilən daxili və xarici investisiyaların 
hesabına turizmi respublikamızın aparıcı, həm də gəlirlə işləyən sahələrdən birinə çevirmək üçün 
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böyük imkanlar vardır. ÜTT-nin məlumatlarına əsasən bir turistin səyahət, yaxud istirahət etməsi 
üçün lazım olan orta maliyyə xərcləri əsasında ildə 4,5 mln turist qəbul edən Azərbaycan Respub-
likasında 7,5 mlrd.manat ümumi gəlir əldə etmək mümkündür. 

Hesab edirik ki, Azərbaycanın malik olduğu rekreasiya ehtiyatları turizmin formalarından sə-
mərəli istifadə etməklə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasının mühüm mənbəyinə çevrilə 
bilər. Bunun üçün aqroturizmin investisya təminatı və kənd turizminin hüquqi bazası əsaslı surətdə 
yaxşılaşdırılmalıdır. 

Kanada, Almaniya, Avstraliya və s. dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, hər il bu ölkələr aqroturiz-
min inkişafı hesabına milyonlarla gəlir əldə edirlər [8]. 

Azərbaycan Respublikasında Şəki-Zaqatala, Aran zonasında, Gəncə-Qazax regionlarında aqro-
turizmin, Abşeron, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara zonalarında isə kənd turizminin inkişafı üçün 
böyük ehtiyat mənbələri vardır. 

Əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, bu ehtiyatları təsərrüfatçılıq dövriyyəsinə daxil etməklə onlardan 
səmərəli istifadə olunsun. Qeyd olunan problemin həlli yalnız dövlət vəsaiti hesabına deyil, digər 
maliyyə mənbələrindən istifadəyə əsaslanmalıdır. 

Qeyd etdiyimiz turizm formalarının investisiya təminatını yaxşılaşdırmaq üçün sahibkarlığın 
müxtəlif formalarından istifadə edilməsi iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğundur. Lakin təəssüflə qeyd 
etmək lazımdır ki, respublika iqtisadiyyatının bütün sahələrində, o cümlədən turizmdə xarici və 
birgə müəssisələrin fəaliyyəti istənilən səviyyədə olmadığı üçün sahibkarlıq inestisiyaları hesabına 
turizmin müxtəlif formalarından istifadə işində müəyyən çətinliklər vardır. 

Fikrimizcə, respublikamızda xarici investorların dünya standartlarına uyğun fəaliyyət göstər-
məsinə şərait yaradaraq biznes mühiti təşkil etməklə turizmdə dövlət dəstəyi ilə özəl investisiya-
ların payının artmasına şərait yaratmaq lazımdır. Bu baxımdan respublikamıza xarici investisiya 
gətirən özəl təşəbbüskarlığın dəstəklənməsi istiqamətində biznes-investisiya mühiti sahəsində 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. 

Statistik rəqəmlərdən aydın olur ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın sahələrinə, o cümlədən turiz-
mə xarici investisiya qoyuluşu arzuolunan səviyyədən çox aşağıdır. 

Turizmdə xarici və birgə sahibkarlığın səmərəli olmasına baxmayaraq yalnız mehmanxanaların 
və restoranların tikintisi sahəsində xarici və birgə müəssisələrin imkanlarından istifadə olunur 
(cədvəl 4.). 

Cədvəl 4. 
Azərbaycanda xarici və birgə müəssisələrin fəaliyyəti 

 

Sahələr 
Mövcud 

müəssisələrin 
sayı 

Onlarda 
işləyənlər 

Orta aylıq 
əməkhaqqı. 

manat 

Məhsulun 
həcmi min. 

manat 
Cəmi 1163 62203 950,0 27215404,0 
Sənaye 228 27157 902,4 14024250,0 
Tikinti 205 8287 819,9 687975,0 
Kənd təsərrüfatı 5 1452 136,4 930,8 
Ticarət 384 5988 281,3 96402,0 
Mehmanxana və restoranlar 39 2430 394,8 60240,1 
Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və 
rabitə 

88 5713 675,8 1961307,1 

Daşınmaz əmlakla bağlı əməliy-
yatlar, kommersiya fəaliyyəti 

260 8142 2459,8 462017,0 

Təhsil 27 1246 165,4 6415,9 
Səhiyyə və sosial xidmətlər 12 613 282,8 3834,1 
Digər kommunal, sosial və fərdi 
xidmətlər 

15 475 199,2 12030,8 
 

Mənbə: Azərbaycanda turizm, DSK-nın məlumatları əsasında tərtib edilmişdir Bakı-2020, s. 19,20. [6,7]. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda mövcud 1163 xarici və birgə müəssisələrin hesabına 
2017-ci ildə 3,0 mln.dollara yaxın investisiya qoyulmuşdur. Bu investisiyaların da 90%-i xidmət 
və marketinq fəaliyyətinə yönəlmişdir. Turizm fəaliyyətində xarici və birgə müəssisələr az 
olduğuna görə bu sferaya cuzi xarici investisiya cəlb olunmuşdur. 

Azərbaycanda turizm fəaliyyəti respublikada yaradılan kiçik müəssisələr (şirkətlər), Turizm 
Nazirliyi və dini qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. Bu qurumların investisiya qoyuluşu baxı-
mından imkanları o qədər zəifdir ki, onlar gəlmə və digər turizm formalarının inkişafını təmin 
etməyə imkan verən maddi-texniki baza, lazımi infrastruktura şəbəkəsini yaratmağa imkan vermir. 
Yerli təyinatlı kiçik müəssisələr və şirkətlər əsasən getmə turizmə xidmət edir, turist ptyovkalarını 
reallaşdırır və qrup halında səyahət-gəzintiləri həyata keçirirlər. 

Lakin unutmaq lazım deyil ki, turizm iqtisadi cəhətdən gəlirli sahə olmaqdan başqa işsizliyin 
aradan qaldırılmasına, insanların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasına kömək edir. Eyni zamanda 
turizm struktur yaradan fəaliyyət sahəsidir. 

Malayziya, Sinqapur və digər dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, turizmin inkişafı bu ölkələrdə 
turizm hədiyyələri istehsalı sənaye sahəsinin, yeni xidmət sahələrinin yaradılmasına səbəb olmuş-
dur. Əksər turizm ölkələrində qeyd etdiyimiz məşğuliyyət sahələri dövlət büdcəsinin, yaxud ayrı-
ayrı turizm şirkətlərinin, ailələrin gəlirlərinin formalaşması mənbəyinə çevrilmişdir. Avstriya kimi 
turist ölkəsinə 2018-ci ildə 22,4 mln. nəfərdən çox turist gəlmişdir. Turistlərin hər biri bir dollarlıq 
turist hədiyyələri istehsalı sənaye sahəsinin hazırlandığı hədiyyəni alarsa əldə olunan gəlir 22,4 
mln.dollar təşkil edəcəkdir. 

Qazanılan mənfəət dövlətin, sahənin, yaxud şirkətin büdcəsinə daxil olacaqdır. Bu da sonrakı 
illərdə dövlətin turizm sferasına daha çox investisiya yönəlməsinə, onun maddi-texniki bazasının 
komfort vəziyyətində saxlanmasına imkan verəcəkdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən turizmin inkişafında xarici investisiyanın artan rolunu nəzərə 
alaraq onların bölüşdürülməsinə metodoloji yanaşmanın təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır [3]. 

Fikrimizcə, xarici investisiyaların bölüşdürülməsində bu və ya digər sahənin aparıcı sahə olma-
sı faktı ölkəyə daxil olan kapitalın 80-85%-nin bir sahəyə yönəldilməsi üçün məqbul hesab edilmə-
məlidir. Hesab edirik ki, respublikada istehsal olunan ümumi daxili məhsulda, gəlirlərdə sahənin 
xüsusi çəkisi nəzərə alınmaqla xarici investisiyaya olan tələbat ödənilməlidir [4]. 

Hazırda respublikanın ÜDM-də kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi təxminən 9,0% təşkil edir. 
Lakin kənd təsərrüfatına yönəldilən xarici investisiyanın ölkə üzrə ÜDM-də və ümumi xarici in-
vestisiyalarda xüsusi çəkisi 1%-dən çox deyildir. Bu cür yanaşma kənd təsərrüfatında həyata keçi-
rilən islahatların dərinləşməsinə, gözlənilən səmərənin əldə edilməsinə imkan vermir. 

Eyni vəziyyət turizm sahəsində özünü büruzə verir. Respublikamızın turist bazarında reallaş-
dırılan məhsullar və göstərilən xidmətlərin dəyərinin ölkə üzrə ÜDM-də payı təxminən 4%-ə çatır. 
Lakin xarici investisiyaların və sahələr arasında bölüşdürülməsində bu ehtiyacın heç 1%-i nəzərə 
alınmır. Şübhəsiz ki, bu hal turizmin lazım olan səviyyədə inkişafına mənfi təsir göstərir. 

 
Nəticə 

Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda turizmin inkişafına imkan verən rekreasiya ehtiyatlarını tə-
sərrüfat dövriyyəsinə daxil edib onlardan səmərəli istifadə etmək üçün ilk növbədə regionlar üzrə 
turizmin xarici və sahibkar investisiyasına olan tələbat müəyyənləşdirilməlidir. 

Mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq turizmə qoyulacaq investisiyaların nə qədərinin 
dövlət vəsaiti və sahibkarların öz vəsaiti, yaxud götürəcəyi kreditin hesabına ödənilməsinin müəy-
yənləşdirilməsi respublikamızda xarici qonağı cəlb edən son dərəcə komfort turizm otellərinin və 
digər infrastrukturların yaranmasına imkan verəcəkdir. 

Qeyd edək ki, hazırda respublikamıza gələn xarici turistlər üçün nəzərdə tutulan Gəncədəki 
“Ramada”, Naxçıvandakı  “Təbriz”, “Qrant”, Qəbələdə, Lənkəranda və s. şəhərlərdə fəaliyyət gös-
tərən beşulduzlu otellər belə Avropa standartlarından geri qalırlar. Belə ki, otaqlarda internet xid-
mətinin yoxluğu, tibbi xidmətin aşağı səviyyədə olması, nömrələrdə havalanmanın zəifliyi, otaq-
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larda döşəmə keyfiyyətində sintetik materiallardan (linolium) istifadə edilməsi turistdə xoşa gəl-
məyən təəssürat yaradır. Digər hallarda respublikamızın gözəl istirahət yerləri olan Hacıkənddə, 
Qubada, Xaçmazda və s. regionlarda daxili və gəlmə turistin istirahəti üçün ağac materiallarından 
tikilmiş xırda koteclər (Göygöl rayonunda Tuğanada, Lerikdə “Relaks”da) infrastruktur təmi-
natına görə xeyli geridə qalırlar və onların sahibkar, birgə, yaxud xarici şirkətlərin investisiyalarına 
ehtiyacı böyükdür. 

Respublikamızda kredit və vergi sistemindəki qüsurlar isə turizmlə məşğul olan mülkiyyət sa-
hiblərinin müflisləşmə riskindən çəkinmələri, Avropa ölkələri səviyyəsində turistlər üçün komfort 
tələblərə cavab verən infrastrukturanın yaradılmasına əngəl törədir. Fikrimizcə, xarici investisiya-
sız inkişafı mümkün olmayan turizm rekreasiya ehtiyatlarını iqtisadi dövriyyəyə cəlb etmək üçün 
onların beynəlxalq investisiya bazarlarına çıxarılması məqsədəuyğundur. İşin daha səmərəli ol-
ması üçün respublikada mövcud və yaradılacaq turizm yerlərinin dövlət tərəfindən reklamı həyata 
keçirilməlidir. 

Bu cür yanaşma turizmə xarici investisiya cəlb etmək sahəsində səmərəli seçim etməyə imkan 
verəcəkdir. Beləliklə də turizmin inkişafı üçün qoyulan xarici investisiyanın veriminin artması 
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda aparıcı sahənin əmələ gəlməsi prosesini sürətləndirəcək ki, 
bu da respublika iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafına kömək edəcəkdir. 
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Улучшение инвестиционного обеспечения туризма 
 

Резюме 
Цель исследования. В рамках мирового туризма Азербайджан направлен на улучшение 

инвестиционного обеспечения туризма. 
При написании статьи. При написании статьи было использовано материалы в новом 

направлении, сравнительных, аналитических, экономико-статистических исследований. 
Значение исследования. Значение применения статьи состоит в том, что полученные 

результаты и выдвинутые предложения могут быть использованы при реализации мер по 
усилению социальной защиты в Азербайджане и его регионах, повышению уровня жизни, 
увеличению занятости в стране.  

Результаты исследования. Для включения в экономический оборот рекреационных 
ресурсов, позволяющих развивать туризм в Азербайджане и эффективно их использовать, 
в первую очередь необходимо определить потребность в иностранных и предпринима-
тельских инвестициях в туризм в регионах. 
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Оригинальность и научная новизна исследования. Роль внутренних и иностранных 
инвестиций в развитии туризма была оценина. 

Анализ современных тенденций экономического развития позволяет сделать вывод о 
том, что на развитие туризма влияют природные и экологические ресурсов разных стран, 
исторические памятники, культура народов, уровень общения, состояние социальной ин-
фраструктуры и др. факторы. Однако влияние каждого из этих факторов на развитие туриз-
ма определяется объемом эффективно расходуемых финансовых ресурсов. Вот почему 
страны, различающиеся по сумме средств, расходуемых на развитие туризма, отдают 
приоритет улучшению инвестиционного обеспечения туризма в изучаемой нами области. 
При исследовании и анализе финансовых ресурсов, затрачиваемых на туризм в Азербайд-
жане, считается целесообразным в первую очередь рассмотреть динамику расходов на раз-
витие туризма в ведущих странах мира, занимающихся туризмом, и воспользоваться меж-
дународным опытом.  

Ключевые слова: природные ресурсы, исторические памятники, чудеса, культура 
народов, общение, социальная инфраструктура. 

 
Vusal Oruj oglu Aliyev 

Ph.D. of Azerbaijan Cooperation University  
 

Improving the supply investment of tourism 
 

Summary 
The purpose of the research. It consists of improving the investment provision of tourism in 

Azerbaijan as part of world tourism 
Methodology of the research. Observation, comparison, analysis, economic-statistical 

research and other methods were used in substantiating new directions in writing the article. 
The importance of the application of the article. The importance of the application of the 

article is that the results obtained and the proposals put forward can be used in the implementation 
of measures to strengthen social security in Azerbaijan and its regions, improve living standards, 
increase employment in the country. 

The results of the research. In order to include recreational resources that allow the 
development of tourism in Azerbaijan to the economic cycle and use them effectively, first of all, 
the need for foreign and entrepreneurial investment in tourism in the regions must be identified. 

Originality and scientific innovation of the research. The role of domestic and foreign 
investment in the development of tourism was evaluated. 

Analysis of modern economic development trends leads to the conclusion that on the natural 
and ecological resources of different countries, historical monuments, wonders, cultures of 
peoples, the level of communication, the state of social infrastructure, etc. factors affect the 
development of tourism. However, the impact of each of these factors on the development of 
tourism is determined by the amount of financial resources spent efficiently. That is why countries 
that differ for the amount of money spent on tourism development prioritize the improvement of 
tourism investment in the area we study. In studying and analyzing the financial resources spent 
on tourism in Azerbaijan, it is expedient to first consider the dynamics of expenditures on tourism 
development in the leading countries of the world engaged in tourism and take advantage of 
international experience. 

Key words: natural resources, historical monuments, wonders, cultures of peoples, com-
munication Meana, social infrastructure. 
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SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN  
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ DÖVLƏTİN EKO-İQTİSADİ SİYASƏTİNİN VƏ 

SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ MEXANİZMLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: Sənaye müəssisələrinin davamlı və dayanıqlı inkişaf etdirilməsi, əhalinin 

tələbatının ödənilməsində təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi və ətraf mühitin eko-iqti-
sadi siyasətinin əsas istiqamətlərinin  müəyyənləşdirilməsi. 

Tədqiqatın metodologiyasını: Sənaye  müəssisələrinin  ətraf mühitə təsirinin  qiymətləndiril-
məsi  üzrə innovativ  iqtisadi  mexanizmlər təşkil edir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: dövlətin  eko-iqtisadi  siyasətinin  və sisteminin  təkmilləşdi-
rilməsi mexanizmlərinin formalaşdırılmasıdır. 

Tədqiqatın nəticələri: Dövlətin eko-iqtisadi  sisteminin yaradılması nəticədə yaxın dövrdə res-
publikanın bütün ərazilərinin, o cümlədən də işğaldan azad olunmuş Qarabağ bölgəsinin ekoloji 
problemlərinin uğurla  həll olunmasına gətirib çıxarar. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi:  Eko-iqtisadi  idarəetmənin gücləndirilməsinin  daxili 
və xarici  aspektlərinin, eko-iqtisadi siyasətin ümumi istiqamətlərinin, eko-iqtisadi sistemin tək-
milləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi. 

Açar sözlər: ətraf mühit, eko-iqtisadi təsir, ehtiyatlar, sənaye,  neft-qaz hasilatı. 
 

Giriş 
Qloballaşan müasir dövrdə ətraf mühitin eko-iqtisadi mühafizəsi  və onun səmərəli təşkili  və 

idarə edilməsi aktual problemlərdəndir. Bu məqsədlə, sənaye məhsullarının istehsalı sahəsində 
beynəlxalq ekspertlər korporativ sektora dövlət ekoloji tənzimləmə sahəsinə fəal şəkildə tətbiq 
edilən və artıq öz bəhrələrini verən bir sıra standartlar hazırlayıblar. Bütün bunlar bir tərəfdən 
müəssisələrin ətraf  mühitə mənfi təsirinin azaldılması, preventiv və təbiəti mühafizə tədbirlərinin 
tətbiqi, digər tərəfdən isə müəssisənin iqtisadi vəziyyətinin  və ekoloji nüfuzunun yaxşılaşdırılma-
sı, son nəticədə  isə müəssisənin kapitallaşmasının artırılması deməkdir. Digər tərəfdən ətraf mühit 
insan rifahı və təsərrüfat fəaliyyəti üçün həyati funksiyaları təmin edən ekosistemlərin bütövlü-
yünə bilavasitə təsir göstərir. Məhz bu zəruriyyətdən irəli gələrək ətraf mühitin qorunması,  müasir 
dövrdə yaşayan və gələcək nəsillərin tələbatlarını ödəmək, təbii resurslardan səmərəli istifadə 
olunması dövlətin eko-iqtisadi siyasətinin başlıca prioritetidir [1, 2, 4]. 

Bütün bunların reallaşdırılması isə iqtisadi, ekoloji və sosial inkişaf aspektlərinin inteqrasiya-
sına əsaslanan fəal dövlətin eko-iqtisadi siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi yolu 
ilə mümkündür.  
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Eko-iqtisadi siyasətin formalaşdırılması istiqamətləri 
Eko-iqtisadi monitorinq ekoloji və iqtisadi şərtlərin və meyillərin qiymətləndirilməsi (siyasətin 

işlənib hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi, habelə milli direktiv orqanlarına, 
beynəlxalq forumlara və ictimaiyyətə təqdim olunması) üçün məlumatların hazırlanması vasitəsi-
dir [1,3]. 

Son onillikdə Avropa və Mərkəzi Asiyanın bir neçə ölkəsi eko-iqtisadi monitorinq üzrə mövcud 
fəaliyyəti qoruyub saxlaya biliblər. İnsan sağlamlığı üçün mühüm risk faktoru olan şəhərlərdə — 
subregionun bir çox şəhərlərində ətraf mühitin çirklənməsinin monitorinqi zəif həyata keçirilir. 
Belə ki, bərk və təhlükəli tullantıların və sənaye emissiyalarının monitorinqinə zəif nəzarət olunur. 
Bu da emissiyalar və cərimələr üçün ödənişlər kimi siyasət vasitələrinin effektivliyini azaldır. Bu-
na görə də transsərhəd hava çirklənməsinin monitorinqi də gücləndirilməlidir. Bundan başqa, bir 
çox Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrində monitorinqin müxtəlif sahələrində vahid milli metodo-
logiyalar yoxdur, onların təsnifat sistemləri isə tez-tez beynəlxalq standartlara uyğun gəlmir. “Av-
ropa üçün ətraf mühit” (Kiyev, 2003) adlı beşinci konfransda Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələ-
rində ekoloji monitorinq və informasiya sistemlərinin möhkəmləndirilməsi üzrə BMT-nin (ətraf 
mühitin monitorinqi üzrə) işçi qrupu tərəfindən tövsiyə edilmişdir. Burada, həmçinin ətraf mühitin 
vəziyyətinə dair Milli məruzələrin hazırlanması üzrə BMT-nin əsas prinsiplərini təsdiq etdilər. Bu 
sənədlər Avropa və Mərkəzi Asiya subregionlarında eko-iqtisadi monitorinq və hesabatların güc-
ləndirilməsi üçün yol xəritəsini təşkil edir [5,6]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bunlar üslublaşdırılmış nümunələrdir və ölkənin konteksti baxımından 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Eyni şəkildə, bu xüsusiyyətlərin bəziləri inkişaf etmiş ölkə-
lərdə də aktualdır.  

Çox vaxt ətraf mühitə təbiətin mühafizəsi orqanından kənarda qəbul edilən siyasət və qərarlar 
daxili siyasətdən daha çox təsir göstərir. Məsələn, suvarma ilə bağlı siyasət su resurslarına təsir 
göstərir, faydalı qazıntıların hasilatı çirklənmə və girişə təsir göstərir, məhkəmə sistemləri ekoloji 
ədalət mühakiməsinə təsir edir [7, 8]. 

Beləliklə, eko-iqtisadi nəticələr təkcə təbiətin mühafizəsi orqanlarının imkanlarından deyil, 
həm də xarici amillərdən – “əlverişli mühit”dən də çox asılıdır [9,10] (Cədvəl 1). 

 
Cədvəl  1 

Eko-iqtisadi idarəetmənin gücləndirilməsinin daxili və xarici aspektləri 
 

Təbiəti mühafizə orqanları (daxili aspektlər) Əlverişli mühit (xarici aspektlər) 
Eko-iqtisadi siyasətin işlənib hazırlanması 
(siyasət, qanunlar, normativ aktlar, siyasi 
alət) 

Ətraf mühitin və iqlim dəyişikliyinin 
əhəmiyyəti haqqında məlumat  

Eko-iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 
(təftiş, uyğunluq və hüquq-mühafizə) 

Eko-iqtisadi idarəetmə siyasətin prioritet 
məsələsidir 

Tədqiqat və qiymətləndirmə (tədqiqatlar, 
qiymətləndirmə, ekoloji informasiya 
sistemləri) 

Dəqiq müəyyən edilmiş vəzifələri olan eko-
iqtisadi normalar 

Eko-iqtisadi inteqrasiya (sektorun 
məsuliyyəti, istehsalçının məsuliyyəti) 

Horizontal və şaquli kommunikasiya 
Qanunun aliliyi, korrupsiyanın aşağı 
səviyyəsi 

Operativ dəstək (təşkilati inkişaf, insan 
resursları, maliyyə və mühasibat) 

Məlumatların əldə edilməsi, ictimaiyyətin 
iştirakı və hesabatlılıq 
Ətraf mühitin idarə edilməsinin 
yaxşılaşdırılmasını tələb edən ekoloji qruplar 

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən təklif edilmişdir. 
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Cədvəl 1-dən aydın olur ki, prioritet tədbirlərin müəyyən edilməsi üçün idarəetmə mexanizm-
ləri arasında fərq aparmaq faydalı ola bilər.  

Beləliklə, müasir dövrdə eko-iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinin ümumi istiqamətlərinə 
aşağıdakılar daxil edilməlidir: (Şəkil 1) 

 
    Şəkil 1-də göstərilmiş bloklar uyğun 
olaraq aşağıdakılardır: 

1. İqtisadiyyatın ekolojiləşdirilməsi; 
2. Təbiətdən istifadə və ətraf mühitin 

mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyin, 
o cümlədən ekoloji məhdudiyyətlər və 
təbiətdən istifadə rejimlərinin reqla-
mentasiyası sisteminin təkmilləşdiril-
məsi; 

3. Təbiətdən istifadənin iqtisadi me-
xanizminin gələcək inkişafı; 

4. Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifa-
də və onlara qənaət; ekstensiv istifadə-
dən tədricən imtina edilməsi və s.; 

5. Resurslara qənaət; az tullantılı və 
tullantısız texnologiyaların tətbiqi üçün 
əlverişli şəraitin yaradılması; istehsalın 
modernləşdirilməsi, yeni metod və tex-
nologiyaların inkişafı; təbii ehtiyatların 
bərpası; təkrar ehtiyatlardan istifadə pa-
yının artırılması və tullantıların utiliza-
siyası; 

6. Təbiətdən istifadə və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində işlər və xidmətlər 

bazarının inkişaf etdirilməsi; 
7. Beynəlxalq texnologiya standartlarına və istehsal olunan məhsullara ardıcıl keçid; 
8. Ekosistemə antropogen yüklənmənin azaldılması, faydalı qazıntıların çıxarıldığı yerlərdə 

pozulmuş ekosistemlərin bərpası, (xüsusilə neft, kalium duzlarının, dolomitin, tikinti daşının, 
gillərin və s.); 

9. Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilərin və su-bataqlıq sahələrinin optimal sisteminin forma-
laşdırılması, biomüxtəlifliyin qorunması; 

10. Təbii ehtiyatların iqtisadi qiymətləndirilməsi və onların istifadəsi ilə bağlı zərərin müəyyən 
edilməsi; 

11. Ekoloji auditin və sığortanın tətbiqi; 
12. Ekoloji vəziyyətə təsir edən fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılması; 
13. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fundamental tədqiqatların və tətbiqi tədqiqatların in-

kişaf etdirilməsi; 
14. Ərazilərin radioaktiv çirklənməsinin mənfi nəticələrinin azaldılması; 
15. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbiətdən istifadə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişlən-

dirilməsi; 
16. Ekoloji təhsil və maarifləndirmə sisteminin inkişaf etdirilməsi, ekologiya sahəsində kadr-

ların hazırlanması və s. 
Eko-iqtisadi  siyasətin ümumi istiqamətlərinə əsaslanaraq ekoloji-iqtisadi sistemin təkmilləş-

dirilməsi və həyata keçirilməsi üçün əsas tədbirlər kompleksi özündə aşağıdakıları əks etdirmə-
lidir. (Şəkil 2) 
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Şəkil 1. Eko-iqtisadi siyasətin ümumi  
istiqamətləri. 

Mənbə:  Müəllif  tərəfindən  təklif  edilmişdir. 
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Şəkil 2-də təklif olunmuş bloklara 
daxildir: 

1. Təbiətin mühafizəsi qanunvericili-
yinin təkmilləşdirilməsi; 

2. Təbii mühitin çirklənməsinə və 
deqradasiyasına görə ödənişlərdə isə 
real olaraq iqtisadi zərərə məruz qalan 
təbii ehtiyatların nəzərə alınması; 

3. Təbiəti mühafizə və resurs-qənaət 
fəaliyyətinin innovasiya mexanizminin 
həyata keçirilməsi; 

4. Ekoloji xidmətlər, texnologiyalar 
və avadanlıqlar bazarının yaradılması; 

5. Diferensial kreditləşmə sistemin-
dən istifadə etməklə təbiəti mühafizə 
texnologiyalarının və avadanlığın tətbi-
qinin iqtisadi stimullaşdırılması siste-
minin işlənib hazırlanması, eləcə də 
müqayisə edilə bilən ekoloji səmərəlilik 
şəraitində ən qənaətli avadanlıq növlə-
rinin seçilməsi; 

6. Təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdı-
rılması və həyata keçirilməsi zamanı 
ekoloji riskin minimallaşdırılması; 

7. Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə dövlət proqramlarının 
prioritet maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi; 

8. Müəssisələrin özəlləşdirilməsində ekoloji tələblərin uçotu və alınan vəsaitlərin bir hissəsinin 
istehsalın ekolojiləşdirilməsi üçün istifadə edilməsi.   

Azərbaycan  neft-qaz sənayesi ölkəsi olduğundan eko-iqtisadi siyasətin və onun həyata keçi-
rilməsi mexanizmlərinin yuxarıda göstərilən istiqamətləri, ölkəmizin eko-iqtisadi tarazlığının tə-
minatçısı olar. Əgər əsas fondların tədricən köhnəlməsini nəzərə alsaq, onda perspektivdə ətraf 
mühitin çirklənməsinin intensivliyinin daha da artacağını gözləmək olar. Bu zaman texnosferin 
yükünün səviyyəsi çox vaxt ətraf mühitin özünü bərpa etmək və özünütənzimləmə bacarığını üs-
tələyir ki, bu da ekoloji tarazlığın pozulmasına və təbii ekosistemlərin dayanıqlılığının azalmasına 
gətirib çıxarır. 

  
Nəticə və təkliflər 

Araşdırmalar  göstərdi ki,  eko-iqtisadi məsələlərdən biri ətraf mühitin mühafizəsi üzrə mühüm 
təbii ehtiyatların tam və kompleks istifadə edilməsi, təkrar xammal ehtiyatları və istehsal tullantı-
larının təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi məsələsidir. Hazırda zibilxanalarda külli miqdarda 
təkrar xammal ehtiyatları toplanmışdır. Onların səmərəli istifadə edilməsi sənaye müəssisələrində 
bir sıra texniki və iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrü-
bəsi sübut edir ki, ekoloji tarazlığın pozulmasına qarşı mübarizənin inzibati və ya birbaşa metodları 
vaxtilə iqtisadiyyatda texnogen inkişafın nəticəsi kimi ətraf mühitin deqradasiyasına yönəldilən 
ilk sərt və ənənəvi addımlar olmuşdur. Maddi istehsal sahələrinin, xüsusilə də sənaye və kənd 
təsərrüfatının ətraf mühitə güclü təsiri təmizləyici filtrlərin və qurğuların, texnogenezdən xüsusi 
qorunan ərazilərin yaranmasına, tullantıların yığılıb saxlanması sisteminin təkmilləşməsinə, eləcə 
də çirklənmiş torpaqların rekultivasiyasına səbəb oldu. Məsələ burasındadır ki, elə bu günün özün-
də də bütün dünyada ətraf mühitin mühafizəsi üzrə bütün plan və proqramlarda yuxarıda qeyd 
etdiyimiz tədbirlərə xüsusi diqqət verilir. Lakin bu metodlarla əslində texnogen inkişafın nəticələri 
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Şəkil 2. Eko-iqtisadi siyasətinin təkmilləşdirilməsi 
istiqamətləri. 
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ilə mübarizə aparılır, onu doğuran səbəblər isə məhdudlaşdırılmır və ya ləğv olunmur. Ekoloji 
tarazlığın qorunmasında birbaşa tənzimləmə metodları rolunun gələcəkdə də böyük olacağına 
baxmayaraq, texnologiyanın müasir səviyyəsi istehsalın inkişafının mənfi ekoloji nəticələrinin 
ancaq alternativ variantlar və aztullantılı texnologiyalar əsasında ləğv olunmasına imkan vermir. 
Ölkədə bazar iqtisadiyyatının mükəmməl rəqabət sistemi formalaşmadığına görə iqtisadi-hüquqi 
mexanizmlər ətraf mühiti mühafizə etməyə imkan vermir. İqtisadi inkişafın müasir mərhələsində 
ekoloji tarazlığın pozulması ilə bağlı və ekologiya-iqtisadiyyat münasibətlərinin daha da gərgin-
ləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə təbiət və cəmiyyətin ahəngdar qarşılıqlı əlaqə və təsir istiqa-
mətində lazımi tədbirlərin görülməsi zərurəti meydana çıxır. Bunun üçün xüsusi olaraq ekoloji 
tənzimləmə sisteminin yaradılması vacib sayılır. Ekoloji tənzimləmə davamlı ekoloji inkişafın tə-
min edilməsində dövlətin həyata keçirdiyi siyasətə iqtisadi baxımdan təsir göstərir. O, çox mühüm 
təsir obyekti kimi təbiət və cəmiyyətin istehsalla bağlı olmayan ünsürlərinə mənfi təsir göstərir 
istehsalla bağlı olmayan ünsürlər iqtisadiyyat üçün kənar amillər hesab edilsə də, onlar da öz növ-
bəsində keçid dövründə qarşılıqlı ekoloji tarazlığa səbəb ola bilərlər. Ətraf mühitə atılan qaz və 
bərk formalı tullantılar və çirkab suları nəzərdə tutulur. 

Məhz bu aktuallıqdan irəli gələrək ətraf mühitin qorunmasın üzrə  təklif olunmuş  dövlətin  eko-
iqtisadi  siyasəti digər siyasət sahələrində olduğu kimi, dövlətlə bazar arasındakı uyğun sərhədin 
başa düşülməsini, həm hökumətlərin, həm də azad bazarların qarşılıqlı fəaliyyətini qiymətləndir-
məyi tələb edir. 

Bütün bunlara yanaşı eko-iqtisadi sistemin təkmilləşdirilməsi üzrə təklif edilmiş istiqamətlərin 
həyata keçirilməsi yaxın  dövrdə respublikanın  bütün  ərazilərində, o cümlədən də  işğaldan  azad 
olunmuş  Qarabağ  bölgəsinin ekoloji problemlərinin uğurla həll olunmasına  gətirib çıxarar. 
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Механизмы совершенствования экоэкономического учета и системы защиты 
промышленных предприятий от воздействия на окружающую среду 

 

Резюме 
Целью исследования является: Определение основных направлений эколого-экономи-

ческой политики, направленной на устойчивое и устойчивое развитие промышленных 
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предприятий, рациональное использование природных ресурсов для удовлетворения пот-
ребностей населения. 

Методология исследования: Инновационные экономические механизмы оценки воз-
действия промышленных предприятий на окружающую среду. 

Применение исследования: Значение: формирование механизмов совершенствования 
экоэкономической политики и системы государства. 

Результаты исследования: Создание эко-экономической системы государства в конеч-
ном итоге приведет к успешному решению экологических проблем на всей территории 
республики, в том числе в освобожденном от оккупации Карабахском регионе. 

Ориентированность и научная новизна исследования: Внутренние и внешние ас-
пекты укрепления эко-экономического управления, общие направления эко-экономической 
политики составляют определение направлений совершенствования эко-экономической 
системы. 

Ключевые слова: окружающая среда, экоэкономическое воздействие, ресурсы, про-
мышленность, добыча нефти и газа. 
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Mechanisms for improving eco-economic accounting and the system of protection of 

industrial enterprises from environmental impact 
 

Summary  
The purpose of the study is: Sustainable and sustainable development of industrial enterprises, 

efficient use of Natural Resources in meeting the needs of the population and determination of the 
main directions of eco-economic policy of the environment. 

The methodology of the study is: İnnovative economic measures to assess the impact of 
industrial enterprises on the environment. 

Application of the study: Significance: it is the formulation of the state's eco-Economic Policy 
and system improvements. 

Results of the study: As a result of the establishment of the eco-economic system of the state, 
in the near future it will lead to the successful solution of the ecological problems of the liberated 
Karabakh region. 

Orientation and scientific innovation of the study: İt is the determination of internal and 
external aspects of strengthening eco-economic management, general directions of eco-economic 
policy on improving eco-economic system. 

Key words: environment, eco-economic impact, resources, industry, oil and gas production. 
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TURŞ SÜFRƏ ŞƏRABLARININ İSTEHSALI VƏ KEYFİYYƏTİNİN TƏMİNİ 
YOLLARI  

  
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Abşeron torpaq-iqlim şəraitində yetişdirilən yerli üzüm sortlarından 
(Bayan-şirə, Rkasiteli, Mətrəsə və Xindoqnı) turşuluğun keyfiyyət tərkibinin tədqiqi əsasında ha-
zırlanmış yeni və yüksək keyfiyyətli turş süfrə şərabları istehsal etmək üçün təkmilləşdirilmiş  is-
tehsal  texnologiyasının işlənməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası - Elmi araşdırmalar Bayan-Şrə və Rkasiteli, Mədrəsə, Xindoqnı 
üzüm sortlarından alınan şirə və turş süfrə şərabları üzərində icra olunmuşdur. Şərabların keyfiy-
yəti fiziki-kimyəvi və orqanoleptiki üsullarla müəyyən olunmuşdur. Bu göstəricilərin təyin edil-
məsi texnoloji normativlər əsasında standartlara uyğun aparılmışdır. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Təkmilləşdirilmiş texnologiya əsasında yerli üzüm sortların-
dan hazırlanmış turş süfrə şərablarına həm daxili, həm də xarici bazarlarda istehlakçı tələbatının 
olmasıdır. 

 Tədqiqatın nəticələri - Öyrənilən sortlardan yüksək keyfiyyətli  turş süfrə şərabları istehsal 
etmək olar. Təklif edilən təkmilləşdirilmiş texnologiya keyfiyyətli və zəmanətli turş süfrə şərab-
larının istehsalı üçün tövsiyə edilə bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi –Şərabın keyfiyyəti və dayanıqlığı birbaşa üzvi turşu-
ların tərkibindən, titrlənən turşuların kütlə konsentrasiyasından, ümumi turşuluqdakı payından ası-
lıdır. Yerli üzüm sortlarından hazırlanmış şərab materiallarının keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün 
məhsulların turşu tərkibinin ayrılmaz analizinə imkan verən bir araşdırma üsulu təklif edilmişdir. 

Açar sözlər: üzüm sortu, turşu tərkibi, şərabın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi,emal üçün 
yararlılıq. 

 
Turş süfrə şərabları istehsalının təkmilləşdirilmiş texnologiyaları istiqamətində araşdır-

malar 
Azərbaycan iqtisadiyyatının səmərəliliyinin artırılması və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 

çərçivəsində qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsi ölkənin əsas iqtisadi prioritetlərin-
dəndir. Ölkədə şərabçılığın davamlı inkişafının təmin edilməsi, o cümlədən bu sahəyə dövlət dəs-
təyinin gücləndirilməsi, potensial imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi, həmçinin şərab istehsa-
lına və ixracına marağın artırılması məqsədilə “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa, habelə “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji 
yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 
dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsər-
rüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nə uyğun olaraq, “2018–
2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair Dövlət Proqramı” hazır-
lanmışdır [1,3-4]. 

Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının (OİV) məlumatına görə, dünyada hər il 2,7 
milyard dekalitrdən artıq üzüm şərabı istehsal edilir. Ən çox şərab istehsal edən ölkələr İtaliya, 
Fransa, İspaniya, ABŞ, Avstraliya, Argentina, Çin, CAR, Çili, Almaniya və Portuqaliyadır. Son 
dövrdə şərab istehsalında 1-2% civarında azalma müşahidə edilir. Beynəlxalq tədqiqatların ək-
səriyyətində bunun səbəbi kimi dünyada baş verən kəskin iqlim dəyişiklikləri göstərilir. 
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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. Eyni zamanda, son onillikdə Al-
maniya, Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa, Çin, Kanada, Rusiya, Niderland, Belçika, Yaponiya, İsveç 
və İsveçrə yüksək idxal həcmləri ilə seçilmişdir. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, son illərdə şərabın orta qiyməti, mənşə ölkəsindən asılı olaraq, 
kifayət qədər fərqlidir. Belə ki, dünyanın əsas şərab ixracatçısı olan Fransadan ixrac edilmiş 1 ton 
şərabın (HS 2204) orta FOB qiyməti təqribən 6,3 min ABŞ dolları, İtaliyadan – 3 min ABŞ dolları, 
İspaniyadan – 1,3 min ABŞ dolları, Çilidən – 2 min ABŞ dolları, Avstraliyadan – 1,7 min ABŞ 
dolları, ABŞ-dan – 4,1 min ABŞ dolları, habelə Gürcüstandan – 3 min ABŞ dolları, Moldovadan 
– 0,8 min ABŞ dolları, Türkiyədən – 2,4 min ABŞ dolları, Rusiyadan – 1,1 min ABŞ dolları, 
Belarusdan – 1,9 min ABŞ dolları və Qazaxıstandan – 3,2 min ABŞ dolları olduğu halda, Azər-
baycandan ixracda bu göstərici 1,2 min ABŞ dolları təşkil etmişdir [2,218-222]. 

Azərbaycanda şərab və şərabçılıq məhsullarının istehsalı 2017-ci ildə 1 milyon dekalitri ötmüş-
dür ki, onun da 375 min dekalitri ixrac edilmişdir. Belə ki, ölkəmizdən şərab məhsulları, əsasən, 
Rusiyaya (338 min dekalitr) və Çinə (27 min dekalitr) göndərilmişdir. 2020-ci ildə  üzüm şərabı 
istehsalı 2,5 dəfə azalıb. Belə ki, 2020-ci ilin 8 ayında 163,2 min dekalitr (dkl), 2019-cu ilin eyni 
dövründə isə 403,2 dkl şərab istehsal edilmişdir. 

Azərbaycanda üzüm-şərab istehsalının, xüsusilə keyfiyyətli şərab istehsalının geniş miqyasda 
ixracı və satışının təşkili böyük perspektivə malikdir. Bu baxımdan son illər respublikada rayon 
və təsərrüfatların təbii və iqtisadi resurslarından daha səmərəli istifadə etmək prinsipi əsasında 
üzümçülüyün rayonlaşdırılması və ixtisaslaşdırılması sahəsində böyük işlər görülməkdədir. Geniş 
miqyasda istehsalın yenidən qurulması, bağsalmada sortimentin yaxşılaşdırılması, mexanikləşdir-
mə və becərmədə aqrotexnika səviyyəsinin artırılması həyata keçirilir. 

Bununla belə, şərab məhsulunun keyfiyyətinin artırılması, bu istiqamətdə texnoloji proseslərin 
daim təkmilləşdirilməsi, elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqi hələ də vacib problem kimi qarşıda dur-
maqdadır. Qeyd olunan problemin həllində yüksək keyfiyyətli turş süfrə şərablarının təkmilləşdi-
rilmiş  istehsal  texnologiyasının işlənməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Magistr dissertasiyası hazırlanarkən, son zamanlar turş süfrə şərablarının istehsal texnologiya-
sının təkmilləşdirilməsi üzrə çoxsaylı elmi tədqiqat işlərinin nəticələrini  nəzərdən keçirmişik. Ey-
ni zamanda  bu istiqamətdə patent axtarışını apararkən, iqtisadi cəhətdən səmərəli texnologiyalara 
daha çox diqqət ayırmışıq.  

Turş süfrə şərablarının istehsalı dünya miqyasında xüsusi çəkiyə malik olmaqla bu qrup şərab-
lara tələbatlar ildən-ilə artmaqdadır. Turş süfrə şərablarının istehsal texnologiyasının təkmilləşdi-
rilməsi və yeni çeşiddə süfrə şərablarının istehsalı məsələləri dünyanın bir çox ölkələrində təd-
qiqatçılar tərəfindən öyrənilməkdədir. 

Azərbaycanda da bu istiqamətdə elmi araşdırmalar aparılır. 
Günün tələbinə uyğun olaraq, şərabçılıq sənayesində daxili və xarici bazarda istehsal olunmuş 

məhsulların keyfiyyətinə artan tələbatlar şərabçı tədqiqatçılar qarşısında da mühüm vəzifələr qoy-
maqla məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin daha da yaxşılaşdırılmasını məqsədyönlü şəkildə icra 
etməkdir. 

Üzümçülük və şərabçılığın inkişaf etdiyi ölkələrdən Fransa, Almaniya, İspaniya, Çin, İtaliya, 
Macarıstan, Moldava, eyni zamanda Azərbaycanda da süfrə şərabları istehsal olunan şərabçılıq 
məhsullarının böyük hissəsini təşkil edir. 

Şoltc və Ponomaryov tədqiqatlarında göstərmişdir ki, üzümçülük və şərabçılığı qədim tarixə 
malik olan ölkələrdə istehsal edilən şərabçılıq məhsullarının əsas hissəsini süfrə şərabları təşkil 
edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Fransa, Almaniya, İtaliya, Macarıstan, Yunanıstan, Çin, Amerika. Ar-
gentina və s. ölkələrdə istehsal olunan şərabçılıq məhsullarının əsas hissəsi yenə də süfrə şərab-
larının payına düşür [4,243-245]. 
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Xüsusilə nəzərə alınmalıdır ki, süfrə şərablarının hazırlanma texnologiyası müxtəlif ölkələrdə 
hazırlanan şərabların texnologiyasından fərqlənir, belə ki, şərabların alınması prosesində üzümdən 
alınmış şirə əvvəlcə sentrifuqa olunur və ya süzgəclənir. Bundan sonra şəffaf süfrə şərabı hazır-
lamaq üçün qıcqırdılır. Bəzi hallarda isə qıcqırma gilələrdə və bütöv salxımda aparılır . 

Tədqiqatçı alim Aqeeva N. M. [5,174-176] şərabların stabilləşdirilməsi istiqamətində mühüm 
axtarışlar aparmaqla, praktiki əhəmiyyəti olan təkliflər vermişdir. 

Bejuaşvili M.D. isə təmizsortlu qırmızı üzümlərdən hazırlanan süfrə şərablarında antosianların 
miqdarını araşdırmaqla rəng intensivliyinin sortlar üzrə dəyişmə istiqamətlərini araşdırmışdır.  

Vlasova O.K. çəhrayı süfrə şərablarının istehsal texnologiyasını təkmilləşdirməklə, istehsal 
olunan çəhrayı süfrə şərablarının tərkibində fenol maddələrinin keyfiyyət tərkibini və rəng inten-
sivliyini tədqiq etmiş və bununla yanaşı ağ və qırmızı üzüm sortlarından istifadə etməklə çəhrayı 
şərabların hazırlanma texnologiyasını işləmişdir .  

Tələbat normalarına cavab verən Azərbaycan şərablarının daxili və xarici bazarlarda rəqabət 
qabiliyyətinin olması üçün onların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.Bu 
baxımdan, bəzi şərabların keyfiyyətinə müsbət təsir edən amillərdən olan fiziki-kimyəvi tərkib 
elementləri ilə zənginləşdirilməsinə ehtiyac vardır.  

Ədəbiyyatda müxtəlif aminturşuların qruplarından asılı olaraq orqanoleptik qiymətləndirilməsi 
verilmişdir. Məsələn, fenil alanin, tirozin, aromatik həlqə yaradan triptofan şərabın buketinə müs-
bət təsir etməklə onun keyfiyyətinə, yüksək qatılıqlı leysin, metionin-onin olduqda müsbət təsir 
etməklə şərablarda kükürd onhidridi tonunun hiss olunmasına səbəb olur. 

Turş süfrə şərablarının istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılmış təd-
qiqat işi nəzərəçarpacaq dərəcədə öz yeniliyi ilə fərqlənir. Tədqiqatçılar süfrə şərablarının müxtəlif 
saxlanılma müddətlərində şərabların antioksidant, antiradikal və radioprotektor xüsusiyyətlərini 
öyrənməklə ağ və qırmızı süfrə şərablarının təkmilləşdirilmə texnologiyasını tövsiyə etmişdir. 

Digər tədqiqatlarda məlum olmuşdur ki, təbii quru üzüm şərablarının istehsal texnologiyasını 
təkmilləşdirmək üçün üzüm şirəsinin qıcqırdılması və turşuluğun aşağı endirilməsi prosesləri tən-
zimlənir.  

Turş süfrə şərablarının istehsalı üçün nəzərdə tutulan  üzüm sortları,  xammalın keyfiyyət 
göstəriciləri 

“2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair” Dövlət Proqra-
mında qeyd edildiyi kimi: Dünyada keyfiyyətli texniki üzüm sortlarının əkilib-becərildiyi ərazi-
lərdən biri də Azərbaycandır. Azərbaycan “Bayanşirə”, “Mədrəsə”, “Şirvanşahı”, “Xindoqnı”, 
“Həməşərə”, “Mələyi”, “Xərci”, “Qara aldərə”, “Dəvəgözü” və s. kimi yüksək keyfiyyətli yerli 
(aborigen) texniki üzüm sortları ilə məşhurdur [1,2-3]. 

Süfrə şərablarının hazırlanma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində alimlərin apar-
dıqları əsaslı tədqiqatlar turş süfrə şərablarının istehsalı zamanı fiziki-kimyəvi tərkib göstəricilərini 
tam təfsilatı ilə xarakterizə etmişdir. Həmin müəlliflər süfrə şərablarının istehsalında istifadə 
edilən xammalın xarakterizəsini verməklə üzüm sortlarının şərabların hazırlanmasındakı rolunu 
göstərmiş, hazır şərabların saxlama zamanı tərkib və keyfiyyət  göstəricilərinin dəyişmə mexaniz-
mini işləmişdilər . 

Turş süfrə şərablarının keyfiyyəti qiymətləndirilərkən şərabların rəng çalarlarına, ətir xüsusiy-
yətlərinə və dadına diqqət yetirilir. Ağ süfrə şərabları hazırlanarkən eyni yetişmə dərəcəsinə malik 
texniki üzüm sortundan istifadə olunur və bu xüsusiyyət onların eyni əsas tərkib göstəricilərinə 
malik olduğunu bir daha əsaslandırır. Standart texnologiyalar üzrə hazırlanan süfrə şərabları yün-
gül, ətirli və dadında zərif və təzə olmaqla, tərkibində 10-12%h etil spirti və 6-7 q/dm3 titrləşən 
turşuluq olmalıdır. 

Çoxsaylı mütəxəssislər belə qənaətə gəlmişdir ki, turş süfrə şərablarının istehsalının şimal 
üzümçülük rayonlarında aparılması məqsədəuyğundur. Onlar öz fikirlərini belə əsaslandırır ki, an-
caq şimal və dağətəyi zonalarda becərilən texniki üzüm sortları yüksək turşuluğa (10-12 q/dm3) 
malik olurlar.  
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Süfrə şərabları üçün xammalın düzgün seçilməsi əsas şərt olmaqla bu baxımdan Aliqote, bayan-
Şirə, Kaberne-Sovinyon, Mədrəsə, Pino qrup, Rislinq, Xindoqnı kimi üzüm sortlarından yüksək 
keyfiyyətli süfrə şərabları alınır. Ağ süfrə şərablarının keyfiyyətinin və turşuluğunun saxlanılma-
sına şərait yaradan yollardan biri də üzüm xammalının vaxtında yığılaraq emala göndərilməsi kimi 
səmərəli təkliflər irəli sürülmüşdür [6,314-319]. 

Süfrə şərabları istehsalında əvvəlcə onların hazırlanması üçün istifadə edilən əsas texniki üzüm 
sortlarının texnoloji qiymətləndirilməsi mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Texniki üzüm sortlarının texnoloji qiymətləndirilməsi müasir şərabçılıqda xüsusi yer tutduğun-
dan dissertasiya işində də bəzi perspektiv texniki üzüm sortlarının texnoloji qiymətləndirməsinə diq-
qət yetirilmişdir. Belə ki, süfrə şərablarının hazırlanması üçün ən çox üstünlük təşkil edən texniki 
üzüm sortlarının - Aliqote, Rislinq, Kaberne-Savinyon, Şardone, Malbek, Fetyaska, Ailvaner, Pino 
qrup kimi Avropa üzüm sortlarını, eləcə də Bayan-Şirə, Həməsərə, Mədrəsə və Xindoqnı kimi yerli 
Azərbaycan üzüm sortlarını, həmçinin Gürcüstanda yetişən və respublikamızda rayonlaşdırılmış 
Rkasiteli, Mtsvane, Saperavi üzüm sortlarının texnoloji qiymətləndirilməsini aparmışıq. 

Mədrəsə sortu. Azərbaycanın ən qədim, qiymətli texniki üzüm sortlarındandır. Yüksək məh-
suldar sortdur. Hektardan məhsuldarlıq 99, 3 s/ha-dır. Sort tipik texniki istiqamətlidir. Salxımları-
nın ümumi kütləsinə görə şirə çıxımı 85,6%-dir. Gilələrində şəkərlilik 19,0 q/100 sm3, titrləşən 
turşuluq 4,80 q/dm3-dir. Mədrəsə sortunun məhsulu yüksək keyfiyyətli qırmızı süfrə şərablarının 
və desert tipli (kaqor) şərabların alınması üçün olduqca yararlıdır. Mədrəsə şərabı keyfiyyəti ilə 
nəinki respublikamızda, hətta dünyada da məşhurdur. 

Bayanşirə. Yerli Azərbaycan sortudur. Standarta süfrə şərabları və şampan şərabları istehsalı 
üçün daxil edilmişdir. Hər hektardan 16-20 ton üzüm verməklə, bəzi sahələrdə yüksək aqrotexnika 
tətbiq olunduqda daha yüksək məhsul verir. Şəkərliliyi suvarılan rayonlarda 16,5-21,4%, titrləşən 
turşuluğu 3,8-6,9 q/dm3-dır. 

Xindoqnı sortu. Azərbaycanın ən qədim, qiymətli yerli texniki üzüm sortudur. Sort şərq qru-
punun texniki üzüm sortları yarımqrupuna (convar orientalis subconvar caspica Negr.) mənsub-
dur. Ləti şirəlidir və şirəsi - şərabı qırmızı rəngdədir. Orta, yaxud yüksək məhsuldar sortdur. Hek-
tardan məhsuldarlıq isə 75,5 s/ha təşkil edir. Giləsində 18,7 q/100 sm3 şəkər və 5,27 q/dm3 titrləşən 
turşuluq vardır. Xindoqnı sortunun məhsulu yüksəkkeyfiyyətli qırmızı süfrə şərablarının alınması 
üçün qiymətli mənbədir. 

Həməşərə sortu - Azərbaycanın ən qədim və qiymətli yerli texniki üzüm sortudur. Meyvəsi 
əsasən tünd-göy və qara rəngdədir. Yüksək məhsuldar sortdur. Hektardan məhsuldarlıq 191,1 s/ha 
təşkil edir. Həməşərə sortunun məhsulu yüksəkkeyfiyyətli təbii şirə, eləcə də, desert və süfrə 
şərablarının alınması üçün yararlı mənbədir. Giləsində şəkərlilik 18,0 q/100 sm3, titrlənən turşuluq 
5,67 q/dm3-dir. 

Rkasiteli. Vətəni Gürcüstan Respublikasıdır. Gürcü dilində Rkastiteli “Qırmızı zoğ” deməkdir. 
Vətənində əsas yayıldığı yer Kaxetiyadır. Gürcüstanda Rkasiteli ümumi üzümlüklərin 55%-ə 
qədərini təşkil edir. Son illərdə ölkənin üzümçülük-şərabçılıq rayonlarında geniş yayılmaqdadır. 
Respublikamızın üzümlüklərinin təqribən 30%-ni Rkasiteli üzüm sortu təşkil edir. 

Kaberne-Sovinyon texniki üzüm sortudur. Fransa sortu olub Bordoda yayılmışdır. Süfrə şərab-
ları hazırlamaq üçün tumurcuqlar açılmasından üzümün texniki yetişgənliyinədək 143 gündür. 
Məhsulu əsasən markalı qırmızı süfrə şərabları, həmçinin yüksək keyfiyyətli şampan şərab ma-
terialı və şirələr alınması üçün istifadə olunur. 

Qalın qabığında və xırda tünd-göy giləsində rəng-ətir və taninlər bərabər deyildir. Ciddi vinifi-
kasiya rejimində alınmaqla və palıd çəlləklərdə yetişdirməklə uzun müddət saxlanılan introduksiya 
edilmiş şərab hazırlanır. Hektardan məhsuldarlıq 115,5 s/ha-dir. Giləsində şəkərlilik 19,2-21,2 
q/100 sm3, titrləşən turşuluq 5,6-7,2 q/dm3 arasında dəyişir. 

Azərbaycanda ən çox yayılmış Avropa üzüm sortu Aliqote sayılır. Bu üzüm sortunun vətəni 
Fransa olub, ondan bütün şərabçılıq regionlarında olduqca keyfiyyətli süfrə və şampan şərab ma-
terialları hazırlanır. Bu üzüm sortundan keyfiyyətli süfrə şərabı almaq üçün üzümün yığım vax-
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tının düzgün seçilməsi olduqca əhəmiyyətli olub alınmış süfrə şərabı qızılı-samanı rəngə malik 
olmaqla, sorta məxsus ətri və ahəngdar dadı ilə fərqlənir. 

Şardone sortu. Sort Fransanın ən qədim üzüm sortlarından biridir. Ləti şirəlidir. Sorta məxsus 
ətri və qoxusu vardır. Salxımlarının 84,6%-i şirədən ibarətdir. Giləsində şəkərlilik 17-23 q/100 
sm3, titrlənən turşuluq 6,56-8,26 q/dm3 arasında dəyişir. Sortun məhsulu şampan şərab materialı-
nın və ağ süfrə şərablarının alınması üçün qiymətli materialdır. Respublikamızın dağlıq və dağə-
təyi rayonlarında əkilib-becərilməsi perspektivlidir. 

Rislinq üzüm sortundan da keyfiyyətli süfrə şərabı və şampan şərab materialları hazırlanır. 
Üzümün vətəni Almaniyanın Mozel və Reyn sahilləri sayılır və üzüm yüksək turşuluğu ilə fərq-
lənir. Rislinq öz aqrobioloji xarakterizəsinə görə orta yetişkənlik dövrünə malik olmaqla, məhsul-
darlığı yüksəkdir, şəkər toplama qabiliyyəti 20 q/100 sm3 çatır. 

Elmi araşdırmalarımızı əsas götürərək, süfrə şərablarının hazırlanması istiqamətində ağ və qır-
mızı texniki üzüm sortlarından alınmış şirələrin tərkib göstəricilərini aşağıdakı cədvəldə  (cədvəl 
1.) veririk. Qeyd etməliyik ki, bu məlumatlar bir çox ölkələrdə, o cümlədən də respublikamızda 
görkəmli və aparıcı şərabçı mütəxəssislər tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir.  

 
Cədvəl 1. 

Turş süfrə şərabları üçün nəzərdə tutulan üzüm sortlarından alınan şirənin tərkib 
göstəriciləri 

 

Şərab 
materialları 

Titrləşən 
turşuluq, 

q/dm3 
Şəkər, % 

Fenol 
maddələri, 

q/dm3 

Boya 
maddələri, 

q/dm3 

Ümumi 
azot, 
q/dm3 

pH 

Ağ sortlar 
Süfrə 8-9 16-19 < 0,8  0,4-0,6 3,0-3,5 

Qırmızı sortlar 
Süfrə 6-8 18-20 1,0-2,0 0,5-1,0 0,5-0,6 3,2-3,8 

 
Turş süfrə şərablarının keyfiyyətini formalaşdıran amillər 
Azərbaycan şərabçılığının qarşısında məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, onun xarici və da-

xili bazarda rəqabətliliyini artırmaq və bu istiqamətdə elmi-texniki nailiyyətlərdən geniş istifadə 
etmək kimi mühüm məsələlər durmaqdadır. Məhz bu istiqamətdə görülən tədbirlər nəticəsində 
Azərbaycanın keyfiyyətli şərab məhsulu ilə daxili bazar tələbini ödəməklə daha bahalı idxal həc-
mini azaltmağa və xarici bazarda əhəmiyyətli yer tutmağa böyük imkanları vardır  

Maddələrin qarşılıqlı diffuziyası kimi ekstraksiya, şirə, şərab və spirtdə bərk və maye fazaların 
müxtəlif konsentrasiyasına malik olmaqla yüksək ekstraktlı şərabların hazırlanmasında əhəmiy-
yətli rol oynayır Şərabda ekstraktın miqdarı torpaq-iqlim və meteoroloji şəraitdən, sortdan, üzü-
mün yetişkənlik dərəcəsindən və işlənmə üsulundan asılı olur. Ağ turş şərablarda ekstraktın miq-
darı 16 ilə 30 q/ℓ arasında, orta hesabla 22 q/ℓ, qırmızı turş şərablarda isə daha yüksək (orta hesabla 
30 q/ℓ) olur. Tünd və desert şərablarda ekstrakt maddələrin miqdarı orta hesabla 30-40 q/ℓ, bəzi 
hallarda isə hətta 60 q/ℓ -ə çatır  

Təcrübi cəhətdən qırmızı süfrə və yaxud tünd şərabların alınması üçün əzintinin bərk element-
lərinin və palıd ağacının fenol maddələrinin ekstraktlaşması daha əlverişlidir. Bundan başqa üzüm 
cecəsi və maya çöküntüləri də, onlardan şərab turşusu, onun həll olunan duzları və həmçinin qıc-
qırmamış cecədən şəkər almaq üçün ekstraktlaşdırılırlar. Əzintidə saxlamaq və müxtəlif təsir fak-
torlarından istifadə etməklə qabıqda, çəyirdəkdə olan ekstrakt və ətirli maddələrlə şirənin zəngin-
ləşdirilməsinə çalışılır. Bunun üçün müxtəlif texnoloji üsullara əl atırlar. Bunlar arasında daha çox 
rast gəlinən üsullara – əzintinin spirtləşdirilməsi, istiliklə işlənməsi, ferment preparatı verməklə 
fermentləşdirilməsini göstərmək olar. Bu üsullar əzintinin və onda olan şirənin tərkibini və texno-
loji xüsusiyyətlərini dəyişməyə imkan verir ki, bu da gələcək şərabın tipikliyinin formalaşmasını  
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istənilən istiqamətə yönəltməyə, əzintidən daha çox şirə alınmasına şərait yaratmış olur. 
Q.Q.Valuykoya görə əzintinin qızdırılma temperaturu konkret texnoloji tələbata uyğunlaşdırıl-

malıdır. Qeyd olunur ki, şərabı boya maddələri ilə zənginləşdirmək üçün əzinti 700C-yə qədər 
qızdırılmalıdır. Aşı maddələrinin maksimum çıxarılması üçün isə əzintini 800C-yə qədər qızdır-
maq tövsiyə olunur[3,191-194]. 

Əzintiyə fermentlərlə təsir zamanı isə əsasən fermentləşmə prosesinin sürətlənməsi, şirənin 
əzintidən ayrılmasının asanlaşması və şirə çıxımının artırılmasına nail olunur. Əzintiyə verilən 
təmizlənmiş ferment preparatı zülal və polisaxaridlərin hidrolizini əhəmiyyətli dərəcədə sürətlən-
dirir. Nəticədə şirə çıxımı 10-20% artmış olur. Məhsulun özlülüyü azalır ki, bu da şirə duruldulan 
zaman süzülməni asanlaşdırır. 

Şərab materialı qıcqırma prosesində özünəxas rəng, dad əldə etdikdən sonra onu əzintinin bərk 
hissəsindən ayırırlar. Şərab materialı əlavə qıcqırmaya, əzinti isə presə gedir. 

Bəzi hallarda əzinti cavan şərabla ekstraktlaşır. Bunun üçün təzə əzintidən şirə ayrılır, qıcqır-
dılmış şirədən alınmış cavan şərab əzintidə saxlanır. Bu üsulda yenilik ondan ibarətdir ki, əzintinin 
ekstraktlaşması iki mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə təzə əzinti cavan şəraba əlavə olunur 
(1:0,85 - 1:1,25 nisbətində) və eyni zamanda şirə və cavan şərab qarışığı ayrılaraq qıcqırdılmaya 
verilir. 

Süfrə şərablarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və turşulaşmadan qorunması da olduqca bö-
yük əhəmiyyət kəsb edir. Şərabçılıq təcrübəsində bu məsələ mütəxəssislər qarşısında duran aktual 
bir problem sayılır. Bu istiqamətdə də xeyli sayda tədqiqat işləri aparılmışdır. Buna misal olaraq  
Çuxrova T.R., J.Ribero-Qayon və əməkdaşlarının apardıqları tədqiqat işlərini göstərmək olar. 

Süfrə şərabı istehsalında ümumi qəbul edilmiş texnoloji təlimat əsasında araşdırdığımız ədə-
biyyat mənbələri əsasında ağ və qırmızı süfrə şərab materiallarının və şərabların optimal tərkib 
göstəricilərini cədvəl şəklində veririk. 

Cədvəl 2. 
Turş süfrə şərablarının optimal tərkib və keyfiyyət göstəriciləri 

 

Göstəricilər Ağ Qırmızı 
Spirt, % h 10-12 11-13 

Titrləşən turşuluq,q/dm3 7±0,5 6±0,5 
Ümumi ekstrakt, q/dm3 18-20 16-18 
Qalıq ekstrakt, q/dm3 11-13 1,0-2,0 

Şərabın rəngi Açıq samanı Yaqutu, tünd nar rənginədək 
 
Xammalın emal üçün yararlılığının təyini 
Bu və ya digər məhsul almaq üçün ilk xammal kimi üzümün istifadə edilməsinin mümkünlü-

yünü təyin edən sort xarakteristikası onun texnoloji səciyyəsini göstərir. Üzümə texnoloji xarakte-
ristika üzümün və onun emalı məhsullarının ekokimyəvi və uvoloji tədqiqi əsasında verilir. Uvo-
loji təhlilə üzümün yetişməsi zamanı üzümün mexaniki tərkibinin, kimyəvi və ya orqanoleptiki 
xassələrinin, ondan alınan məhsulların növlərinin və onların keyfiyyətinə təsir edən amillərin öyrə-
nilməsi aiddir.  

Ekokimyəvi təhlil üzümün kimyəvi tərkibi və emal prosesində onun çevrilməsi haqqında təsəv-
vür yaradır. Üzümün mexaniki tərkibi salxım və gilələrin ayrı-ayrı quruluş elementlərinin çəki və 
rəqəm göstəricisidir. Mexaniki tərkibin təhlili zamanı salxımın ümumi quruluşunu və formasını 
təyin edirlər. Salxımın bütöv kütləsi, o cümlədən gilələrin və darağın kütləsi (qramla), salxımdakı 
gilələrin sayı, ayrı-ayrı elementlərin faizlə miqdarı (gilə, daraq, qabıq, tum, ətlik) gilələrin və da-
rağın cəmi, həmçinin bərk qalığın (daraq, qabıq və tumun cəmi) bütün salxım küləsindəki miqdarı 
müəyyən edilir. Gilələrin formalaşması, 100 gilənin, 100 tumun kütləsi, 100 gilədə qabığın, tumun 
və yumşaq hissənin kütləsi, 100 gilədə tumun sayı, üzümdə hissələrin nisbəti (gilələrin kütləsinin 
salxımdakı darağın kütləsinə nisbəti), gilələrin nisbəti (gilələrin 100 qram salxıma nisbəti), quruluş 
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nisbəti (yumşaq hissənin kütləsinin bərk hissənin kütləsinə nisbəti) və gilənin formalaşması (yum-
şaq hissənin kütləsinin qabığın kütləsinə nisbəti) kimi göstəricilər hesablanır. Hesablanmış göstə-
ricilər sortun istehsalat istiqamətini xarakterizə edir.  

Üzümün süfrə sortları formasına, salxımın vəziyyətinə və quruluşuna görə ən yüksək, giləyə 
görə isə ən aşağı göstəriciyə malikdir. Salxımı və giləsi orta irilikdə olan üzümün texniki sortları 
formasına, salxımın vəziyyətinə və quruluşuna görə ən aşağı, giləyə görə yüksək göstəriciyə ma-
likdir. Qırmızı şərabların istehsalında istifadə olunan üzüm sortlarında qabığın elementləri, bəzən 
isə salxımın bərk hissələri böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Ona görə də bu üzüm sortlarında salxımın vəziyyəti və quruluşu ağ giləli üzümlərə nisbətən 
aşağıdır. Üzümün tumsuz sortları xırda giləli olduğundan yüksək gilə göstəricisi ilə fərqlənir. Üzü-
mün mexaniki tərkibi sortun bioloji tərkibini və ona ekoloji şəraitin təsirini əks etdirir. Bu isə təkcə 
üzümün ayrı-ayrı sortlarında deyil, həm də müxtəlif rayonlarda yetişdirilən eyni sortlarda da fərq-
lənir (salxımda daraq 1–8,5 %, gilələr isə 91,5–99 %-ə qədər olur). Həmin mexaniki tərkib şirənin, 
markalı şərabların və şampan şərab materialının istehsalı üçün, həmçinin seleksiya işinin istiqa-
mətini müəyyən etmək üçün əhəmiyyətə malikdir. Üzümün mexaniki tərkibini təhlil etmək üçün 
5 salxımdan az olmayaraq texniki tərəzidə götürülmüş nümunədən 0,5 qr dəqiqliklə quruluş ele-
mentlərinin kütləsi, tumların, normal və zədələnmiş gilələrin sayı və şirənin nəzəri çıxarı təyin 
edilir. Bu isə öz növbəsində texnoloji proseslərə rəhbərliyi asanlaşdırır.  

Bundan başqa, 1 tondan az olmayaraq nümunədə darağın, cecənin nə şirənin (həcmə görə) is-
tehsalat çıxarı müəyyənləşdirilir. Üzümün mexaniki xassələri salxımın və gilələrin müxtəlif me-
xaniki təsirlərə (qırılmaq, sıxılmaq, silkələnmək və s.) qarşı müqaviməti ilə xarakterizə olunur. Bu 
göstəricilər sortun müxtəlif zədələnmələrə (xəstəlik, ziyanvericilər, meteoroloji amillər və s.) qarşı 
davamlılığında, saxlanılmaq və daşınmaq qabiliyyətində, üzümün darağı ayrılmaqla emalında özü-
nü göstərir. Üzümün mexaniki xassələri onun sortundan, yetişmə dərəcəsindən, ekoloji şəraitdən, 
gilənin ölçüsündən və onun salxımdakı yerindən, saxlanılma şəraitindən asılı olaraq nəzərə çarpa-
caq dərəcədə dəyişir. Gilələrin meyvə saplağına bitişməsi möhkəmliyi 70–dən 685 qram arasında 
kənarlaşır, iri gilələrdə bu göstərici xırda gilələrə nisbətən çoxdur.  

Təzə halda istehsal edilən süfrə üzümü sortlarının saxlanılmağa və daşınılmağa yararlılığı tədqi-
qat nəticəsində və uzun illər uzaq məsafəyə daşımaqla müəyyən olunur. Üzümün kimyəvi tərkibi 
müxtəlif qrup birləşmələrdən (karbohidratlar, üzvi turşular, fenol birləşmələri, azotlu maddələr, 
ətirli maddələr, mineral maddələr və s.) ibarətdir ki, bunlar da salxımın və gilənin quruluş element-
lərində qeyri-bərabər yayılmışdır. Məsələn, şəkər əsasən gilə şirəsində, fenol birləşmələri daraq, 
qabıq və tumda, ətirli maddələr qabıqda toplanır. Emal prosesində kimyəvi birləşmələr mürəkkəb 
dəyişikliyə uğramaqla yeni birləşmələrin əmələ gəlməsi üçün mənbə rolunu oynayır. Üzümdə 
kimyəvi təhlil aparılması sxemi gilənin yumşaq hissəsində titrlənən turşuluğun, pH göstəricisinin, 
şəkərin, şərab turşusunun, külün və ümumi azotun, gilənin qabığında titrlənən turşuluğun, suyun 
miqdarının, aşı və boya maddələrinin, sellülozanın, pentozanların və ümumi azotun, daraq və tum-
da suyun miqdarının, aşı maddələrinin, külün və azotun təyin olunmasını nəzərdə tutur. Üzümün 
süfrə sortlarının giləsində titrlənən turşuluğun, fenol birləşmələrinin miqdarının, C vitamini, mo-
noşəkərlər, ümumi şəkər, quru maddələrin faizlə miqdarı təyin olunur . 

Göstərilənləri nəzərə alaraq, təcrübə üçün götürülmüş bəzi texniki üzüm sortlarının texnoloji 
göstəriciləri və emal üçün yararlılığı bizim tərəfimizdən təyin edilmişdir (Cədvəl  3). 

Apardığımız elmi araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, ağ və qırmızı süfrə şərablarının 
istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində çoxsaylı elmi tədqiqat işləri aparılmış-
dır, onların böyük əksəriyyətinin nəticələri istehsalata tətbiq edilmişdir. Ağ və qırmızı süfrə şərab-
larının istehsalı istiqamətində aparılan belə araşdırmalar bu mövzunun aktual olmasına dəlalət edir.  

Elmi araşdırmaların nəticələri göstərmişdir ki, həm daxili və həm də xarici bazarlarda turş süfrə 
şərablarına tələbat daha çoxdur.  
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Cədvəl  3. 
Texniki ( şərab istehsalı üçün ) üzüm sortlarının texnoloji göstəriciləri 

və emal üçün yararlığı 
 

Sortların adı 
Salxımın 
kütləsi, 
qramla 

100 ədəd 
gilənin 
kütləsi, 
qramla 

Şirə 
çıxarı, 
faizlə 

Daraq, 
faizlə 

Ətliyin bərk 
hissəsi 

qabıqla, 
faizlə 

Toxum, 
faizlə 

Şirənin 
şəkərliyi 
q/100ml. 

Şirənin 
turşuluğu, 

q/dm3 

Aliqote 103-150 180 77,8 3,3 16,7 2,2 18,8-23,1 7,5-10,4 
Xindoqnı 180-357 110-120 78,3 4,3 14,1 3,9 20-23 6,3-6,8 
Kaberne - 
Sovinyon 

73,1-100 80-120 74,0 4,2 18,7 2,1 21,2-2,3 7-13,8 

Mədrəsə 85-145 100-140 76,3 4,5 16,9 2,3 23-28 7,5 
Rislinq 80-100 120-140 81,6 6,6 8,4 3,4 18-21 8,5-10,5 

Rkasiteli 155-165 180-260 80,0 3,0 13,3 3,7 17,2-18,8 7-9 
Saperavi 93-99 120-150 80-86 - - - 17-21,1 7,8-12,6 
 
Magistr dissertasiyasında Azərbaycan şəraitində yetişdirilən yerli texniki üzüm sortlarından ha-

zırlanan yüksək keyfiyyətli turş süfrə şərablarının təkmilləşdirilmiş  istehsal  texnologiyasının işlə-
nilməsinə çalışmışıq. 

Dissertasiya işində tədqiqat obyektləri olaraq Abşeron rayonunda yerləşən Azərbaycan Elmi 
Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun  kolleksiya bağında becərilən Bayan-şirə və Rka-
siteli ağ texniki üzüm sortları, eyni zamanda Mətrəsə və Xindoqnı qırmızı üzüm sortları götü-
rülmüşdür.  Həmin sortlardan alınmış şirələr, şərab materialları və şərabların tərkibi, keyfiyyət 
göstəricilərinin kimyəvi təhlili Azərbaycan Elmi Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun 
texnologiya və şərabın biokimyası laboratoriyalarında aparılmışdır. Qeyd etməliyik ki, turş süfrə 
şərab materialları hazırlanarkən xüsusi Ras mayalardan,  sulfit turşusu anhidridindən, P10X 
pektinolitik ferment preparatından istifadə olunmuşdur. 

 
Nəticə 

1. Kaberne-Sovinyon və Mədrəsə sortlarında aminturşularının miqdarı filtrozim preparatı ilə 
işlədikdə maksimal miqdarda artmışdır. Xindoqnı sortunda isə ekstrezim preparatı ilə işləmədə bu 
istiqamətdə daha yaxşı nəticə alınmışdır. 

2. Turş süfrə şərabları istehsalı istiqamətli  texniki üzüm sortlarının biokimyəvi göstəricilərinin 
tədqiqi nəticəsində məlum olmuşdur ki, sortun xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu göstəricilər 
gilələrdə toplanır ki, bu da sortun bioloji-genetik elementləri ilə izah edilir. 

3. Tədqiqatlar əsasında məlum olmuşdur ki, yerli və yüksək məhsuldar üzüm sortlarından yeni 
süfrə şərabları istehsal etmək problemi xüsusilə aktualdır. Bu baxımdan tədqiqat işində turş süfrə 
şərablarının turşu tərkibinin ayrılmaz təhlili əsasında nəzarət meyarları nəzərə alınmaqla, yerli 
seleksiyanın üzüm sortlarından hazırlanan şərab materiallarının keyfiyyəti qiymətləndirilir. Təklif 
edilən meyarlar hazır şərabın keyfiyyətini proqnozlaşdırmağa imkan verir. 
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Способы обеспечения производства и качества кислых столовых вин 

 
Резюме 

Целью исследования - является разработка новой технологии производства новых и 
высококачественных кислых столовых вин на основе изучения кислотности местных сор-
тов винограда (Баян-Шира, Ркасители, Матраса и Хиндогни), выращиваемых в почвенно-
климатических условиях Абшерона.  

Методология исследования - Научные исследования проводились на соковых и кислых 
столовых винах из сортов винограда Баян-Шра и Ркасители, Матраса, Хиндогни. Качество 
вин определяли физико-химическими и органолептическими методами. Определение этих 
показателей проводилось в соответствии со стандартами на основании нормативных 
технологических норм. 

Значение исследования - Существует потребительский спрос на кислые столовые вина, 
изготовленные из местных сортов винограда на основе передовых технологий как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. 

 Результаты исследований - Из изученных сортов можно производить кислые столовые 
вина высокого качества. Предлагаемая усовершенствованная технология может быть 
рекомендована для производства качественных и гарантированно кислых столовых вин. 

Оригинальность и научная новизна исследования - Качество и стойкость вина нап-
рямую зависит от состава органических кислот, массовой концентрации титруемых кислот, 
их доли в общей кислотности. Для оценки качества виноматериалов из местных сортов ви-
нограда предложен метод исследования, позволяющий проводить комплексный анализ 
кислотности продуктов. 

Ключевые слова: сорт винограда, содержание кислоты, оценка качества вина, 
пригодность к переработке. 
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Ways to ensure the production and quality of sour table wines 
 

Summary 
The purpose of the study - is to develop new production technology for the production of new 

and high quality sour table wines based on the study of the acidity of local grape varieties (Bayan-
Shira, Rkasiteli, Matrasa and Hindogni) grown in Absheron soil-climatic conditions. 

Research methodology - Scientific researches were carried out on juice and sour table wines 
from Bayan-Shra and Rkasiteli, Matrasa, Hindogni grape varieties. The quality of wines was 
determined by physicochemical and organoleptic methods. The determination of these indicators 
was carried out in accordance with the standards on the basis of normative technological norms. 

Significance of the research - There is a consumer demand for sour table wines made from 
local grape varieties on the basis of advanced technology in both domestic and foreign markets. 

Research results - High quality sour table wines can be produced from the studied varieties. 
The proposed advanced technology can be recommended for the production of quality and 
guaranteed sour table wines. 
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Originality and scientific novelty of research - The quality and durability of wine directly 
depends on the composition of organic acids, the mass concentration of titrated acids, their share 
in the total acidity. In order to assess the quality of wine materials made from local grape varieties, 
a research method has been proposed that allows an integral analysis of the acid content of the 
products. 

Key words: grape variety, acid content, grade of wine, suitability for processing. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Резюме 

Цель исследования – анализ устойчивости экономических систем в условиях влияния 
внешних факторов. Под внешними факторами понимаются инвестиции и инновации. 

Методология исследования – проникновение физических идей в экономический ана-
лиз. Методология междисциплинарного подхода, а также нелинейный анализ. 

Практическая значимость исследования - результаты, полученные в ходе исследова-
ния, предложения могут быть использованы для совершенствования методики экономичес-
кого анализа с учетом влияния внешних факторов. 

Результаты исследования - заключаются в оценке новых подходов к анализу экономи-
ческих систем в условиях глобализации. 

Оригинальность и научная новизна исследования заключаются в том, что проводится 
анализ экономик, глубоко интегрированных в глобальную экономическую систему. Линей-
ность развития экономической траектории возможна только на определенном временном 
отрезке, когда влиянием внешних факторов можно пренебречь. Изучение вопросов устой-
чивого экономического развития необходимо рассматривать в контексте влияния внешних 
факторов, а это в свою очередь требует проникновение физических идей в экономический 
анализ. 

В статье рассмотрены вопросы оценки устойчивости экономического роста, а также 
влияние внешних факторов на траекторию развития экономической системы. Под внешни-
ми факторами понимается как как цены на мировых рынках, так и любые виды инвестиций 
и инноваций. Под формализацией устойчивости экономической системы предлогается 
метод Ляпунова, затем дается экономический смысл этого метода.   

Ключевые слова: устойчивость, бифуркация, траектория развития, экономический 
рост 

 
Введение 

Анализ современных экономик, глубоко интегрированных в глобальную мировую эко-
номику, имеет свои особенности. Во-первых, это наличие большого количества факторов, 
влияющих на поведение конкретной экономики. Во-вторых, это наличие внешних факто-
ров, влияющих на поведение экономической системы. Причем маломасштабные внешние 
возмущения могут привести к экспоненциальным изменением параметров конкретной 
экономической системы (1). В этой ситуации экономическая система страны имеет призна-
ки нелинейности в динамике развития.  

Сегодня экономическая теория не всегда может объяснить происхордящее в реальной 
экономике. Такие понятия как нелинейность, бифуркация, устойчивость (как способность 
экономической системы не менять свои параметры под воздействием внешних факторов), 
не могут быть объяснены в терминах экономической теории. Но в реальной экономике они 
существуют. Эти термины из физики проникли в теорию систем, а затем в методологию 
макроэкономического анализа. По мнению автора статьи, нелинейность в экономической 
динамике прежде всего можно объяснить воздействием инноваций на экономический рост, 
экономией удельных затрат с ростом масштабов производства и т.д. В классической 
экономической мысли всё стремилось к устойчивости, стационарности, линейности. Но 
ведь реальный экономический рост должен строиться на инновациях. Любая инновация 
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является примером внешнего возмущения, толчка, который выводит экономическую систе-
му из положения устойчивости, линейности, стационарности в противоположные состоя-
ния. В этой связи меняется подход к экономическому анализу. Дискретные точки, которые 
описывали состояние экономических параметров превращаются в траектории развития. 
Появляется понятие фазового пространства, которое определяется как абстрактное прос-
транства по осям которого отложены переменные исследуемой экономической системы. В 
результате этого мы имеем фазовый портрет исследуемой экономической системы. Фа-
зовый портрет системы может меняться от внешнего воздействия, приводя к рассеиванию 
энергии. (диссипацию).    

В этой связи на повестку дня выходят вопросы устойчивости экономической системы.    
На сколько экономика конкретной страны способна противостоять внешним угрозам. Это 
может быть и падение цен на нефть, и изменение конъюнктуры мировых рынков. Причем, 
падение цен на нефть является внешним возмущением как для стран с высоким удельным 
весом сырьевой составляющей в экономике страны, так и для стран ориентированных на 
производство товаров с высокой прибавочной стоимостью. Рынки для последних форми-
руют как раз те страны, у которых удельный вес сырьевой составляющей высокий.                      
Необходимо различать понятия устойчивости для замкнутых (линейных в математическом     
смысле) и открытых (нелинейных)экономических систем. Если устойчивость замкнутой   
экономической системы подразумевает возвращение макроэкономических параметров 
(ВВП, ВНП и т.д) на исходные показатели после окончания внешнего воздействия, (нап-
ример цен на нефть), то устойчивость открытой экономики подразумевает возврат её по-
казателей в некоторый первоначальный интервал, окрестность показателей. 

Методологические вопросы устойчивости экономической системы. 
В экономической теории вопросы устойчивости рассматривались поверхностно. 

Д.Кейнс и А.Маршалл рассматривали устойчивость экономической системы на микро 
уровне, то есть на уровне состояния предприятия и определяли его как способность пред-
приятия поддерживать определенную прибыль. По мнению автора статьи, в современных 
экономических условиях, когда любую экономическую систему необходимо рассматривать 
как элемент глобальной экономической системы, устойчивость необходимо рассматривать 
в контексте с инвестициями в инновации. Наиболее удобным методом определения устой-
чивости поведения экономической системы это метод А.М. Ляпунова. Удобство этого ме-
тода заключается в том, что он основан на исследовании решений дифференциальных 
уравнений, на которых основаны многие экономико-математические методы описания 
детерминированных процессов. Недостатком этого метода является необходимость предва-
рительной линеаризации исходной функции, разложив его в ряд Тейлора. Этот процесс 
тоже имеет некоторые оговорки, связанные с исключением последующих членов ряда, и 
соответственно может сказаться на уровне аппроксимации. 

Экономический смысл устойчивости по Ляпунову заключается в том, что имеется некий 
показатель ε,  который показывает интегрированное отклонение некоторых экономических 
параметров. На макроуровне это может быть суммарные отклонения ВВП, ВНП и т.д. На 
микроуровне это интегральные отклонения рентабельности или доходности. Показатель δ 
это предельная величина интегрированного показателя отклонения. При условии, что зна-
чение интегрированного показателя отклонения больше или равно значению предельной 
величины должно выполняться условие, указанное в формуле (А). Как видно из формул 
также имеется зависимость от времени, то есть эти отклонения меняются во времени. (6). 
Это очень важно для анализа экономических систем. Согласно определению А.М. Ляпунова 
состояние системы устойчиво если все фазовые траектории движения (все движения в 
пространстве состояний) притягиваются этим состоянием равновесия. Состояние равнове-
сия не устойчиво если все фазовые траектории направлены от этого состояния равновесия 
в бесконечность. Состояние равновесия устойчиво по Ляпунову если движение не уходит в 
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бесконечность, но и не притягиваются состоянием равновесия, а все время находятся в 
некоторой окрестности состояния равновесия (2). Эти определения Ляпунов давал для 
технических систем. Если для линейных экономических систем это определение можно 
принять, то для нелинейных экономических систем необходимы существенные дополне-
ния.    

В отличии от линейных экономических сис-
тем о поведении или состоянии нелинейных эко-
номических систем можно говорить лишь в оп-
ределенных границах. Это связано с тем, что 
траектория развития нелинейных экономических 
систем одновременно зависит от начальных ус-
ловий и внешних возмущений (воздействий). 
Малейшие изменения начальных условий в не-
линейных экономических системах, может экс-
поненциально изменить дальнейшее поведение 
системы. 

Потеря устойчивости нелинейных систем четко описаны в работах выдающегося мате-
матика и специалиста в области системной динамики академиком РАН В.И. Арнольдом. По 
Арнольду, если за потерей устойчивости следует колебательный режим, то этот вид потери 
устойчивости называется мягким. Если же перед потерей устойчивости область притяже-
ния траектории движения системы уменьшается и при малейших возмущениях система вы-
ходит за пределы этой области, то этот вид потери устойчивости называется жестким. Жест-
кой потери устойчивости свойственны скачкообразные изменения состояний системы (3). 
(Рисунки взяты без изменения из источника (4) 

Потеря любого вида устойчивости проходит через пороговое состояние. Потери устой-
чивости предшествует нарушение упорядоченности системы. Увеличивается степень её 
неопределенности, то есть растет показатель энтропии.  Точка, после которой система те-
ряет устойчивость и зарождаются новые траектории развития, называется точкой би-
фуркации. Причем некоторые из вновь зарожденных траекторий могут быть устойчивыми, 
а некоторые нет. Сценарий, при котором экономическая система имеет хаотическое 
поведение при детерминированных начальных параметрах, называется режимом детерми-
нированного хаоса. После точки бифуркаций, среди вновь появившихся траекторий раз-
вития экономической системы возможно появление новых устойчивых состояний связан-
ных с появлением новых технологий. А это в свою очередь тоже связано с инвестициями.   

Как известно из экономической теории пре-
делом экономического роста является полная 
занятость. Эту точка можно назвать точкой би-
фуркации, после которой поведение системы мо-
жет изменяться по двум траекториям. Первая 
траектория развития-это положение, при кото-
ром дальнейший рост совокупного спроса не ве-
дет к увеличению национального продукта. В ре-
зультате этого наблюдается нарушение равнове-
сия на рынке труда в сторону роста спроса на тру-
довые ресурсы. Это приводит к тому, что темпы 
роста зарплаты начинают опережать темпы роста национального продукта, а это в свою 
очередь однозначно приводит к инфляции. Только своевременное вмешательство государс-
тва может спасти экономику конкретной страны от неконтролируемой инфляции, которая 
может наступить при нарушении равновесия между совокупным спросом и совокупным 
предложением. Вторая возможная траектория развития конкретной экономической систе-
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мы-это своевременная реакция правительства на критическое уменьшения уровня безрабо-
тицы и принятия непопулярных мер вроде стимулирования притока рабочей силы из-за ру-
бежа, или других мер в области монетарной и фискальной политики. 

Исходя из вышеизложенного экономический кризис - это потеря устойчивости тренда 
экономической динамики с последующей бифуркацией. В этой ситуации каждая конкрет-
ная экономика должна выработать определенные пороговые значения флуктуаций основ-
ных экономических показателей, для создании системы раннего оповещения о прибли-
жающимся экономическом кризисе. В эти пороговые значения должны войти не только па-
раметры экономического развития, но и масштабы флуктуаций цен на финансовые инстру-
менты на различных рынках. 

Все эти термины в экономику пришли из физики. Само понятие устойчивости для линей-
ных экономических систем применялось достаточно редко. В этой связи, возникает проб-
лема междисциплинарного подхода, который подробно описывается в (5). В свете изучения 
проблем устойчивости к этому хотелось бы добавить, наличие у экономических систем 
большого количества факторов влияния, но масштабы их влияния будут меньше, чем в 
технических системах. Также анализ поведения нелинейных экономических систем требует 
более глубокую дифференциацию между нелинейными и линейными системами. Во – 
первых разница в состоянии полимодальности, то есть это в зависимости от управляющих 
параметров наличие нескольких равновесных положений, нескольких мод. Во – вторых сос-
тояние расходимости. Это такое состояние, при котором малые начальные изменения 
приводят к отличному (другому) конечному состоянию системы. И третье различие это пе-
реход из одного состояния системы в другое возможно при разных значениях управляющих 
параметров.      

Вообще нелинейность в экономике резко увеличивает скорость изменения экономичес-
кой ситуации, тем самым уменьшает время для принятия правильных решений. 

Изменение параметров нелинейной экономической системы приведшая к изменению её 
поведения описывается теорией состояний. В рамках этой теории, изучение поведения сис-
тем, состояние которых далеки от стационарной, выведена в новую область, на стыке мате-
матики и топологии и называется теорией катастроф. Катастрофа - это скачкообразное 
изменение поведения системы при незначительных изменениях внешних факторов. Теория 
катастроф для изучения поведения технических систем применяется довольно давно. 
Необходимость наладки этой теории для изучения экономических систем возникло 
относительно недавно и связано это с глобализацией экономического пространства и как 
следствие нелинейным поведением экономических систем. Вторая причина пользоваться 
методологией теории катастроф, для анализа экономических систем – это необходимость 
создания системы раннего оповещения надвигающихся экономических кризисов. Слишком 
высока цена этих кризисов. В условиях глобализации локальных экономических кризисов 
не бывает. Итак, суть теории катастроф - это изучение поведение системы около критичес-
ких точек. Применение теории катастроф в экономике не может победить глобальные 
кризисы, но может подсказать, что делать при приближении катастрофы.  Необходимо 
исследовать и спрогнозировать поведение конкретной экономической системы после того, 
как её показатели приблизятся к пороговым значениям, определенных нами заранее. Кроме 
этого, при помощи теории катастроф возможно установит границы устойчивости, а также 
общие черты кризисов свойственных все экономикам, не зависимо от их уровней. Наг-
лядность теории катастроф на экономических задачах хорошо видно на примере. Поступи-
ла деструктивная информация, в результате которой обвалились цены на финансовые инс-
трументы на биржах. Источник такой информации обычно бывает внешний. Например, воз-
можный результат торговой войны между США и Китаем проанализирован авторитетной 
консалтинговой компанией и как прогноз возможное сокращение спроса на металл. В этом 
случаи все акции компаний добывающих, перерабатывающих металл обваливаются. Начи-
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нается паника среди брокеров и весь финансовый рынок проваливается. Хотелось бы от-
метить большую роль информационной составляющей, которая может иметь элемент 
субъективности. Если конкретная экономика находится в устойчивом состоянии, то это 
приведет к некоторым флуктуациям на бирже с последующим восстановлением ситуации. 
В противном случаи возможны различные сценарии потери устойчивости. Не углубляясь в 
математические подробности в рамках теории катастроф, необходимо представить функ-
цию, определяющую состояние отрасли или всей экономики, в зависимости от поставлен-
ной задачи. Например, это может быть функциональная зависимость между показателем 
доходности экономики от вложенных инвестиций или от инновационной составляющей. 
Затем необходимо исследовать эту функцию на экстремумы (имеется в виду как на гло-
бальные, так и на локальные), точки перегиба и т.д. В зависимости от этих показателей 
математики могут определить, где кончаются флуктуации и начинается катастрофа. 

                                        
Выводы 

В экономической динамике такие понятия как стационарность, устойчивость не должны 
быть самоцелью. Стационарное состояние экономической системы бывает на коротком вре-
менном интервале в рамках определенного состояния. Например, перед экономическим 
ростом наблюдается некоторая стабильность. В этом временном отрезке все параметры 
экономического роста колеблются в определенном интервале, затем идет экономический 
рост. В условиях экономического роста устойчивостью будем называть состояние, при ко-
тором сохраняются тенденции и направление движения экономических параметров. Устой-
чивость, стационарность, равновесные состояния экономических систем в первую очередь 
зависит от сложности организации самой системы. Если для линейных экономических сис-
тем реакция на внешние возмущения легко предсказуемы и поведение системы возвращает-
ся на своё исконное положение после устранения внешних возмущений, то в случаи со 
сложными нелинейными системами даже возмущения с нулевыми средними могут вывести 
систему из состояния равновесия. Определение устойчивого состояния конкретной эконо-
мической системы сводится к определению определенных точек на её траектории движе-
ния. Эти точки определяются в процессе решения дифференциального уравнения, которое 
описывает динамику изменения траектории развития конкретной экономики. В первую 
очередь необходимо определить само уравнение. Это может быть производственная функ-
ция в дифференциальном виде или любой другой экономический процесс, описанный 
дифференциальным уравнением. Затем её решить и определить устойчивые точки на осно-
вании неравенств, приведенных в методе определения устойчивости по Ляпунову. Конечно, 
есть и другие методы определения устойчивости. Например, устойчивость по Пуассону. 
Устойчивость по Пуассону указывает на возврат траектории движения системы в окрест-
ность начального значения. Но в экономических системах из-за наличия случайных факто-
ров возврат к начальным точкам представляется маловероятным. Устойчивость по Пуассо-
ну более подходит для изучения строго детерминированных процессов без вкраплений 
стохастичности. Поэтому в данной работе обосновывается целесообразность определения 
устойчивости конкретной экономической системы методом Ляпунова. 

Не стоит забывать, что экономика в состоянии стационарности не приемлет инноваций 
и роста, а равновесные системы не способны к развитию и самоорганизации. Согласно при-
нципу Ле Шателье, равновесие подавляет отклонения экономической динамики от своего 
стационарного состояния. Состояния стационарности и устойчивости должны быть в пере-
рывах между экономическим ростом и во время глобальных экономических кризисов и 
должны поддерживаться за счет внутренних резервов.      
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Qeyri-xətti iqtisadi sistemlərin davamlılığının aktual məsələləri 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - xarici amillərin təsiri şəraitində iqtisadi sistemlərin sabitliyinin təhlili. 

Xarici amillər dedikdə investisiya və yeniliklər başa düşülür. 
Tədqiqatın metodologiyası – fiziki ideyaların iqtisadi təhlilə daxil olması.  
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Tədqiqat zamanı əldə edilən nəticələrdən, təkliflərdən xarici 

amillərin təsiri nəzərə alınmaqla iqtisadi analiz metodikasının təkmilləşdirilməsi üçün istifadə 
edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – Qloballaşma şəraitində iqtisadi sistemlərin təhlilinə yeni yanaşmaların 
qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi ondan ibarət-
dir ki, qlobal iqtisadi sistemə dərindən inteqrasiya olunmuş iqtisadiyyatların təhlili aparılır. İqtisadi 
trayektoriyanın inkişaf xətti yalnız müəyyən müvəqqəti hissədə mümkündür. Davamlı iqtisadi in-
kişaf məsələlərinin öyrənilməsini xarici amillərin təsiri kontekstində nəzərdən keçirmək lazımdır, 
bu isə öz növbəsində fiziki fikirlərin iqtisadi təhlilə daxil olmasını tələb edir. 

Məqalədə iqtisadi artımın davamlılığının qiymətləndirilməsi, həmçinin xarici amillərin iqtisadi 
sistemin inkişaf trayektoriyasına təsiri məsələləri nəzərdən keçirilib. Xarici amillər dedikdə həm 
dünya bazarlarında qiymətlər, həm də hər hansı bir investisiya və innovasiya növü başa düşülür. 
İqtisadi sistemin davamlılığının formalaşması altında Lyapunov metodu təklif olunur, sonra bu 
metodun iqtisadi mənası verilir. 

 Açar sözlər: dayanıqlıq, bifurkasiya, inkişaf trayektoriyası, iqtisadi artım. 
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Topıcal ıssues of sustaınabılıty of nonlınear economıc systems 
 

Summary  
The purpose of the research -  Analysis of stability of economic systems under conditions of 

influence of external factors. External factors refer to investment and innovation. 
The methodology of the research - Penetration of physical ideas into economic analysis. 

Multidisciplinary approach methodology as well as nonlinear analysis. 
The practical importance of the research - The results obtained during the study, proposals 

can be used to improve the methodology of economic analysis taking into account the influence 
of external factors. 
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The results of the research - Assessment of new approaches to the analysis of economic 
systems in the context of globalization. 

The originality and scientific novelty of the research - The originality and scientific novelty 
of the study is that an analysis of economies deeply integrated into the global economic system is 
carried out. The linearity of the development of the economic trajectory is possible only over a 
certain time period, when the influence of external factors can be neglected. The study of 
sustainable economic development needs to be considered in the context of external factors, which 
in turn requires the penetration of physical ideas into economic analysis. 

The article considers the issues of assessing the sustainability of economic growth, as well as 
the influence of external factors on the development trajectory of the economic system. External 
factors mean both prices in world markets and any type of investment and innovation. Under the 
formalization of the stability of the economic system, the Lyapunov method is predicated, then the 
economic meaning of this method is given. 

Key words: sustainability, bifurcation, development trajectory, economic growth. 
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TİKİNTİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN 
TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN KOMPLEKS MODELİ 

 
Xülasə 

Məqalədə tikinti müəssisələrinin idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri tədqiq edil-
miş və tikinti şirkətinin təşkilati-iqtisadi strukturunun və strateji idarəetmə mexanizminin təkmil-
ləşdirilməsi prosesinin mərhələlərlə icra edilməsinin alqoritmi təklif edilmişdir. Tikinti şirkətinin 
təşkilati-iqtisadi strukturunun təkmilləşdirilməsi zamanı bir sıra amillərin təsirinin  nəzərə alınması 
qeyd edilmişdir. Xarici mühitdə baş verən dəyişikliklərin konpensasiyası, resursların idarəedilməsi 
və tikinti müəssisələrinin fəaliyyətinin strateji cəhətdən təhlil edilməsi baxımından strukturların 
qarşılıqlı əlaqəsinin maksimum təsirinin aydınlaşdırılması məqsədi ilə müəssisənin strateji idarə-
etmə mexanizminin kompleks modeli işlənilmişdir. 

Tədqiqatın əsas məqsədi: tikinti müəssisələrinin fəaliyyətinin strateji cəhətdən təhlil edilməsi 
baxımından fərdi bölmə və strukturların qarşılıqlı əlaqəsinin maksimum təsirinin aydınlaşdırılma-
sıdır. 

Metodologiya: tədqiqat işində tikinti müəssisəsi məhsulunun keyfiyyət göstəricisini müəyyən 
edən, həmçinin müqayisəli təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. 

Əsas nəticələr: təklif edilən alqoritmdən istifadə etməklə müəssisənin strateji idarəetmə mexa-
nizminin təkmilləşdirilməsi prosesini yerinə yetirmək mümkündür. İdarəetmə sisteminin təkmil-
ləşdirilməsinin modeli işlənilmişdir. Model müəssisənin səmərəli fəaliyyətini təmin etməklə hə-
min istiqamətdə nəzərdə tutulan kompleks tədbirlər sisteminin işlənilməsinin və icra edilməsinə 
nəzarətin təşkilinin vacibliyini şərtləndirir.  

Açar sözlər: tikinti müəssisələri, təşkilati struktur, idarəetmə sistemi, strateji idarəetmə me-
xanizmi, təkmilləşdirilmə, kompleks model. 

   
Giriş 

Bazar şəraiti və regionların iqtisadi sərbəstliyinin yüksəldilməsi tikinti komplekslərinin idarə-
edilməsinin yeni prinsipial mexanizminin işlənilməsini tələb edir. Belə ki, tikinti komplekslərinin 
yeni idarəetmə mexanizmi bilavasitə tikinti müəssisələrinin səmərəli fəaliyyətini təmin etməlidir. 
Bu halda tikinti komplekslərinin strukturunun yeniləşdirilməsi, onun təşkilati quruluşu  və idarə-
etmə strukturunun transformasiyası, əsas istehsal fondlarının bərpası, təsərrüfat subyektlərinin bir-
biri arasında qarşılıqlı əlaqənin qurulması prinsipial şəkildə yeni iqtisadi münasibətlərin formalaş-
ması ilə şərtləndirilir. İqtisadi sistemin əsas kompleksi hesab edilən tikinti kompleksi regionun 
aparıcı sahələrinin inkişaf etdirilməsini təmin edir və real iqtisadi şərait investisiya prosesi işti-
rakçılarının qarşılıqlı əlaqəsinin xarakterini və tərkibinin keyfiyyətini dəyişərək onların funksiya-
larını bölüşdürür. Belə ki, tikinti istehsalı iqtisadiyyatın digər sferalarında fəaliyyət göstərən müəs-
sisələrlə, investorlarla, bank strukturları, maliyyə-sənaye qrupları və digər institusional formalarla 
sıx qarşılıqlı əlaqədə olur. 

Mövcud ədəbiyyatlara istinad  
Tikinti təşkilatının yeni təşkilat quruluşunu seçdikdə, onun idarəetmə aparatını formalaşdırdıq-

da təşkilatın qarşısında duran vəzifəni və işin yerinə yetirilmə şərtlərini dəqiq müəyyənləşdirmək 
lazımdır. Administrativ-təsərrüfat xərclərinin azalmasına tikinti müddətinin azaldılması, əmək 
məhsuldarlığının artırılması, tikintinin konsentrasiyası, tikinti təşkilatlarının təşkilati strukturunun 
yaxşılaşdırılması (yeniləşmə və ixtisaslaşma, tikinti istehsalının idarə edilməsində lazımsız əlaqə-
lərin aradan qaldırılması), tikintidə uçot və hesablaşma sisteminin sadələşdirilməsi və s. əsas amil-
lər səbəb olur [2, s. 115-119]. 
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Bazar iqtisadiyyatı təşkilatların, o cümlədən tikinti kompleksi təşkilatlarının istehsal fəaliyyə-
tinin yaxşılaşdırılması ilə birbaşa əlaqəlidir. Bazardakı dəyişikliklərlə əlaqəli problemlər tikinti 
təşkilatlarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsində xüsusi aktuallıq kəsb edir və bu da yeni 
təşkilati quruluşa keçilməsini tələb edir. Xarici təcrübədən göründüyü kimi, tikinti firmalarının 
təşkilati quruluşu istehsal prosesinin səmərəliliyinə və əlverişli nəticəsinə nail olmaq üçün həmişə 
təhlil olunan və şüurlu surətdə dəyişdirilən çox çevik bir elementdir [10, s. 42-52; 12, s. 94-100]. 

Tikinti təşkilatlarının adaptasiyası (uyğunlaşma problemləri) istehsalın və idarəetmənin təşkili, 
istehsal və texniki avadanlıqlar sistemi, maşın və mexanizmlər parkının quruluşu, tikinti təşkilat-
larının ixtisaslaşması, subpodratçılarla münasibətləri və bir çox digər məsələləri əhatə edir. Hal-
hazırda sənaye obyektlərinin inşasında ixtisaslaşmış tikinti təşkilatlarının adaptasiya prosesi on-
lardan ciddi daxili islahat tələb edir və maddi, maliyyə, təşkilati, sosial və sosial-psixoloji xarak-
terli böyük problemlərin həllini özündə birləşdirir. Eyni zamanda, həmin təşkilatlar uzun müddət 
fəaliyyətdə olan qeyri-istehsal müəssisələrində çalışan bütün tikinti təşkilatları ilə bazarda yer uğ-
runda rəqabətə başlamalıdır [11, s. 18-25]. 

Təşkilatın strukturunun formalaşması onun istehsalat vahidlərinə-bloklara bölünməsi vasitəsilə 
həyata keçirilir. Bloklar isə öz aralarında nisbətən iri vahidlər kimi birləşə bilər və bu proses de-
partamentalizasiya (şöbələşmə) adlanır.  

Ümumiyyətlə, tikinti təşkilatlarının bloklara ayırmasının müxtəlif üsulları vardır: 
1. Yerinə yetirdikləri funksiyalara görə-bu halda hər bir blokun məqsəd və vəzifəsi aydın şə-

kildə müəyyən edilir-bu proses funksional şöbələşmə adlanır. 
2. Buraxılmış məhsul növünə görə bloklara ayrılma – bu, məhsuldar şöbələşmə adlanır və isteh-

sal edilmiş məhsulun çeşidi kəskin çoxaldığı halda baş verir. 
3. Təşkilat genişləndikcə digər ölkələrdə, şəhərlərdə (regionlarda) şöbələrin yaranması qaçıl-

mazdır. Burada təşkilatın strukturunun ərazi əsasında formalaşması məqsədəuyğun hesab edilir-
bu, coğrafi şöbələşmə adlanır [8, s. 40-43]. 

Müəssisələrin struktur bölmələrinin idarə edilməsində idarəetmə strategiyasının düzgün seçil-
məsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Strategiya sahəsində tədqiqatlar aparmış G. Johnson, K. Schole-
sin fikrincə  müəssisədə strategiyanın formalaşdırılması şüurlu, qeyri-rəsmi və idarə olunan düşün-
cə prosesi olmalıdır [16].  

Tikinti müəssisələrinin strukturunun formalaşması ölkə iqtisadiyyatının sosial-iqtisadi inkişa-
fında əhəmiyyətli rol oynayır, bu inkişaf isə əsaslı tikintinin təşkili və idarəedilməsinin təkmilləş-
dirilməsindən kəskin dərəcədə asılıdır. Tikinti təşkilatlarının təsərrüfatçılıq formalarının təyin 
olunma prinsiplərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür: 

- təşkilati strukturun zəruri müxtəliflik prinsipi; 
- təsərrüfatçılıq formasının təşkilnin adekvatlıq prinsipi; 
- idarəetmə sisteminin ümumi sərhəddinin qapalılıq prinsipi; 
- idarəetmədə mərkəzləşmə və qeyri-mərkəzləşmənin rasionallıq prinsipi; 
- təşkilati strukturun səmərəlilik prinsipi. 
Materiallar və metod 
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə əsaslanaraq tikintidə, qloballaşmada, mədəniyyət və ətraf 

mühitlə əlaqəli məsələlərin həll edilməsi xüsusi müzakirə obyekti hesab edilməlidir. Tikinti sahəsi 
və qloballaşma ilə əlaqəli məsələlərin nöqsan cəhətləri və üstünlükləri cədvəl 1-də verilir. 
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Cədvəl 1 
Tikinti sahəsinin nəzərə alınması ilə əlaqəli məsələlərin nöqsan və üstünlükləri 

 

№ Üstünlüklər Nöqsanlar 

1 Əsas infrastruktura xarici investisiyanın cəlb 
edilməsi bir sıra layihələrin həyata 
keçirilməsinə imkan yaradır. 

Yerli tikinti firmalarının özəlləşdirilən 
layihələrə himayədarlıq etmək üçün imkan və 
ya təcrübələri yoxdur. 

2 Layihələrə birbaşa xarici sərmayə qoyuluşu 
tikintiyə olan  tələbatın artmasına, yerli 
təşkilatlar (firmalar) üçün iş imkanlarının 
yaranmasına səbəb olur. 

Texniki və idarəetmə potensialının 
çatışmazlığından yerli tikinti şirkətləri əsasən 
xaricdən maliyyələşdirilən layihələrdə iştirak 
edə bilmirlər.  

3 Xarici firmalar arasındakı rəqabət ölkələrdə 
tikinti layihələrinin xərclərini azaldır.  

Bu şəraitdə yerli firmaların inkişaf etmək 
ehtimalı çox az olur [13].  

4 Çox sayda beynəlxalq firmanın olması yerli 
firmalara texnologiyanın verilməsi və 
modernləşdirilməsi üçün imkanlar təklif edir. 
Həmçinin beynəlxalq firmaların sayının çox 
olması texnologiyanın verilməsinin rəqabət aləti 
ola biləcəyini göstərir.  

Xarici tikinti firmaları texnologiyanın verilməsi 
üçün pul ödəyə bilər  və bunun qarşısını almaq 
üçün tədbirlər görə bilər [14].  Bundan əlavə, 
yerli şirkətlər texnologiya verilməsindən 
faydalana və ya sonradan əldə edilmiş 
təcrübədən istifadə edə bilməzlər. 

5 Tikinti sənayesində yerli şirkətlərin rəqabətlilik 
imkanlarının zəif olması xarici şirkətlərin 
sərmayə qoyuluşuna meylini yüksəldir. 

Ölkənin tikinti fəaliyyətinin səviyyəsi ilə iqtisa-
di inkişafı arasında mürəkkəb əlaqə vardır. 
Makroiqtisadi təhlillərə əsaslanan tədqiqatlar 
əlaqəni modelləşdirməyə cəhd göstərir, lakin 
məlumatların keyfiyyəti və mövcudluğu prob-
lemlərinə mane olur. Bu baxımdan, iqtisadi 
artımda yerli tikinti firmalarının rolunun 
yüksəldilməsi vacib məsələ hesab edilir [15].   

 

Qeyd: [13-15] əsasında müəllif tərtib etmişdir 
            
Bir sıra tədqiqatçılar isə tikinti sektorunun ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) artımında 

mühüm rol oynadığını vurğulayaraq qeyd edirlər ki, onun sürətli inkişafı ətraf mühitə çoxlu miq-
darda tikinti tullantılarının toplanmasına səbəb olur. Bu baxımdan, onlar tikinti sənayesində tul-
lantıların əmələ gəlməsinin əsas səbəblərini: "Tikintinin görünüşündə davamlı dəyişikliklərin apa-
rılması", "Materialların düzgün saxlanılmaması", "Materiallardan sui-istifadə", "Havanın təsiri" 
və "Təchizatçıların sifariş zamanı yol verdiyi nöqsanlar" kimi qruplaşdırırlar. Onların fikrincə, 
əldə edilmiş ilkin nəticələrə əsaslanaraq tikinti mütəxəssisləri (podratçılar, məsləhətçilər və tərti-
batçılar) tikinti tullantılarının yaranmasına ən çox səbəb olan bu tip problemləri mütləq nəzərə 
almalıdır [17]. 

Tikinti fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətləri tikintidə keyfiyyət sistemlərinin yaradılması və 
yoxlanılması zamanı keyfiyyət məsələlərinin tənzimlənməsinə xüsusi yanaşmalara ehtiyac oldu-
ğunu müəyyənləşdirir. Bu baxımdan da, tikinti məhsullarının və tikintidə istifadə olunan tikinti 
sənayesi müəssisələri məhsullarının (məhsul, armatur, konstruksiya və hissələr) xüsusiyyətlərinin 
müqayisəli təhlilinin  aparılması tikintinin keyfiyyətinin müəyyən edilməsində ona təsir edən vacib 
amillərdən biri hesab edilir. Tikintidə məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi keyfiyyət göstə-
ricisinin dəyərini müəyyən edən metodun seçilməsindən yüksək dərəcədə asılıdır. Tikinti məhsul-
larının keyfiyyətini müəyyən edən metodların növünün seçilməsi və onun mahiyyətini əsaslandır-
maq üçün müxtəlif tədqiqaçıların fikirləri müəllif tərəfindən cəmləşdirilərək cədvəl 2.-də verilir.  

 
 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(61)-2021 
 

144 

Cədvəl 2 
Məhsulların keyfiyyət göstəricilərini müəyyən edən metodlar və  onların mahiyyəti 

 

№ Məhsulun keyfiyyət 
göstəricisini müəyyən 

edən metod 
Seçilmiş metodun əsas mahiyyəti 

1 Ölçmə Texniki ölçmə vasitələrinin tətbiqi əsasında ölçmə  yerinə yetirilir 
2 Qeydiyyat Əşya, xərclər və hadisələrin müəyyən sayı və müşahidə əsasında 

müəyyən edilir 
3 Təxmini hesablama Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin onun parametrlərinin nəzəri və 

emprik asılılığından istifadəyə əsaslanır  
4 Ekspert Tikinti sənayesi üzrə ekspertlərin qəbul etdiyi qərar əsasında həyata 

keçirilir 
5 Sosioloji  Tikinti məhsulunun faktiki və ya potensial istehlakçısının fikirlərinin 

toplanması və təhlili əsasında istifadə edilir   
6 Orqanoleptik Hissiyyat orqanlarının təhlili əsasında yerinə yetirilir 

 

Qeyd: [3,5] əsasında müəllif tərtib etmişdir 
 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri, orta və kiçik tikinti təşkilatlarının yerinə yetirdiyi işlərin 

strukturundan görünür ki, 2012-2019-cu illərdə tikinti, yenidənqurma, genişləndirmə, texniki va-
sitələrin yenidən təchiz olunmasının ümumi tikintinin həcmində xüsusi çəkisi 60,8-71,2% hüdu-
dunda, əsaslı təmirin ümumi tikintinin həcmində xüsusi çəkisi 10,1-17,6% hüdudunda, cari təmirin 
ümumi tikintinin həcmində xüsusi çəkisi 2,6-7,6% hüdudunda, sair işlərin ümumi tikintinin həc-
mində xüsusi çəkisi 12,2-21,5% hüdudunda təşkil etmişdir (qrafik 1).  

 

 
 

Qrafik 1. Tikinti işlərinin strukturu 
 

Qeyd: [1, səh.161-163] əsasında müəllif tərtib etmişdir 

y = 1,2905x + 10,293
R² = 0,7686
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Qrafikdən görünür ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən tikinti şirkətlərinin tikinti işlərinin ümu-
mi həcmi 2012-2019-cu illərdə 7319,5519-8970,377 milyon manat hüdudunda olmuşdur. Belə ki, 
tikinti işlərinin ən yüksək həcmi 2013-cü ildə olmuş və bu əvvəlki ilə nisbətən 1005,1448 milyon 
manat və ya  13,1 % artım təşkil etmişdir. Əvvəlki illə müqayisədə tikinti işlərinin həcmində 2018-
ci ildə artım 686,2155 milyon manat  və ya 8,8%  təşkil etmişdir. 

Müqayisə edilən dövrdə sair işlərin tikintinin ümumi həcmində xüsusi çəkisi üzrə göstəricilərin 
qrafiki trend xətti Microsoft Excel proqramını tətbiq etməklə qurularaq xətti reqressiya tənliyi 
y=1,2905x+10,293 müəyyənləşdirilmiş və approksimasiyanın etibarlılıq kəmiyyəti R2*=0,7686 
təşkil etmişdir.  Determinasiya əmsalının R2=0,8767 kəmiyyəti göstərir ki, y asılı dəyişəninin 
variasiyasının 87,67% olması  x sərbəst dəyişənin  variasiyasının da yüksək olması ilə izahlandırıla 
bilər.  

Azərbaycanda tikinti şirkətlərinin səmərəli fəaliyyətinin təşkilinə təsir göstərən ciddi problem-
ləri aşkar etmək məqsədi ilə bu sahənin daha da dərindən təhlil edilməsinə ehtiyac vardır. Tikinti 
sahəsində yaranmış mövcud vəziyyəti başa düşmək  və onun perspektivlərini müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə bütünlükdə tikinti sahəsinin, həmçinin daşınmaz əmlak bazarının inkişafına təsir edən 
amillərin araşdırılması vacibdir [4]. Azərbaycanın tikinti və daşınmaz əmlak bazarına təsir 
göstərən nisbətən vacib və əsas amillərə neftin dünya bazarındakı qiymətləri və onun nəticəsində 
valyuta kursunun dəyişkənliyi, inflyasiya, tələb və təklifin səviyyəsi, ipoteka kreditlərinin 
əlçatanlığı və s. aid etmək olar. Bundan əlavə, ölkənin xarici siyasətindəki vəziyyət və bununla 
əlaqəli böyük inkişaf potensialına malik olan və hegemon ölkələrin bu siyasətə münasibəti də 
büyük təsir göstərir. Belə ki, 2000-2019-cu illərdə istifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin ümumi 
sahəsinə görə ən yüksək göstərici 2013-cü ildə olmuş və bu göstərici 2,403 milyon m2 təşkil 
etmişdir ki, bu da 2000-ci illə müqayisədə 4,93 dəfə , 2010-cu ildə-17,3% ; 2011-ci ildə-18,2%; 
2012-ci ildə-11,9%; 2014-cü ildə-9,4%; 2015-ci ildə-24,4%; 2016-cı ildə-13,3%; 2017-ci ildə-
19,1%; 2018-ci ildə-6,8% və 2019-cu ildə-1,0% çox olmuşdur. Müqayisə edilən dövrdə ək kiçik 
meyletmə 2018-2019-cu illərdə olmuşdur ki, bu da 2018-ci ildə 153 min m2  və 2019-cu ildə 23 
min m2 təşkil etmişdir. İstifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin şəhər  yerlərində ən yüksək artım 
tempi 2003-cü ildə 69,7% və kənd yerlərində 63,1% təşkil etmişdir. Şəhər yerlərində tikilib 
istifadəyə verilmiş yaşayış evləri üzrə 2004-2019-cu illərdə ən yüksək artım  tempi 2009-cu ilə 
nisbətən 2010-cu ildə 43,8%, ən az artım tempi 2018-ci ilə nisbətən 2019-cu ildə 4,7% təşkil 
etmidir. Onu da qeyd edək ki, 2006-2007-ci illərdə, 2009-cu ildə, 2011-ci ildə, 2014-2015-ci 
illərdə və 2017-ci ildə şəhər yerləri üzrə göstəricidə özündən əvvəlki illə müqayisədə artım tempi 
müşahidə edilməmişdir. Kənd yerlərində tikilib istifadəyə verilmiş yaşayış evlərində 2004-2019-
cu illərdə ən yüksək artım tempi 2006-cı ilə nisbətən 2007-ci ildə 25,9% və 2010-cu ilə nisbətən 
2011-ci ildə 24,7% olmuş, ən az artım tempi 2008-ci ilə nisbətən 2009-cu ildə 1,0% və 2013-cı ilə 
nisbətən 2017-ci ildə 3,6% təşkil etmişdir. Onu da qeyd edək ki, kənd yerləri üzrə bu göstəriciyə 
görə 2008-ci ildə, 2012-ci ildə, 2014-2016-cı illərdə özündən əvvəlki illə müqayisədə artım tempi 
müşahidə edilməmişdir. Həmçinin şəhər yerlərində tikilib istifadəyə verilmiş yaşayış evləri üzrə 
şəhər yerlərinin ümumi həcmdə xüsusi çəkisinin ən yüksək göstəricisi 2005-ci ildə 75,1%, ən aşağı 
göstəricisi 2002-ci ildə 54,7%, kənd yerlərinin ümumi həcmdə xüsusi çəkisinin ən yüksək 
göstəricisi 2002-ci ildə 45,3%, ən aşagı  göstəricisi 2005-ci ildə 24,9% təşkil etmişdir [1, s.149].   

Müəssisədə idarəetmənin təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi mexanizminin həyata keçi-
rilməsi tikinti təşkilatının bölmə və vəzifəli şəxslər üzrə funksiya və tapşırıqların verilməsini, ara-
larında müvafiq səlahiyyət və vəzifələrin bölüşdürülməsini əhatə edən məsələləri özündə ehtiva 
edir. 

İdarəetmənin təşkili strukturu idarəetmə sisteminin daxili quruluşudur, təşkilat vahidlərinin 
məcmusunu, eyni zamanda həmin təşkilat vahidlərinin öz aralarında və idarəetmə obyekti arasında 
qarşılıqlı münasibətini əks etdirir [6, səh.2-14; 7, səh. 2-13]. Təşkilat vahidlərinin öz aralarında və 
idarəetmə obyekti arasında formalaşması münasibətləri iki fərqli informasiya əlaqəsi ilə şərtləndi-
rilir:  
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- şaquli (adminstrativ) informasiya əlaqəsi-məlumatların verilməsini həyata keçirməklə siste-
min vəziyyətini dəyişir və bunlara əmrlər, göstərişlər, tələblər, tapşırıqlar və s. aiddir; 

- üfüqi informasiya əlaqəsi-təşkilat vahidləri və idarəetmə obyekti arasında üfüqi əlaqələndir-
mənin, o cümlədən funksional, layihə və proqnoz əlaqələrinin  yaradılması. 

Cəmiyyətin müasir inkişaf dövründə tikinti komplekslərinin təşkilati quruluşuna xas olan xa-
rakterik nöqsanlarına rəhbərlərdən hədsiz dərəcədə asılılıq və müəssisənin fəaliyyətinin, o cümlə-
dən kommersiya-maliyyə fəaliyyətinin qeyri-adekvat informasiyasının saxlanılması aid edilir. Bu 
qeyd edilən nöqsanlara yol verilməməsi üçün tikinti təşkilatlarının strukturu təkmilləşdirilməli və 
bu prosesin həyata keçirilməsi ardıcıllığı qeyd edilməlidir. Odur ki, tədqiqat işində tikinti təşkilat-
larının təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi prosesinin həyata keçirilməsini təmin edən alqo-
ritmin işlənilməsi vacibdir. Bu baxımdan da, tikinti şirkətinin təşkilati strukturunun təkmilləşdiril-
məsi prosesinin həyata keçirilməsi onun səmərəli fəaliyyətinin təşkilində xüsusi rol oynayır. Ti-
kinti şirkətinin  təşkilati-iqtisadi strukturunun təkmilləşdirilməsi prosesinin dörd mərhələdən ibarət 
yerinə yetirilməsi alqoritmi müəllif tərəfindən şəkil 3.3-dəki ardıcıllıqla təklif edilir.  

Tikinti şirkətlərinin təşkilati-iqtisadi strukturunun təkmilləşdirilməsi prosesinin icra edilməsi-
nin birinci mərhələsi struktur dəyişikliklərinə olan tələbatın müəyyən edilməsidir ki, bu mərhələdə 
strukturun arzu olunan vəziyyəti üzrə təsəvvürlər öncədən qiymətləndirilir, sistemin xarici-daxili 
mühit dəyişiklikləri proqnozlaşdırılır və ona nəzarət edilir,  müvafiq inkişaf konsepsiyası işlənilir 
və onun faktiki təşkilati struktura müvafiqliyi qiymətləndirilir, strukturun müvafiq tələblərə uy-
ğunluğuna baxılır və təklif edilən struktur dəyişikliklərinin məqsədi kimi məsələlərə baxılmalıdır. 

Təkmilləşdirilmə prosesinin ikinci mərhələsi təşkilati strukturun müvafiq layihəsinin işlənilib 
hazırlanmasıdır ki, burada məsələnin qoyuluşu və qəbul edilmiş qərarların məhdudiyyəti və kriteri-
yasının əsaslandırılması, işçi qrupun müəyyən edilməsi və layihələndirməyə metodiki yanaşmanın 
seçilməsi, məlumatların toplanması və yanaşma  əsasında onların təhlil edilməsi, layihənin krite-
riyaya uyğunluğu, buna görə sənədləşmənin işlənməsi və layihənin tətbiqini əks etdirən qərarın 
qəbulu kimi məsələlər ardıcıllıqla icra edilməlidir. 

Təkmilləşdirmə prosesinin üçüncü mərhələsi tikinti təşkilatında müvafiq layihənin tətbiqi üzrə 
məsələləri əhatə edir və bu mərhələdə planlaşdırma və sosial-psixoloji, təşkilati hazırlıqlar görül-
dükdən sonra  layihə tətbiq edilir. 

Dördüncü mərhələdə layihənin uyğun olub-olmamasının səbəbi aşkar edilir, faktiki strukturun 
layihənin tələblərinə uyğunluq dərəcəsinə baxılaraq qiymətləndirilir, qəbul edilmiş struktur dəyi-
şikliklərinin nəticələri müəyyən edildikdən sonra bu nəticələrin müəssisənin qarşısında qoyduğu 
məqsədlərə uyğun gəlib-gəlməməsi məsələsinə baxılaraq layihənin qəbulundan əldə ediləcək sə-
mərə müəyyənləşdirilir.  

Fikrimizcə, tikinti şirkətinin təşkilati-iqtisadi strukturunun təklif edilən alqoritmin ardıcıllığı 
əsasında təkmilləşdirilməsi onun səmərəli fəaliyyətində həlledici rol oynadığı üçün aşagıdakı amil-
lərin təsirinin  nəzərə alınmasının vacibliyini şərtləndirir: 

• xarici faktorların təsiri; 
• strukturlararası funksiyaların bölüşdürülməsində disbalansın olmaması; 
• müəssisənin səmərəli fəaliyyətinin qənaətbəxş olmaması; 
• istehsal prosesində texnoloji dəyişikliklərin məcburiliyi. 
Tədqiqat işində təklif edilən alqoritmdən istifadə etməklə müəssisənin strateji idarəetmə mexa-

nizminin təkmilləşdirilməsi prosesini yerinə yetirmək mümkündür. Belə ki, xarici mühitdə baş 
verən dəyişikliklərin konpensasiyası və resursların idarəedilməsi, tikinti müəssisələrinin fəaliyyə-
tinin strateji cəhətdən təhlil edilməsi və onun daxili mühitinin inkişafı haqqında verilən proqnoz-
ların həyata keçirilmə baxımından dəqiqliyi, fərdi bölmə və strukturlar üzrə qarşılıqlı əlaqənin 
maksimum təsirinin aydınlaşdırılması müəssisənin strateji idarəetmə mexanizminin kompleks mo-
delinin işlənilməsinin vacibliyini şərtləndirir (şəkil 1).  
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Şəkil 1. İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinin kompleks modeli. 
 

Qeyd: [9] əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
 
Müəssisənin idarəetmə mexanizmi strateji təhlilin iki istiqamətində formalaşa bilər: a) iqtisadi 

sistemin bütün fəaliyyət blokları, o cümlədən məqsədli, təşkilati idarəetmə, istehsal-təsərrüfat, ma-
liyyə-iqtisadi və innovasiya-investisiya blokları əsasında; b) tarazlaşdırılmış strategiyanın forma-
laşması, inkişafı və realizasiyası, ona operativ nəzarət mexanizminin qurulması, balanslaşdırılmış 
göstəricilər sisteminin perspektivliyinin müəyyən edilməsi, idarəetmə sisteminin səmərəliliyi və 
onun təkmilləşdirilməsi əsasında.  

İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinin bu modeli onun səmərəliliyini təmin etməklə həmin 
istiqamətdə nəzərdə tutulan kompleks tədbirlər sisteminin işlənilməsinin və icra edilməsinə nə-
zarətin təşkilinin vacibliyini şərtləndirir.  

Müəssisənin idarəetmə strukturu və fəaliyyətdə olan bölmələrinin formalaşması onun inkişaf 
strategiyasının planlaşdırılması ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu baxımdan, təşkilatın inkişaf strategiyası 
planlaşdırıldıqda innovtiv və investisiya dəyişikliklərinin nəzərə alınması, o cümlədən yeni stan-
dartlara cavab verə biləcək innovativ məhsul istehsalı, elm və texnologiyanın inkişafını əks etdirən 
proqram məqsədli layihələrdən istifadə, müəssisənin xammal, maliyyə və kadr resurslarının in-
kişafını təmin edə bilən strateji inkişaf planı və bütün bu qeyd edilənlərin əsasında onun idarəetmə 
strukturunun dəyişməsi vacib şərtlər kimi nəzərdə tutulmalıdır. Bu isə son nəticədə tikinti sekto-
runda obyektin keyfiyyətli səviyyədə istifadəyə verilməsini və əhalinin mənzilə olan tələbatının 
həllində dövlətin tikinti şirkətləri qarşısında qoyduğu tələblərin gözlənilməsi şərti ilə yerinə ye-
tirilməsini tələb edir.  

Təşkilati-texnoloji kompleksin səmərəli fəaliyyəti istehsalın son məqsədinə nail olunması pro-
sesində ondan səmərəli istifadə edilməsi üçün onun bütün elementlərinin daim yüklənməsini tələb 
edir, obyektlərin və təşkilatların layihələşdirilməsi prosesində onların tikilməsi, mikrosadəliklərin 
istisna edilməsi məqsədi ilə bütün növ əməliyyatların əmək xərclərinin balanslaşdırılmasına nail 
olmaq istəyini təmin edir. Bunun üçün ilk növbədə fərdi əməliyyatların sayını azaltmaqla azəmə-
liyyatlı texnologiyaya nail olunur. 

Müəssisənin strateji idarəetmə mexanizmi 

Xarici mühitin inkişaf ssenariləri Fəaliyyətin strateji təhlili Daxili mühitin inkişaf proqnozu 

Müəssisənin balanslaşdırılmış strategi-
yasının formalaşması və inkişaf proqramı 

Proqramın strategiyasının realizasiyası 

Proqramın realizasiyasına operativ nəzarət  

Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi

İdarəetmə sisteminin səmərəliliyinin təhlili 

İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi 
üzrə tədbirlər sistemi 

Məqsədli blok: 
Prioritetlər, inkişaf, məhdudiyyət 

Təşkilati-idarəetmə bloku 

İstehsal-təsərrüfat bloku 

Maliyyə-iqtisadi blok 

İnnovasiya-investisiya bloku 

İdarəetmə sistemi 
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İstehsal prosesinin texnologiyası və təşkili özündə dialektik birliyi təmsil edir. Belə ki, texno-
logiyanın hər dəfə dəyişməsi istehsalın təşkilində müvafiq dəyişiklik edilməsi zəruriyyətini yaradır 
və ya əksinə, istehsalın təşkilinin təkmilləşdirilməsi texnologiyanın adekvat dəyişməsini şərtlən-
dirir. Təşkilati proses dinamik olduğu üçün onun təkmilləşdirilməsi fasiləsiz və qabaqlayıcı ol-
malıdır. Deməli, tikinti istehsalında yeni metodlar tədqiqat işinin təşkilati-texnoloji tikinti siste-
mini təşkil etməlidir. Tikinti istehsalının istehsal aparatı sistemli təşkil baxımından müəyyən şəkil-
də yerləşən, lazımi nisbətdə olan, bir-birini tamamlayan texniki-texnoloji xarakterli elementlərin 
məcmusu kimi təsəvvür edilə bilər. Sistemin bütün elementləri və hissələri bir-biri ilə tam uyğun 
şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olmaqla, əsas, ümumi məqsədə nail olmaq istiqamətində fəaliyyət göstə-
rən vahid bütövlük təşkil edir. Bu sistem o zaman işləyəcəkdir ki, layihə parametrləri gözlənil-
məklə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə verilmiş müddətlərdə nail olunsun. Obyektlərin tikintisinin 
sürəti texnologiya ilə müəyyən edilir və tikintinin istehsalat, maliyyə və resurs təminatının balans-
laşdırılmasından və fasiləsizliyindən asılı olaraq həyata keçirilir. Texnoloji və təşkilati elementlə-
rin tarazlaşdırılması təşkilat və texnologiyanın birliyi ilə şərtləndirilir. Təşkilat və texnologiya is-
tehsalın iki əsas komponentidir və onların bağlılığı istehsalın son nəticəsinə-obyektin istifadəyə 
verilməsinə istiqamətləndirilməklə təşkilati-texnoloji tikinti sistemlərində təmin edilə bilər. Qeyri-
müəyyən hadisələrin təsiri nəzərə alınmaqla, müxtəlif obyektlərin və onların komplekslərinin 
tikilməsinin optimal, hesablanmış və real həyata keçirilmə sürətini müəyyən etmək mümkündür. 
Belə ki, obyektlərin tikintisinin sürəti qəbul edilmiş texnologiya ilə müəyyən olunur, istehsal ma-
teriallarının və vasitələrinin tikinti sahəsinə səmərəli qəbul edilə bilən vəsaitlərdən çox daxilolması 
intensivliyinin yüksəlməsi ehtiyatların artmasına səbəb olur və tikintini bahalaşdırır, lakin onu 
sürətləndirmir. Bundan başqa, bu, texnologiyanın pozulmasına səbəb ola bilir və beləliklə də ti-
kintinin keyfiyyətini pisləşdirir. Təbii ki, materialların axınları və fond təminatı sürətinin azalması 
tikinti müddətlərinin artmasına səbəb olacaqdır. Deməli, axınların tarazlığını müəyyən sərhədlərdə 
təmin edən ağlabatan kompromis variantın seçilməsi lazım gəlir. Tənzimlənən bazar münasibətləri 
şəraitində obyektlərin tikintisi zamanı tikinti-quraşdırma işlərinin intensivləşdirilməsi imkanları-
nın sistemli öyrənilməsinin modelləşdirmə əsasında həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edi-
lir. Tikintinin resurslarla təminatı və obyektlərin tikintisi proseslərinin qarşılıqlı əlaqəli maşın imi-
tasiyası nisbətən obyektiv təşkilati-texnoloji yolların tapılmasına, habelə müxtəlif ehtimal xarak-
terli vəziyyətlərdə onların mümkün inkişafının proqnozlaşdırılmasına imkan verir. Bunun üçün 
obyektlərin tikilməsinin alternativ qrafiklərinin hazırlanması; ayrı-ayrı konstruksiyaların, iş növ-
lərinin, proseslərin və əməliyyatların funksional-dəyər təhlili cədvəllərinin tərtib edilməsi; təşki-
lati-texnoloji modellərin variantlarının hazırlanması və əlaqələrin, yardımçı əməliyyatların sayının 
azaldılması baxımından təhlillərinin aparılması zəruridir. Əsas proseslər kimi kritik həlli tələb 
edilən əməliyyatların qəbul edilməsi əsaslandırılır və  onların məqsədə çatma müddəti müəyyən 
edilir. Belə bir təşkilatın tikinti bloku, yəni təşkilati-texnoloji sistemin başlanğıc və ya ilkin özəyi 
"kiçik qrup" kimi xidmət etməlidir. İlkin təşkilati-texnoloji sistem obyektin və ya konstruktiv ele-
mentin müəyyən hissəsinin maşın dəstinin köməyi ilə kompleks yerinə yetirilmə şərtindən təsər-
rüfat hesabı əsasında formalaşır. Sistem rejimində müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən müəyyən 
şəkildə formalaşmış mobil ilkin istehsal sistemlərinin məcmusu son məqsədi-obyektlərin istismara 
verilməsini təmin edir. İstehsalın tarazlığını və daim təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün təş-
kilati-texnoloji sistemlərin formalaşdırılması müəyyən qaydalara riayət etməli və istehsal proses-
lərini əsas, lazımlı, təminedici, köməkçi və nəqliyyat  işlərinə ayırmaqla həyata keçirilməlidir. 

Əsas əməliyyatlar və proseslər son məqsədə nail olmağı təmin edir və işlərin cəbhəsini müəy-
yənləşdirir, lazımlı əməliyyatlar-əsas proseslərin optimal üsulla yerinə yetirilməsi üçün zəmin ya-
radır, təminedici və köməkçi əməliyyatlar əvvəlki  iki əməliyyatın keyfiyyətli və vaxtında yerinə 
yetirilməsi şərtlərini təmin edir, nəqliyyat vasitələri isə istehsal elementlərinin və resurslarının on-
ların istifadə və istehlak yerlərinə çatdırılmasını tənzimləyir.  
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Nəticə 
Təklif edilən bu tip tikinti sistemləri mövcud podratçı tikinti təşkilatlarından asılı olmayaraq 

fəaliyyət göstərən əlavə istehsal gücləri kimi formalaşır. Tövsiyə olunan əlamətlər üzrə istehsal 
proseslərinin hissələrə ayrılması təşkilati hərəkətliliyə və ilkin (başlanğıc) sistemlərin fəaliyyətinin 
stimullaşdırılmasına və ən aşağı səviyyəsində istehsalda idarəetmənin yaxşılaşdırılmasına kömək-
lik göstərəcəkdir. Qəbul edilmiş texnologiyanın imkanları çərçivəsində fəaliyyət üçün vaxt məh-
dudiyyətinin yaranması, dəqiq məqsədlərin qoyulması və onların praktiki nailiyyətlərinin təmin 
edilməsi və istehsal güclərindən daha dolğun istifadə edilməsi, habelə tikintinin təşkili və texno-
logiyası prosesinin təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi, onun həqiqi intensivləşdirilməsi yolla-
rının daimi axtarışı üçün zəmin yaradır. Bununla yanaşı, istehsal aparatının sürətli inkişafı ayrı-
ayrı yeni mütərəqqi elementlərin mövcud texnoloji prosesə daxil edilməsi yolu ilə deyil, prinsipcə 
yeni təşkilati-texnoloji sistemlərin formalaşdırılması yolu ilə, elmin son nailiyyətləri və qabaqcıl 
praktika əsasında həyata keçirilir.  

Tikinti müəssisələrində son nəticəyə, yəni tikilmiş obyektlərin istifadəyə verilməsinə istiqamət-
lənmiş istehsal aparatında fərdi əmək öz yerini fərdiləşmiş, ümumsistemliyə verir, bu isə onun 
təşkilində kollektiv başlanğıcların gücləndirilməsinə və istehsalat prosesi iştirakçılarının ixtisası-
nın artırılmasına istiqamətləndirilir. Odur ki, istehsal prosesinin şəxsi və maddi amilləri son nəticə 
olan tikilmiş obyektlərin istifadəyə verilməsinə təsir dərəcəsinə görə ölçülməz olduğundan, uzun 
illərin təcrübəsinin əksinə olaraq, onlar əvəz edilə bilməz. 

Təklif olunan yanaşma tikintinin yeni texnika ilə təkrar təchizatı zamanı itkilərdən qaçmağa, 
istehsalın və sosial sahənin səmərəliliyini artırmağa imkan verəcək, yeni tikilmiş obyektlərin yük-
sək keyfiyyətli tələbatı təmin etməsinə əlverişli şərait yaradacaqdır.    
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Комплексная модель совершенствования системы управления строительными 
предприятиями 

 
Резюме 

В статье изучены вопросы совершенствования системы управления строительными 
предприятиями и предложен алгоритм поэтапного выполнения процесса совершенствова-
ния организационно-экономической структуры и механизма стратегического управления 
строительной компанией. Отмечается, что при совершенствовании организационно-эконо-
мической структуры строительной компании необходимо учитывать влияние ряда факто-
ров. Разработана комплексная модель механизма стратегического управления предприя-
тием с целью выяснения максимального эффекта взаимодействия структур с точки зрения 
компенсации изменений, происходящих во внешней среде, управления ресурсами и страте-
гического анализа деятельности строительных предприятий. 

Основная цель исследования: выяснение максимального эффекта взаимодействия от-
дельных подразделений и структур с точки зрения стратегического анализа деятельности 
строительных предприятий. 

Методика: в исследовательской работе были использованы методы, определяющие 
показатель качества продукции строительного предприятия, а также методы сравнительно-
го анализа. 

Основные выводы: используя предложенный алгоритм, можно осуществить процесс со-
вершенствования механизма стратегического управления предприятием. Разработана мо-
дель совершенствования системы управления. Модель обусловливает важность разработки 
и организации контроля за выполнением комплексной системы мер, предусмотренных в 
этом направлении, обеспечивающей эффективное функционирование предприятия.  

Ключевые слова: строительные предприятия, организационная структура, систе-
ма управления, механизм стратегического управления, совершенствование, комплекс-
ная модель                                                          
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A comprehensive model for improving the management system of construction enterprises 
 

Summary 
The article examines the issues of improving the management system of construction 

enterprises and offers an algorithm for step-by-step implementation of the process of improving 
the organizational and economic structure and the mechanism of strategic management of a 
construction company. It is noted that when improving the organizational and economic structure 
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of a construction company, it is necessary to take into account the influence of a number of factors. 
The complex model of the mechanism of strategic management of the enterprise for the purpose 
of clarification of the maximum effect of interaction of structures from the point of view of 
compensation of the changes occurring in the external environment, management of resources and 
the strategic analysis of activity of the construction enterprises is developed. 

The main purpose of the study: finding out the maximum effect of interaction between 
individual departments and structures from the point of view of strategic analysis of the activities 
of construction enterprises. 

Methodology: in the research work, methods were used to determine the quality indicator of 
the construction company's products, as well as methods of comparative analysis. 

Main conclusions: using the proposed algorithm, it is possible to implement the process of 
improving the mechanism of strategic management of the enterprise. A model for improving the 
management system has been developed. The model determines the importance of developing and 
organizing control over the implementation of a comprehensive system of measures provided for 
in this direction, ensuring the effective functioning of the enterprise. 

Keywords: construction companies, organizational structure, management system, strategic 
management mechanism, improvement, integrated model. 
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XARİCİ İNVESTİSİYANIN MİLLİ İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINA 
TƏSİRİNİN NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Nəzəri yanaşmaların müqayisəli təhlili əsasında xarici investisiya axın-
larına təsir edən amilləri müəyyən etmək və xarici investisiyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
iqtisadiyyatına təsiri yollarını araşdırmaqdır.  

Tədqiqatın metodologiyası – Tədqiqat zamanı elmi abstraksiya, müqayisə, sistemli yanaşma 
metodlarından istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Tədqiqatın nəticələrindən xarici investisiyanın cəlb edilməsi 
sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında istifadə edilə bilər.  

Tədqiqatın nəticələri – Birbaşa xarici investisiyanın cəlb edilməsi ölkədə insan kapitalının 
formalaşmasına, müasir texnologiyaların cəlb edilməsinə, müəssisələrin yenidən qurulmasına və 
rəqabətin artmasına töhfə verir. Bununla belə, xarici investisiyanın təhsil səviyyəsinin yüksəldil-
məsinə, infrastruktur sahələrin və yerli biznesin inkişafına təsiri məhduddur. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Xarici investisiyanın milli iqtisadiyyata cəlb edilmə-
sinin və onun inkişafına təsirinin nəzəri aspektləri ümumiləşdirilmiş və bu sahədə nəzəri yanaşma-
lar  sistemləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: birbaşa xarici investisiya, xarici portfel investisiyası, iqtisadi artım, xarici ticarət. 
 

Giriş 
Milli iqtisadiyyatda investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsində xarici mənbələr əhəmiy-

yətli rol oynayır. Xarici mənbələr ölkə iqtisadiyyatında milli qənaətlə planlaşdırılan investisiya 
arasındakı yaranan fərqi aradan qaldırır. Bu fərq, birincisi, milli qənaət normasının aşağı olması 
nəticəsində yaranır. Milli qənaətin azlığı şəraitində iqtisadi artımın təmin edilməsi və zəruri in-
vestisiyaların maliyyələşdirilməsi üçün xarici mənbələrdən investisiya resurslarının cəlb edilmə-
sinə ehtiyac yaranır. İkincisi, milli iqtisadiyyatda istehlak şeyləri istehsal edən sahələr mütləq üs-
tünlüyə malikdirsə, onda bu sahələrin normal fəaliyyəti üçün istehsal edilən məhsullar istehlak 
edilməlidir. Milli qənaət istehsal edilən məhsul və xidmətlərin istehlak edilməyən hissəsi olduğun-
dan, belə halda qənaətin həcmi aşağı olur. Bu baxımdan, milli iqtisadiyyatın strukturu milli qənaət 
normasına təsir göstərən amillərdən biridir. Üçüncüsü, ölkədə əksər investisiya məhsulları istehsal 
edilməyə bilər və belə halda onların idxal edilməsinə ehtiyac yaranır. Xarici valyuta ilə bağlı çətin-
liklər olduqda, ölkəyə investisiya məhsullarının idxalında məhdudiyyətlər yaranır. Bu baxımdan, 
xarici investisiyalar maliyyə məhdudiyyətlərini azaltmaqla ölkələrə kapitalın formalaşma tempini 
artırmağa imkan verir.  

İnvestisiya maliyyə vəsaitlərindən fərqli olaraq istehsal, bazar və texnoloji biliklərin daşıyıcısı-
dır. Bir çox hallarda xarici investisiyanın cəlb edilməsi məhdud resurslardan daha səmərəli istifadə 
imkanlarının yaradılması ilə bağlı olur.  

İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsinin xarici mənbləri 
İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsinin xarici mənbələrinə birbaşa investisiya, portfel investisiyası 

və digər investisiyalar (bank kreditləri, dövlətlərarası kreditlər, şirkətlərarası kreditlər və s.) aiddir.  
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Birbaşa xarici investisiya bir iqtisadiyyatın rezidentinin digər iqtisadiyyatın rezidenti olan 
müəssisədə uzunmüddətli maraqlara malik olmaq məqsədini əks etdirən anlayışdır [4]. Burada 
uzunmüddətli maraqlar dedikdə, investisiya qoyulan müəssisə ilə investor arasında uzunmüddətli 
münasibətlərin movcud olması və investor tərəfindən həmin müəssisənin idarəedilməsinə əhəmiy-
yətli dərəcədə təsir nəzərdə tutulur. Birbaşa investisiyanı portfel investisiyasından fərqləndirən 
əsas cəhət məhz investisiya qoyulan müəssisənin idarəetmə qərarlarına təsiri ilə bağlıdır. Beynəl-
xalq Valyuta Fondunun yanaşmasına əsasən müəssisədə adi səhmlərin və ya səsvermə hüququnun 
10 faizindən çoxuna və ya bunun ekvivalentinə sahiblik hüququ yaradan investisiya birbaşa inves-
tisiyaya aid edilir [4]. Birbaşa investisiyanın müəyyən edilməsi üçün müəssisənin nizamnamə ka-
pitalının səsvermə hüququ verən hissəsinin 10 faizinə sahiblik tələbi müxtlif ölkələrdə fərqlənə 
bilər. Belə ki, ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyinə əsasən müəssisənin adi səhmlərinin 10 faizinə 
sahiblik investora müəssisənin idarə edilməsinə təsir imkanı verməyə və ya 10 faizdən az sahiblik 
belə hüquq yarada bilər. Azərbaycanda Mülki Məcəlləyə əsasən, hüquqi şəxsin nizamnamə kapita-
lında ən azı 10 faiz və daha çox paya birbaşa və ya dolayı yolla malik olan şəxs hüquqi şəxsə 
aidiyyəti olan şəxs hesab edilir, bütün səslərin azı onda birinə malik olan iştirakçıların tələbi ilə 
məhdud məsuliyyətli, əlavə məsuliyyətli və səhmdar cəmiyyətlərin iştirakçılarının növbədənkənar 
ümumi yığıncağı çağırılır, onların daxili auditi həyata keçirilir. Göründüyü kimi, Azərbaycanda 
müəssisədə bütün səslərin 10 faizinə malik olmaq, onun idarəedilməsinə təsir imkanı verir. Birbaşa 
xarici investisiyanın üç tərkib hissəsi vardır [33]: 

- nizamnamə kapitalı, birbaşa xarici investorun xarici ölkədə müəssisənin nizamnamə kapita-
lında iştirakı ilə əlaqədardır; 

- reinvestisiya edilmiş mənfəət, xarici investisiyalı müəssisədə xarici investorun bölüşdürül-
məmiş mənfəətdə payını və ya birbaşa investora köçürülməmiş mənfəəti əks etdirir;  

- firmadaxili kreditlər və ya firmadaxili borc əməliyyatları, birbaşa investorla (baş müəssisə) ilə 
əlaqəli müəssisələr arasında qısa və uzunmüddətli borcun alınması və ya verilməsini əks etdirir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada birbaşa xarici investisiyaların orta hesabla 50 faizindən çoxu 
mənfəətin reinvestisiyası hesabına həyata keçirilir [34]. 

Portifel investisiyaya müəssisədə 10 faizdən az səs əldə etməyə imkan verən payın alınmasına 
yönəldilən və firmaların borc qiymətli kağızlarına investisiyalar daxildir. Xarici portfel investisiya 
əsasən beynəlxalq səviyyədə portfelin formalaşdırılması ilə bağlıdır. Beynəlxalq səviyyədə müx-
təlif ölkələrin maliyyə alətlərindən istifadə edilməsi portfelin bir ölkəyə məxsus olan sistem riskini 
azaltmağa imkan verir. Bu halda, investisiya portfelinə daxil olan maliyyə alətlərinin bir hissəsinin 
bir ölkədə inflyasiya, iqtisadi artım tempinin aşağı düşməsi və s. bu kimi amillər hesabına gəlirli-
yinin azalması, digər ölkələr hesabına kompensasiya oluna bilir. Bununla belə, portfelə daxil olan 
müxtəlif maliyyə alətləri müxtəlif valyutada gəlir formalaşdırdığından valyuta riskləri yaranır. 
Habelə, müxtəlif ölkələrin maliyyə alətlərinin likvidliyi də fərqli olur.  

Digər investisiyalara beynəlxalq təşkilatların, hökumətlərin, bankların və digər qurumların ver-
diyi borclar daxildir. Bu borclar müqavilələr əsasında birbaşa debitor tərəfindən kreditora verilən 
borclardır və dövriyyədə olmurlar.    

Birbaşa xarici investisiya portfel investisiyasına və borc hesabına maliyyələşdirməyə nisbətən 
daha stabildir. Belə ki, birbaşa investor müəssisənin nizamnamə kapitalında 10 faizdən çox paya 
malik olduğundan, belə yüksək payla onun qısa müddət ərzində müəssisədən çıxmaq imkanları 
məhdud olur. Çünki xarici investor öz payını satmaq istəyərkən likvidlik şoku yaranır. Buna həm 
də, informasiya assimmetriyası da təsir göstərir. Belə ki, alıcı satıcının satdığı maliyyə alətləri 
haqqında daha çox məlumata malik olduğunu bildiyindən, bununla bağlı potensial itkilərdən 
qorunmaq üçün aşağı qiymət təklif edir [3]. Birbaşa investorlar müəssisənin uğur qazanmağında 
maraqlı olmaqla yanaşı, bu istiqamətdə səy də göstərirlər. Bundan fərqli olaraq portfel investisiyası 
daha qısamüddətli dövrdə mənfəət əldə edilməsinə yönəldilmişdir, birbaşa investisiyaya nisbətən 
böhranlara daha həssasdır.  

Xarici birbaşa investisiya ölkədə gözlənilən gəlirlik səviyyəsinə istiqamətlənirsə, portfel inves- 
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tisiya axınlarında əsas amil faiz dərəcəsi olur [32]. Hər iki halda risk amili nəzərə alınsa da, birbaşa 
investisiya portfel investisiyasına nisbətən daha stabildir. Milli iqtisadiyyatda xarici portfel inves-
tisiyasının payının çoxluğu maliyyə bazarında dəyişkənliyi artırır. Xarici portfel investisiyası baxı-
mından bu dəyişkənliyin artımına inflyasiya və valyuta məzənnəsinin dəyişməsi də təsir göstərir. 

Bütövlükdə, xarici birbaşa investisiya portfel investisiyası kimi maliyyə aktivlərinin cəlb olun-
masından əlavə, ölkəyə qeyri-maliyyə aktivlərinin, o cümlədən texnologiyanın, insan kapitalının 
axınına səbəb olur. Bundan başqa, birbaşa investisiya ilə bağlı qəraralar qəbul edilərkən portfel in-
vestisiyasına nisbətən investisiyanın qoyulduğu firmanın iqtisadi göstəriciləri daha çox nəzərə alınır. 
Xarici firma müəyyən rəqabət üstünlüklərinə malikdirsə və ya onun idarəedilməsində iştirak in-
vestora müəyyən rəqabət üstünlükləri qazandırırsa, onda həmin firmaya birbaşa investisiya qoyulur. 

Birbaşa xarici investisiya axınlarına təsir edən amillər 
Birbaşa xarici investisiyaya təsir edən amillərə əsasən fərdi üstünlüklər, yerləşmə üstünlükləri 

və beynəlxalq üstünlüklər aiddir [11]. Fərdi üstünlüklər firmanın xarici bazarlarda rəqabət apar-
mağa imkan verən texnologiya, bazar və idarəetmə bilikləri ilə müəyyən olunur. Yerləşmə üstün-
lükləri xarici investisiyanın yönəldiyi məkanla bağlı olub, bazarın həcmi, istehsal resurslarının 
miqdarı və dəyəri, infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və s. bu kimi amillərlə müəyyən olunur. Bey-
nəlxalq üstünlüklər fərdi və yerləşmə üstünlükləri hesabına birbaşa xarici investisiyanı əmtəə ixra-
cına nisbətən əlverişli edən transaksiya xərcləri ilə əlaqədardır. Yerləşmə üstünlüklərini aşağıdakı 
amillər müəyyən edir [22]: 

- Bazarın həcmi və onun böyüməsi perspektivləri. Böyük və artan bazarlar firmalara fərdi üstün-
lüklərini reallaşdırmağa və onlara miqyasdan qənaətə nail olmağa imkan yaradır;  

- Təbii və əmək resurslarının mövcudluğu. Ölkələrin kasıb və ya varlı olmalarından asılı olma-
yaraq iqtisadi tərəqqi maşını dörd təkərlə hərəkət edir. Bu dörd təkərə və ya amillərə insan resurs-
ları (əməyin təklifi, təhsil və s.), təbii resurslar (torpaq, yanacaq, ətraf mühitin keyfiyyəti və s.), 
kapital (maşınlar, fabriklər, yollar və s.) və texnologiya (elm, mühəndislik sənəti, idarəetmə və s.) 
aiddir [2, s. 571]. Bu baxımdan, təbii və əmək resurslarının mövcudluğuna əsaslanan müqayisəli 
üstünlüklər birbaşa xarici investisiyanın cəlb edilməsinin əsas amillərindəndir; 

- Bazar və istehsal infrastrukturunun mövcudluğu. İnfrastrukturla təminatın səviyyəsi birbaşa 
investisiya qoyuluşu ilə bağlı qərar verərkən regionların seçiminə təsir göstərir. Bütövlükdə, ma-
liyyə, maddi və informasiya axınlarının sürəti və buna çəkilən xərclərin səviyyəsi regionun rəqabət 
qabiliyyətini müəyyən edən əsas amillərdəndir. Buna isə infarstrukturun inkişafı hesabına nail 
olunur. Birbaşa xarici investisiyanın avtomobil və dəmir yolları, dəniz və hava limanları olan, 
keyfiyyətli telekommunikasiya xidmətləri göstərilə bilən ərazilərə axını böyük olur; 

- Beynəlxalq ticarətə açıqlıq və beynəlxalq bazarlara çıxış. Xarici bazarlara çıxış imkanları və 
strateji coğrafi mövqe ölkəyə xarici investisiya axınlarına təsir edən vacib amillərdəndir;  

- Şəffaf və səmərəli fəaliyyət göstərən hüquqi çərçivə və əlverişli biznes mühiti. İqtisadi, siyasi 
və sosial sabitlik, mövcud korporativ idarəetmə və biznes ənənələri, inzibati və bürokratik təcrübə, 
xarici investisiya axınlarının, ticarət, rəqabət və digər sahələrin tənzimlənmə mexanizmi xarici 
investisiyanın ölkəyə cəlb edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Ölkədə investisiyanın 
qorunması xarici investisiyanın cəlb edilməsinin zəruru şərtidir. 2019-cu ilin sonuna dünyada 
investisiyaların qorunmasına dair 2946 ikitərəfli müqavilələr qüvvədə olmuşdur [34, s. 106]. Ha-
zırda, vahid çoxtərəfli bir çərçivə olmasa da, həmin müqavilələr investorların öz hüquqlarını bir-
başa qorumalarını təmin edir. Bununla yanaşı, mübahisələrin həllinin şəffaf mexnizmi olmadan 
investisiya fəallığının artırılması imkanları məhduddur. Vergi və digər maliyyə təşəbbüsləri ölkədə 
mənfəət normasını artırmaqla xarici investisiyanın cəlb edilməsinə müsbət təsir göstərir. 

R.Vernonun istehsal tsikli nəzəriyyəsinə əsasən əmtəənin həyat tsikli innovasiya, artım, yetkin-
lik mərhələsi və azalma mərhələlərindən ibarətdir [35]. Bu nəzəriyyəyə əsasən firmalar yeni əmtəə 
yaradıb daxili bazarda satırlar və qalığını isə inkişaf etmiş xarici bazarlara ixrac edirlər. Bununla 
yanaşı, inkişaf etmiş bazarlarda fəaliyyət göstərən firmalar həmin əmtəənin oxşarını yaratmaqla 
satışın həcmini məhdudlaşdırır. Belə şəraitdə, əmtəənin həyat tsiklini uzatmaq üçün yetkin texno- 
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logiyalar inkişaf etməkdə olan ölkələrə köçürülür. Qloballaşma şəraitində bir çox firmalar xarici 
bazarlara xidmət etmək üçün ayrı-ayrı istehsalları müxtəlif ölkələrdə təşkil etməklə dünya bazarına 
xidmətlə bağlı xərcləri azaltmağa çalışırlar. Habelə, inkişaf etmiş ölkələrdə firmalar, texnologi-
yanın yetkinləşməsi nəticəsində baş verən struktur dəyişiklikləri şəraitində öz istehsallarını davam 
etdirmək və rəqabətə davam gətirmək üçün bir sıra istehsalları tam və ya qismən bu sahədə rəqabət 
üstünlüyünə malik ölkələrə köçürürlər. 

Bəzi iqtisadçılar qeyri-təkmil bazarlarda valyuta məzənnəsinin möhkəmlənməsinin birbaşa xa-
rici investisiya axınlarına səbəb olduğunu qeyd edirlər [10]. Kapital ixrac edən ölkədə milli valyuta 
məzənnəsinin möhkəmlənməsi yerli məhsulları xarici bazarlarda bahalaşdırmaqla ixracı məhdud-
laşdırır. Belə halda, birbaşa xarici investisiya xarici bazarlara daxil olma vasitəsi kimi çıxış edir.  

Digər iqtisadçılar birbaşa xarici investisiya axınlarını transmilli şirkətlərin böyüməsi ilə əlaqəli 
araşdırmışlar [30]. Bu yanaşmaya əsasən transmilli şirkətlər öz ölkələrində xüsusi üstünlüklər əldə 
etməyə imkan verən fəaliyyətlər həyata keçirirlər və bu fəaliyyətlərin nəticələrindən istifadə et-
məklə xarici bazarları mənimsəyirlər.   

Cədvəl 1. 
Cəlb edilmiş birbaşa xarici investisiyanın strukturu (ümumi yekuna görə %-lə) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
İnkişaf etməkdə olan 
ölkələr 

17,1 35,0 38,8 37,2 44,6 41,2 44,6 45,0 48,2 35,7 32,9 41,2 46,8 44,5

Keçid ölkələri 0,4 3,2 7,9 5,0 4,6 4,9 4,3 5,8 4,1 1,8 3,3 2,9 2,3 3,6 
İnkişaf etmiş ölkələr 82,5 61,8 53,3 57,8 50,9 53,9 51,1 49,2 47,7 62,4 63,8 55,9 50,9 52,0
Mənbə. https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 

 
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi,  birbaşa xarici investisiyanın əsas hissəsi inkişaf etmiş ölkələrin 

iqtisadiyyatına qoyulur. Bununla yanaşı, inkişaf etməkdə olan ölkələrin birbaşa xarici investisiyanın 
cəlb edilməsində payı 2000-ci ildə 17,1 faiz, 2019-cu ildə isə 44,5 faizə qədər artmışdır. Belə artıma 
Çin əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Belə ki, bu ölkənin cəlb edilmiş xarici investisiyanın 
ümumi həcmində payı 2000-ci ildə 3 faizdən 2019-cu ildə 9,2 faizə qədər artmışdır. Bununla yanaşı, 
ayrıca uçotu aparılan Çinin Honkonq regionunun da payı əhəmiyyətli dərəcədə olmuşdur.  

Cədvəl 2. 
Xaricə qoyulmuş investisiyanın strukturu (ümumi yekuna görə %-lə) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
İnkişaf etməkdə olan 
ölkələr 

7,6 13,3 16,0 20,6 25,6 23,3 27,4 28,8 32,6 23,4 26,8 29,2 42,0 28,4

Keçid ölkələri 0,3 2,2 3,5 3,2 3,6 3,4 2,5 5,3 5,3 1,9 1,6 2,4 3,8 1,8 
İnkişaf etmiş ölkələr 92,1 84,6 80,5 76,1 70,8 73,3 70,1 65,9 62,1 74,7 71,5 68,4 54,1 69,8
 

Mənbə. https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
 
Cədvəl 2-nin məlumatlarından göründüyü kimi, dünyada birbaşa xarici investisiyanın əsas his-

səsi inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən qoyulur. Bununla yanaşı, son illərdə birbaşa xarici investisiya 
axınlarında inkişaf etməkdə olan ölkərlərin payı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu artımda Çin 
əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Belə ki, xarici iqtisadiyyatlara birbaşa investisiya qoyuluşunda Çi-
nin payı 2000-ci ildə 0,08 faiz, 2019-cu ildə isə 8,9 faizə qədər artmışdır.  

Cədvəl 3-ün məlumatlarından göründüyü kimi, dünyada ölkədən birbaşa investisiya axınları ilə 
ÜDM arasında birbaşa əlaqə zəifdir. Belə hal investisiya xərclərinin dəyişkən olması ilə əlaqədar-
dır. Habelə, Şimali Amerikadan 2019-ci ildə birbaşa xarici investisiya axınları mənfi olmuşdur. 
Bu, 2017-ci ilin sonunda tətbiq olunan vergi islahatları nəticəsində 2018-ci ilin ilk iki rübündə 
ABŞ-ın beynəlxalq şirkətlərinin əldə etdiyi xarici gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsinin öz ölkələrinə 
köçürülməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Belə ki, birbaşa xarici investisiyanın əhəmiyyətli hissəsi xaric-
də əldə edilmiş mənfəətin reinvestisiyası hesabına həyata keçirirlir. Bununla yanaşı, inkişaf səviy-
yəsi ilə ölkədən birbaşa investisiya axınları ilə birbaşa əlaqə olduğu da görünür.  
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Cədvəl 3.   
Ölkədə qoyulan birbaşa xarici investisiyaların ÜDM-də payı (%-lə) 

 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dünya 3,6 1,8 2,7 2,0 2,1 2,2 1,8 1,9 1,7 2,3 2,1 2,0 1,2 1,5 
Afrika 0,3 0,2 0,6 0,4 0,6 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 
Şimali Amerika 1,7 0,3 2,4 2,1 1,9 2,6 2,1 1,9 2,0 1,7 1,8 1,8 -0,2 0,9 
Cənubi Amerika 0,6 0,7 0,9 0,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4 0,2 0,7 0,0 0,8 
Avropa 8,8 4,1 4,0 2,6 3,2 3,1 2,1 2,3 1,6 4,3 3,1 2,8 2,1 2,3 
Asiya və Okeaniya 1,2 0,8 2,1 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8 2,0 1,8 2,0 1,9 1,7 1,6 
İnkişaf etməkdə olan 
ölkələr 

1,5 1,0 1,5 1,4 1,7 1,5 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,2 1,1 

Keçid ölkələri 0,9 1,7 2,7 2,3 2,5 2,1 1,2 2,5 2,6 1,6 1,4 1,8 1,6 1,0 
İnkişaf etmiş ölkələr 4,1 2,0 3,2 2,2 2,3 2,6 2,0 2,1 1,8 2,9 2,5 2,3 1,1 1,8 

 

Mənbə. https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 
 

Cədvəl 4. 
Ölkədə mövcud xarici kapital ehtiyatlarının həcmi (mlrd. ABŞ dolları) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Dünya 18265,1 20383,1 21299,8 23439,8 25714,0 26752,5 27569,8 33793,2 33793,2 33319,0
ABŞ 2995,5 3422,3 3498,7 3915,8 4948,4 5456,9 5731,4 6586,4 78844,2 7432,1 
Avropa Birliyi 6920,9 6908,7 7190,8 7730,6 8415,2 8396,5 8928,8 8840,3 10583,2 10544,4
Böyük 
Britaniya 1026,4 1068,1 1157,5 1440,5 1512,6 1581,5 1530,7 1460,6 1805,8 1930,4 
Çin 1314,8 1569,6 1906,9 2068,0 2331,2 2599,1 2696,3 2755,1 2725,7 2762,3 

 

Mənbə. OECD International Direct Investment Statistics 2019. Paris: OECD publication, 2019. 
 
Cədvəl 4-dən göründüyü kimi, dünyada 2018-ci ildə xarici kapital ehtiyatlarının həcmi 2009-

cu ilə nisbətən 1,8 dəfə artmışdır. Qeyd edilən dövrdə bu göstəriciyə görə ən yüksək artım ABŞ-
da baş vermişdir. Habelə, 2009-2018-ci illərdə ölkəyə qoyulmuş xarici kapital ehtiyatlarının təqri-
bən 66 faizi ABŞ, Avropa Birliyi, Böyük Britaniya və Çinin payına düşmüşdür. Göründüyü kimi, 
birbaşa xarici investisiyanın əsas hissəsi dünya iqtisadiyyatında əsas paya malik ölkələrdə həyata 
keçirilmişdir. 

Birbaşa xarici investisiyanın milli iqtisadiyyatın inkişafına təsiri 
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə firmaların əksəriyyəti strategiya, struktur, məhsulların çeşidi, 

istehsal, marketinq və maliyyə baxımından inkişaf etmiş ölkələrin firmalarından geri qalırlar. 
R.Kavesin fikrincə, birbaşa xarici investisiyanın cəlb edilməsi məhsuldarlığın, texnologiya trans-
ferinin, idarəetmə bacarıqlarının, nou-haunun, beynəlxalq istehsal şəbəkəsində iştirakın artmasına, 
işsizliyin azalmasına və xarici bazarlara çıxışa müsbət təsir göstərir [8]. Habelə, xarici investisiya 
texnoloji və biznes biliklərinin kasıb ölkələrə transferini asanlaşdırır [31]. İnnovasiyanın cəlb edil-
məsi isə faydalı texniki yeniliklərin əldə olunmasına və ölkədə elmi-texniki tədqiqatlara çəkilən 
xərclərə qənaət edilməsinə şərait yaradır. Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin əsas his-
səsi inkişaf etmiş ölkələrdə beynəlxalq şirkətlər tərəfindən həyata keçirildiyindən, bu şirkətlər tex-
nologiyanın ötürülməsində mühüm rol oynaya bilərlər [15]. Birbaşa xarici investisiya, texnolo-
giyanın həm şirkətlərarası, həm də ölkələrarası ötürülməsi üçün ən yaxşı kanal hesab edilir [12].  

Xarici firmalar yerli müəssisələrdə yalnız birbaşa iştirakları ilə deyil, həm də, digər firmaların 
və ya sahələrin texniki-iqtisadi səviyyəsinə təsir etməklə yerli iqtisadiyyatın inkişafına töhfə verə 
bilərlər. Bütövlükdə, innovasiyanın xarici firmadan iqtisadiyyatdakı digər firmalara yayılmasının 
ən azı dörd yolu vardır [28]:  

- nümayiş-təqlid effekti. Xarici firmalar yeni məhsullar, proseslər və təşkilati formaları təqdim 
etdikdə, yerli müəssisələr həmin biliklərdən istifadə etmək imkanı əldə edir;  
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- rəqabətin səviyyəsinə təsiri. Kapitalın və innovasiyanın ötürülməsi yerli bazarda rəqabəti sti-
mullaşdırır. Bu halda yerli müəssisələr bazar paylarını qorumaq və məhsuldarlığı artırmaq üçün 
daha böyük rəqabət təzyiqi ilə qarşılaşırlar;  

- xarici əlaqə-əməkdaşlıq effekti. Xarici firmalarla yerli təchizatçılar və alıcılar arasında əmək-
daşlıq yeni biliklərin yayılmasına səbəb olur. Belə ki, xarici firmalardan birbaşa yerli təchizatçılara 
biliklərin ötürülməsi, həmçinin məhsulun keyfiyyəti və vaxtında çatdırılması ilə bağlı daha yüksək 
tələblər onları istehsal və texnologiyanı təkmilləşdirməyə istiqamətləndirir; 

- təlim effekti. Biliklər işçi axını ilə dolayı yolla ötürülə bilər. İnsan kapitalı xarici firmaların 
yerli işçilərə təlimlərin təşkili və iş yerində öyrənmə yolu ilə artırıla bilər. Nəticədə, xarici törəmə 
müəssisədə işləyən yerli kadrların firmanı tərk edərək digər yerli firmalara köçməsi və ya öz 
biznesini təşkil etməsi hesabına biliklərin yayılması baş verir. 

İşçilər xarici firmaların törəmə müəssisələri tərəfindən işə qəbul edildikdə, insan kapitalı təlim 
və iş yerində öyrənmə yolu ilə artırıla bilər. Bu törəmə müəssisələr, təchizatçılar da daxil olmaqla 
qarşılıqlı əlaqədə olduqları digər müəssisələrdə insan kapitalının artırılmasına müsbət təsir göstərə 
bilər. P.Kruqman qeyd edir ki, biliklər küçəni okeana nisbətən asan keçir [19]. Bu baxımdan, daha 
yüksək texniki-iqtisadi səviyyəyə malik müəssisənin ölkədə mövcud olması biliklərin yayılmasına 
müsbət təsir göstərir. A.Marşala görə, hər hansı istehsal özünə yerləşmə yeri seçirsə, çox güman 
ki, o, orada çox qalacaqdır, çünki bu zaman bir-birlərinə yaxın qonşuluqdan eyni sənətə malik 
insanların əldə etdikləri fayda böyük olur [1, s. 352]. Ölkənin xarici investisiyanın cəlb edilməsin-
dən iqtisadi faydaları bu faydaları mənimsəmə qabiliyyəti olmadan avtomatik yaranmır [21]. Bur-
ada əsas amillərdən biri investisiyanı cəlb edən ölkədə mövcud  kadrların xarici investisiya hesabı-
na cəlb edilən texnologiyanı mənimsəmə qabiliyyətinin olmasıdır [36]. Nisbətən geridə qalmış 
ölkələrdə yerli firmaların belə texnologiyalardan və biliklərdən faydalanması üçün zəruri olan im-
kanlarını və mənimsəmə qabiliyyətlərini yaratmaq çox vaxt çətin olur [15]. 

Ölkədə təhsilin inkişafı insan kapitalının formalaşmasının əsas amilidir. Müəyyən minimum 
təhsil səviyyəsinə nail olmaq ölkənin həm xarici investisiya cəlb etmək, həm də xarici investisiya 
hesabına insan kapitalını artırmaq bacarığının formalaşması baxımından vacibdir. İnsan kapitalı-
nın artırılmasına xarici firmaların təsiri ölkədəki ümumi təhsildən azdır. Birbaşa xarici investisi-
yanın cəlb edilməsi nəticəsində verilən təlim yalnız bacarıq səviyyəsində ümumi artımı tamamlaya 
bilər. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı, xarici firmalar ölkədə birbaşa xarici investisiyanın müsbət təsirini aşa-
ğıdakı yollarla azalda bilər [37]: 

- bilik və texnologiyaların yayılmasını məhdudlaşdırmaqla;  
- yerli törəmə müəssisəni nisbətən yetkin texnologiya ilə təmin etməklə;  
- aralıq məhsul və xidmətləri yalnız xarici təchizatçılardan almaqla;  
- yerli istehsalçıları bazardan sıxışdıraraq rəqabəti aradan qaldırmaqla;  
- rəqiblərin ixracını və onların ehtiyacları üçün məhsul istehsalını məhdudlaşdırmaqla.  
Xarici müəssisələrin mövcudluğu daxili rəqabəti gücləndirərək iqtisadi inkişafa kömək etməklə 

daha yüksək məhsuldarlığa, aşağı qiymətlərə və daha səmərəli resurs bölgüsünə səbəb ola bilər. 
Bununla yanaşı, bu müəssisələrin fəaliyyəti rəqabətə zərər verə və bazarda təmərküzləşmənin sə-
viyyəsini artıra bilər. Belə halda, xarici firma yerli bazardan yerli firmaları sıxışdırıb çıxarmaqla 
onların bazar paylarına sahib olur. Belə risk investisiyanı cəlb edən ölkə üçün aşağıdakı amillər 
hesabına artır:  

- yerli bazarın coğrafi sərhəddi ölkənin sərhəddi ilə məhdudlaşır; 
- bazara giriş maneələri böyükdür; 
- investisiyanı cəlb edən ölkə kiçikdir; 
- xarici firma dünya bazarında əhəmiyyətli bazar mövqeyinə malikdir; 
- ölkədə rəqabət qanunvericiliyi zəifdir.  
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə xarici investisiyalı müəssisələrin bazarın təmərküzləşməsinə tə-

siri inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən daha güclü olur. Bu baxımdan, daha səmərəli fəaliyyət göstərən 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(61)-2021 
 

158 

xarici rəqiblərin daha az məhsuldar yerli müəssisələri əvəz etməsi məqbul hesab edilsə də, sağlam 
rəqabət mühitini təmin etmək üçün dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi zəruridir. Habelə, xarici 
investisiyanın cəlb edilməsi sahəsində dövlət siyasəti yerli firmaların daxili bazarda xarici firma-
larla rəqabət aparmaq qabiliyyətini nəzərə almalıdır. 

Xarici investisiya yerli sahibkarlığın inkişafına müsbət təsir göstərsə də, yerli iqtisadiyyatda 
ayrı-ayrı sahələrin restrukturizasiyasına ehtiyac yaradır, dəyişikliklərə uyğunlaşma xərclərinə sə-
bəb olur. Nəticədə, faydalananlar arasında olmayacaqlarını düşünən sosial qruplar tərəfindən xa-
rici investisiyanın cəlb edilməsinə müqavimətlər yaranır. Habelə, yerli qanunlarda boşluqlar ol-
duqda və ya onlar zəif tətbiq edildikdə, iqtisadi baxımdan güclü olan xarici firmalar iqtisadi inki-
şafa töhfə verməyə bilərlər.  

Cədvəl 5.  
 Ölkədə əsas kapitalın formalaşmasında birbaşa xarici investisiyanın payı (%) 

 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dünya 17,2 8,5 11,4 13,4 9,6 8,7 9,0 9,1 8,1 7,7 7,1 10,8 10,5 8,4 6,9 
Afrika 7,5 12,0 11,7 14,6 13,1 13,3 10,1 9,4 10,9 9,8 9,7 11,4 9,8 8,5 10,2
Şimali 
Amerika 

15,0 4,0 8,5 9,3 10,5 5,5 7,2 8,0 6,7 7,2 6,5 12,5 12,2 6,9 6,4 

Cənubi 
Amerika 

19,3 14,9 11,9 15,2 14,9 10,2 15,2 16,4 15,8 14,3 12,7 13,9 14,2 15,1 14,8

Avropa 33,6 14,6 17,1 20,6 8,7 13,1 11,9 13,0 11,6 10,1 8,3 19,3 18,5 14,4 8,6 
Asiya və 
Okeaniya 

6,5 5,6 8,3 9,3 8,7 6,6 7,0 6,3 5,8 5,6 5,9 6,2 6,1 5,9 5,6 

İnkişaf 
etməkdə olan 
ölkələr 

13,3 11,0 11,3 11,9 10,9 8,3 9,4 8,5 7,8 7,2 7,1 7,8 7,1 7,1 6,6 

Keçid ölkələri 8,0 13,7 19,5 20,2 20,6 14,6 12,7 13,1 9,9 12,0 9,1 8,7 16,1 10,1 6,8 
İnkişaf etmiş 
ölkələr 

18,5 7,4 11,1 13,9 8,2 8,6 8,4 9,5 8,2 7,7 7,0 14,1 13,6 9,7 7,3 

 

Mənbə. OECD International Direct Investment Statistics 2019. Paris: OECD publication, 2020. 
 
Nəhayət, birbaşa xarici investisiya inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf problemlərinin həlli 

üçün əsas amil ola bilməz. Bu ölkələrdə əsas kapitalın təqribən 6,6 faizini təşkil edən birbaşa xarici 
investisiya əsas maliyyə mənbəyi kimi deyil, əsas kapitalla təmin olunmanın əlavə mənbəyi kimi 
çıxış edir (cədvəl 5). 2019-cu ildə dünyada kapitalın formalaşmasında birbaşa xarici investisiyanın 
payı 6,5 faizə bərabər olmuşdur [39]. Yerli investisiyalar üçün daxili mənbəyə malik olmayan 
ölkələrin birbaşa xarici investisiya cəlb etmək imkanları da məhdud olur. Bütövlükdə, xarici in-
vestisiyalar insan kapitalının formalaşmasına, müasir texnologiyaların ötürülməsinə, yerli müəs-
sisələrin yenidən qurulmasına və rəqabətin artmasına töhfə versə də, təhsil səviyyəsini yüksəltmək, 
infrastruktur sahələrin inkişafına investisiya qoymaq, yerli biznesin inkişafına nail olmaq dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətlərinə aid olmalıdır.  

Birbaşa xarici investisiya ilə ticarətin qarşılıqlı əlaqəsi 
Birbaşa xarici investisiya yerli iqtisadiyyatda xarici ticarətə birbaşa və dolayı təsir edir. Birbaşa 

təsirlər investisiya qoyuluşu nəticəsində investisiya və aralıq məhsulların idxalı hesabına yaranır 
və investisiyanı qəbul edən ölkənin xarici ticarət balansı baxımından mənfi olur. Dolayı təsirlər 
xarici investisiya hesabına yaradılan müəssisələr tərəfindən istehsal olunan məhsulların ixracında, 
və ya idxalının əvəz edilməsində özünü göstərir. Nəticədə, xarici investisiyanın cəlb edildiyi ölkə-
nin xarici ticarət balansının yaxşılaşmasına səbəb olur.  

Ölkədə ticarətin inkişafı ilə birbaşa xarici investisiyanın cəlb edilməsi arasındakı qarşılıqlı əlaqə 
birbaşa xarici investisiyanın beynəlxalq ticarətin əvəzedicisi və ya tamamlayıcısı olmasından ası-
lıdır. Bir sıra hallarda məhsullarını başqa bir ölkəyə ixrac edən firmalar, yüksək gömrük tariflərini 
ödəməmək, nəqliyyat xərclərinə qənaət etmək, həmçinin xammal mənbələrinə yaxın olmaq və 
ucuz işçi qüvvəsindən istifadə etmək üçün istehsalını idxalçı ölkəyə köçürürlər. Nəticədə, bu fir-
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maların ixracı, investisiyanı cəlb edən ölkələrin isə idxalı azalır və birbaşa xarici investisiya xarici 
ticarətin əvəzedicisi olur.  

Firmalar məhsulun dəyər zəncirinin bir hissəsini xarici ölkəyə köçürdükdə və eyni zamanda 
firma daxilində aralıq məhsullarla ticarəti həyata keçirdikdə, birbaşa xarici investisiyanın və xarici 
ticarətin həcmi arta bilər. Bu halda xarici ölkədə istehsal, son məhsul istehsalı üçün lazım olan 
aralıq məhsulların firmadaxili ticarəti ilə əlaqəli olur [7]. Məhsulların fərqləndirilməsi (diferensi-
asiyası) startegiyasına əsaslanan firma məhsulu alıcı ölkədəki tələbin xüsusiyyətlərinə yerində uy-
ğunlaşdırmaq üçün onun istehsalını xaricə köçürə və müxtəlif ölkələrdəki müəssisələrini ayrı-ayrı 
məhsul növlərinin istehsalı üzrə ixtisaslaşdıraraq bu məhsulları digər ölkələrə ixrac edə bilər. Ha-
belə, xarici investisiyalı müəssisə yerli məhsulların regional bazarlara çıxışı üçün ixrac platforması 
kimi istifadə edildiyi halda, investisiyanı cəlb edən ölkənin xarici bazarlara çıxışına kömək edə 
bilər [20]. Bu halların hər birində investisiya və ticarət bir-birini tamamlayır. 

Bütövlükdə, birbaşa xarici investisiyanın xarici ticarəti tamamlaması və ya əvəz etməsi birbaşa 
xarici investisiyanın şaquli və ya üfiqi formalarından da asılıdır. Üfiqi birbaşa investisiya halında 
firmalar yerli bazarda istehsal etdiyi məhsulları xarici ölkədə də istehsal edirlər [25]. Bu halda 
firmanın mənşə ölkəsindən həmin məhsulun xarici bazarlara ixracı azalır və birbaşa xarici inves-
tisiya ticarəti əvəz edir. Şaqulu birbaşa investisiya halında isə firma ayrı-ayrı ölkələrdə istehsal 
resurslarının aşağı qiymətindən əlavə mənfəət əldə etmək üçün bir məhsulun istehsalının müxtəlif 
mərhələlərini müxtəlif ölkələrdə yerləşdirir [18]. Bu halda xarici investisiya xarici ticarəti artırır.  

R.A.Mundelə görə, istehsal funksiyalarının bütün iqtisadiyyatlarda eyni olduğu, beynəlxalq 
ticarətdə idxal tariflərindən başqa digər məhdudiyyətlərin olmadığı, xüsusilə nəqliyyat xərclərinin 
sıfıra bərabər olduğu, kapitalın təkmil mobilliyi şəraitində proteksionist siyasət nəticəsində cəlb 
edilən xarici investisiya xarici ticarəti tamamilə əvəzləyir [27]. Bu şərtlər yerinə yetirilmədikdə, 
istehsal amilləri ilə beynəlxalq ticarət məhsullarla beynəlxalq ticarəti əvəz etmir [9].  

Firma səviyyəsində miqyasdan qənaət böyük, zavod səviyyəsində miqyasdan qənaət kiçik və 
ya ticarət maneələri xarici ticarət üçün əhəmiyyətli bir maneə olduqda, birbaşa xarici investisiya 
firmaların ixrac əməliyyatlarını əvəz edir [26]. Firma səviyyəsində miqyasdan qənaətin böyük ol-
ması onun daha geniş bazar həcminə istiqamətlənməsini, zavod səviyyəsində miqyasdan qənaətin 
kiçik olması isə ayrı-ayrı ölkələrdəki kiçik bazar həcmlərinin mənimsənilməsini məqsədəuyğun 
edir. 

C.Daninqə görə birbaşa xarici investisiya resurs yönümlü, bazar yönümlü, səmərəlilik yönümlü 
və strareji aktiv əldə etməyə yönümlü olur [14]. Resurs yönümlü investisiya qoyuluşlarının məq-
sədi ucuz təbii resurslar və işçi qüvvəsi, texnoloji imkanlar, menecment və marketinq təcrübəsi və 
digər istehsal resurslarının əldə edilməsidir. Təbii ehtiyatların hasilatına birbaşa xarici investisiya 
qoyuluşu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə beynəlxalq şirkətlərin iştirakının ənənəvi formasıdır. Bir 
çox hallarda xarici investisiya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təbii ehtiyatların hasilatı üçün ilkin 
şərtlərdən biri olur və onun nəticəsində istehsal yarandığından, xammal ixracı başlayır. Habelə, 
hasilat sahəsinə xarici investisiya qouluşu investisiya və aralıq məhsulların idxalı və  təbii ehtiyat-
ların hasilatından yaranan gəlirlər hesabına ticarətin genişlənməsinə müsbət təsir göstərir. Bəzi 
ölkələr yerləşdiyi coğrafi mövqeyə görə birbaşa xarici investisiya qoyuluşları üçün əverişli olur. 
Beynəlxalq şirkətlər tərəfindən bu ölkələrin yerləşdiyi regionun bazarına xidmət etmək üçün hə-
min ölkələrə xarici investisiya qoyulur. Bu hallarda xarici investisiya qoyuluşu xarici ticarətin 
inkişafına səbəb olur.  

Bazar yönümlü xarici investisiyanın xarici ticarəti azaldan təsirləri var, lakin idxalı əvəzetmə 
idxalın tərkibində aralıq və investisiya məhsullarının payının artmasına səbəb olur. İnvestisiyanı 
cəlb edən ölkələrdə tətbiq edilən idxal maneələri, əhəmiyyətli nəqliyyat xərcləri, istehlakçı zövq-
lərindəki fərqlər və məhsulun yerli şəraitə və istehsal resurslarına uyğunlaşdırılması zərurəti ixrac 
əvəzinə bir sıra hallarda yerli istehsalı təşkil etməyi məqsədəuyğun edir.  

Səmərəlilik yönümlü xarici investisiya firmanın yüksək rəqabətə davam gətirmək və ya gəlirini 
artırmaq üçün məhsul istehsalının bir hissəsini və ya bütün mərhələlərini başqa ölkələrə köçürməsi 
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məqsədilə həyata keçirilir. Məsələn, beynəlxalq şirkət əməktutumlu istehsal mərhələsini əməkhaq-
qı aşağı olan ölkələrə, mürəkkəb hissələrin istehsalını yüksək ixtisaslı işçilərin olduğu ölkələrə, 
son məhsul istehsalını vergi və idxal rüsumlarının aşağı olduğu və məhsuldarlığın isə nisbətən 
yüksək olduğu ölkələrə köçürə, yüksək ixtisaslı kadrlara və lazımi infrastruktura malik ölkədə el-
mi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərini təşkil edə bilər. Bu baxımdan, səmərəlilik yönümlü xa-
rici investisiya xarici ticarətin genişlənməsinə səbəb olur.  

Strateji aktiv əldə etməyə yönələn birbaşa xarici investisiya xarici ölkədə mövcud olan texno-
logiya, marketinq və idarəetmə təcrübəsi kimi strateji aktivlərin əldə edilməsi məqsədi ilə həyata 
keçirilir. Bir çox hallarda firmalar inkişaf etmiş ölkələrdə xarici texnologiyaya sahib olmaq üçün 
həmin ölkələrdəki firmaları əldə etməyə və bununla da özlərinin texniki-iqtisadi səviyyələrini ar-
tırmağa çalışırlar. Belə investisiyanı əsasən inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarında orta gəlirli və sə-
nayeləşən ölkələr həyata keçirməyə çalışırlar [14]. Bunun ticarətin inkişafına təsiri məhduddur.  

Bütövlükdə, inkişaf etməkdə olan ölkənin birbaşa xarici investisiya cəlb etmək qabiliyyəti, 
onun sonradan xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.  

 
Nəticə 

Birbaşa xarici investisiyanın cəlb edilməsi ölkədə milli qənaətlə planlaşdırılan investisiya ara-
sındakı yaranan fərqi aradan qaldırır, insan kapitalının formalaşmasına, müasir texnologiyaların 
cəlb edilməsinə, müəssisələrin yenidən qurulmasına və rəqabətin artmasına töhfə verir. Xüsusilə, 
xarici investisiya inkişaf etmiş ölkələrdə təbii eytiyatların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsində 
texnoloji və investisiya məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 
Bununla belə, xarici investisiya inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf problemlərinin həlli üçün 
əsas amil olmur. Buna görə də, təhsil səviyyəsini yüksəltmək, infrastruktur sahələrə investisiya 
qoymaq, yerli biznesin inkişafına nail olmaq dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinə aid olmalıdır. 
Habelə, xarici investisiyanın xarici ticarətə təsiri onun məqsədlərindən asılı olur. Resurs yönümlü 
və səmərəlilik yönümlü investisiya xarici ticarət dövriyyəsini artırdığı halda, bazar yönümlü və 
strateji aktiv əldə etməyə yönümlü investisiyaların təsiri isə məhdud olur. 
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Tеоретические аспекты влияния иностранных инвестиций на развитие 
национальной экономики 

 

Резюме 
Цель исследования. На основе сравнительного анализа теоретических подходов выя-

вить факторы, влияющие на потоки иностранных инвестиций, и изучить способы, которы-
ми иностранные инвестиции влияют на экономику развивающихся стран. 

Методология исследования. В ходе исследования использовались методы научной 
абстракции, логического умозаключения, системного подхода и сравнения. 

Важность исследования. Обобщены теоретические аспекты привлечения иностранных 
инвестиций в национальную экономику и их влияние на нее, систематизированы теорети-
ческие подходы в этой области. 

Результаты исследования. Результаты исследования могут быть использованы при 
формировании государственной политики по привлечению иностранных инвестиций. 

Оригинальность и научная новизна исследования. Привлечение прямых иностран-
ных инвестиций способствует формированию человеческого капитала в стране, привлече-
нию современных технологий, реструктуризации предприятий и усилению конкуренции. 
Однако влияние иностранных инвестиций на образование, инфраструктуру и развитие 
местного бизнеса ограничено. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, портфельные иностранные ин-
вестиции, экономический рость, внешняя торговля. 
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Theoretical aspects of the impact of foreign investment on the development of the national 
economy 

 

Summary 
Purpose of the study. Based on a comparative analysis of theoretical approaches, identify 

factors influencing the flow of foreign investment, and study the methods by which foreign 
investment affects the economy of a developing country. 

Research methodology. During the study, the methods of scientific abstraction, logical 
reasoning, systematic approach and comparison were used. 

Importance of research application. The results of the research can be used in the formation 
of public policy to attract foreign investment. 

The results of the study. The attraction of direct foreign investment contributes to the 
formation of human capital in the country, the attraction of modern technologies, the restructuring 
of enterprises and the strengthening of competition. However, the impact of foreign investment on 
education, infrastructure and local business development is limited. 

Originality and scientific novelty of the research. Theoretical aspects of the attraction of 
foreign investment in the national economy and their impact on it are summarized, systematized 
theoretical approaches in this area. 

Key words: foreign direct investment, foreign portfolio investment, economic growth, foreign 
trade. 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №2(61)-2021  
 

163 

UOT – 331.526 
Aysel Sərdar qızı İSGƏNDƏROVA 
müəllim, Bakı Avrasiya Universiteti 

 
ƏMƏK BAZARINDA MƏZUNLARIN MƏŞĞULLUĞUNUN TƏMİN EDİLMƏSİNİN 

NƏZƏRİ-PRAKTİKİ PROBLEMLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi. Azərbaycanda məzunların məşğulluq problemlərini, vaxtında və ixtisas 

baxımından iş tapmalarına mane olan amilləri və işəgötürənlərin gənc mütəxəssislərin işə qəbulu 
ilə bağlı qərar qəbul edərkən diqqət yetirdiyi meyarları təhlil etmək, bu sahədə nəzəri yanaşmaları 
göstərməklə, məzunların işlə bağlı tələblərinin ödənilməsinin praktiki həll yollarını müəyyən et-
məkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası. Tədqiqat zamanı müşahidə, şifahi və anket sorğusu, təhlil, mü-
qayisə metodlarından istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti. Məzunların əmək bazarında işlə təmin edilməsinin artırılması 
üçün təklif edilən institusional və digər mexanizmlər təhsil müəssisələri, işəgötürənlər və dövlət 
məşğulluq xidmətləri tərəfindən istifadə edilə bilər.  

Tədqiqatın nəticələri. Öyrənilən məsələlərin təhlili göstərir ki, məzunların məşğulluq prob-
leminin tənzimlənməsi bir çox hallarda fərdi, zəif tənzimlənmiş və sərbəst şəkildə təşkil edilməklə 
aparılır. Məzunların işlə təmin edilməsinin artırılması üçün yeni mexanizmlərə ehtiyac var.    

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi. Məzunların işə düzəlməsinin idarə edilməsinin təşkili 
ilə əlaqəli təklif edilən mexanizmlər ölkəmiz üçün yenidir. 

Açar sözlər: məzun, gənc mütəxəssis, işəgötürən, əmək bazarı, işə düzəlmə, məşğulluq. 
 

Giriş 
Müasir əmək bazarındakı yüksək rəqabət şəraitində gənc mütəxəssislərin işlə təmin edilməsi 

dövlətin və cəmiyyətin əsas prioritetlərindəndir. Gənc mütəxəssis hesab edilən məzunlar, onların 
məşğulluqlarını əngəlləyən maneələrlə qarşılaşırlar. Nəzərə alaq ki, məzunlar əmək bazarında təm-
sil olunan xüsusi sosial qrupdur. Məzunlar bir tərəfdən əhəmiyyətli nəzəri bilik və bacarıq ehtiya-
tına sahibdirlər, digər tərəfdən lazımi peşə təcrübəsinə, iş stajına sahib deyillər. Bu baxımdan, on-
lar işçi qüvvəsinin ən vacib hissəsi hesab olunsa da, əmək bazarında ayrı-seçkiliklə üzləşən olduq-
ca həssas qruplardan biridir. Məzunların məşğulluğunu təşviq etmək üçün müxtəlif dövlət və özəl 
qurumların, o cümlədən təhsil müəssisələri və işəgötürənlərin son illər aktiv işlərinə baxmayaraq, 
bu problem hələ də tam olaraq öz həllini tapmamışdır. Əmək bazarında məzunların məşğulluğu 
problemlərinin nəzəri və metodoloji əsasını neoklassik, institusional və neoinstitusional istiqamət-
lərin yanaşmaları təşkil etmişdir. Bu tədqiqatların nəticələri Qərb alimlərinin, MDB-yə daxil olan 
ölkələrin, o cümlədən Azərbaycan alimlərinin əsərlərində öz əksini tapmışdır. Aparılan yerli təd-
qiqatlar əsasən gənclərin işsizlik problemlərinin və əmək bazarının tənzimlənməsi istiqamətində 
olmuşdur. Lakin məzunların issizliyinin hələ də yüksək olması və müasir dövrün dəyişən tələblə-
rini nəzərə alaraq bu istiqamətdə tədbirlərin genişləndirilməsi üçün problemin həllinə yeni yanaş-
manın formalaşdırılmasını tələb edir.  

Məzunların işə düzəlmə və məşğulluğunun təmin edilməsinə təsir edən amillər 
Azərbaycanda hər il orta hesabla yüz minə yaxın gənc əmək bazarına daxil olur və onların 30-

35%-i universitet məzunları, digərləri isə orta və peşə təhsili müəssisələrini bitirənlərdir. Hazırda 
dövlətin qarşısında duran ümdə vəzifələrdən biri bu gənclərin işlə təmin edilməsinə köməklik gös-
tərmək və ölkə üzrə gənclər arasında işsizliyin səviyyəsinin aşağı salınmasıdır. “Ölkədə hazırda 
14-29 yaşlı gənclər arasında işsizlik səviyyəsi 9,2 faiz təşkil edir. Bu göstərici ölkədəki ümumi 
işsizlik səviyyəsindən 2 dəfə çoxdur. Bu tendensiya bütün dünya ölkələrində müşahidə olunur.” 
[4]. 
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Ancaq belə bir halın yaranmasının bir neçə səbəbi var. Birincisi, məzunlara universitet əsasən 
nəzəri bilikləri verir, iş isə praktiki təlim bacarıqları tələb edir [13]. Universitet məzunları ali təh-
silə, yəni bir universiteti bitirmə haqqında diplomuna sahib olmaqla mütəxəssis adını almış oldu-
ğunu zənn edir. Lakin, əslində, hər bir ali təhsilli şəxs öz peşə potensialını heç də həmişə nümayiş 
etdirə və ya bunu reallaşdıra bilmir. Təhsilin keyfiyyəti və gənc mütəxəssislərə tələbat barədə işə-
götürənlər arasında aparılan sorğuların təhlili məzunların peşəkar bacarıqlarının aşağı səviyyədə 
olduğunu, biliklərin təcrübədən təcrid olunduğunu, qərar qəbuletmədə müstəqilliyin aşağı olduğu-
nu göstərdi [17]. Halbuki iqtisadi böhran şəraitində bütün işə götürməyə əmək xərclərini azaldaraq 
xərclərini optimallaşdırmağa çalışırlar və iş təcrübəsi olan bir insanı işə götürməyə üstünlük ve-
rirlər. Superjob Tədqiqat Mərkəzi, yalnız böyük şirkətlərin (1000-dən çox işçisi olan) iş təcrübəsi 
olmayan mütəxəssisləri işə götürməyə hazır olduqlarını qeyd edir [16]. Araşdırmalar [11] zamanı 
işəgötürənlər onlara aşağıda qeyd edilən səriştələrə malik işçilərin lazım olduğunu təsdiqləyirlər: 

- müasir mühəndislik, elmi-texniki, riyazi, sosial və humanitar texnologiyalara sahib olmaq (bu 
keyfiyyətləri işəgötürənlərin 92,2%-i qeyd etmişdir); 

- konstruktiv və intizamlı bir şəkildə işləmək bacarığı (işəgötürənlərin 86,3%-i); 
- düşüncələrini savadlı şəkildə ifadə etmək bacarığı (86,3% işəgötürən); 
- ünsiyyətcillik, öz fikirlərini aydın və dəqiq şəkildə çatdıra bilmə istəyi (84,3% işəgötürən); 
- qərar qəbuletmə təşəbbüsü, müstəqilliyi (84,3% işəgötürən); 
- işgüzar ünsiyyət bacarıqları, işgüzar danışıqları aparmaq bacarığı (82.4% işəgötürən); 
- öyrənməyə maraq, özünü inkişaf etdirmə qabiliyyəti, davamlı peşə inkişafı (82.4% işəgötürən). 
Göründüyü kimi, bu səriştələrin olmaması və təhsil müddətində aşılanmaması nəticədə təhsilli  

məzunlar üçün əmək bazarında tələb və təklif arasında balanssızlığın yaranmasına gətirir. Lakin 
bu problemin yalnız görünən tərəfidir. Mövcud problemin görünməyən tərəfi isə maliyyə məsələ-
lərinə gətirib çıxarmasındadır. Belə ki, əvvəlcə dövlət, valideyn və ya təhsil alan şəxsin özü, ya da 
təhsil haqqını ödəyən işəgötürən müvafiq mütəxəssislərin hazırlanmasına xeyli vəsait yatırır və 
daha sonra onların yenidən hazırlıqlarına əlavə pul xərcləməli olurlar. Məsələn, yerli idarəetmənin 
effektivliyi və nəticədə əhalinin həyat səviyyəsi “dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası üzrə 
məzunların işindən asılı olduğu üçün bu sahədə yüksək ixtisaslı kadrlar lazımdır. Belə kadrları 
hazırlayarkən, yalnız peşə bilikləri deyil, həm də gələcək peşə fəaliyyətlərinin dəyərlərinin və 
vətəndaşlarla işləmək, kollektivdə çalışmaq və digər münasibətlərinin formalaşmasına yönəlmiş 
səriştələrin formalaşdırılması lazımdır. Bu isə təhsildə nəzərə alınmır. Xüsusilə dövlət orqanları 
üçün kadrlar hazırlayarkən, yalnız peşəkar səriştələrin formalaşdırılması deyil, həm də şəxsi 
keyfiyyətlərin inkişafı vacibdir [10]. Reallıqda isə nə baş verir? Məzun yüksək təhsil alaraq nəzəri 
biliklərə yiyələnir, ancaq bu səriştələri formalaşdırmaq üçün əlavə vəsait xərcləyərək təlimlərə 
getməli olur. Bu isə həm vaxt itkisinə, həm də əlavə vəsaitin xərclənməsinə gətirir. 

İkincisi, “təhsil-cəmiyyət” münasibətləri sistemində mövcud olan institusional çatışmazlıqlar, 
tələbin daralması barədə siqnalların təhsil sisteminə daxil olmasını əngəlləyən, iqtisadi və sosial 
tələbdəki, əmək bazarlarındakı və təhsil xidmətlərindəki boşluğa səbəb olmuşdur [15]. Yəni əmək 
bazarında müəyyən dövrlərdə bəzi ixtisaslara (humanitar ixtisaslara) tələb azala, digərlərinə isə 
əksinə, tələb arta (texniki ixtisaslar) bilir. Bəzi abituriyentlər isə ümumiyyətlə valideynlərinin israr 
etdikləri “dəbli” ixtisaslar üçün universitetə daxil olurlar. Nəticədə, təhsil sisteminin girişində mo-
tivasiya sosial xarakterli (təhsilin harda və hansı ixtisasda alınması, nüfuz və imic) olur.Təhsilin 
çıxışında, yəni təhsili bitirib əmək bazarına daxil olanda iqtisadi xarakterli motivasiyanın yaran-
ması məzunların davranışında ziddiyyətli bir vəziyyət meydana gətirir. Məzunlar artıq sosial imic 
və nüfuzu deyil, iqtisadi motivasiyanı üstün tutur və ixtisas üzrə işə düzəlməyi deyil, yaxşı maaş 
almanı, yüksək mükafat və bonusların olmasını və s. istəyir. Beləliklə, təhsil xidmətlərinə tələbin 
formalaşması üçün sosial xarakterli təsir hələ də yüksəkdir və əmək bazarının siqnallarını üstələ-
yir, təhsil müəssisələrində bir çox ixtisas və peşə üzrə mütəxəssis hazırlığının strukturunu və əhatə 
dairəsini müəyyənləşdirməyə təsir edir [11]. Son illər Respublikamızda bu problemi aradan qal-
dırmaq üçün dövlət səviyyəsində müəyyən addımlar atılmışdır. Belə ki, “əmək bazarında dəyişik-
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liklər və ölkəmizin iqtisadi inkişaf strategiyası nəzərə alınaraq Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 
fevral tarixli Qərarı ilə “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisasların (proqramların) təsnifatı” 
təsdiq edilmiş, ixtisasların sayı 175-dən 148-ə qədər azaldılmış, 70-ə yaxın ixtisas birləşdirilmiş 
və ya çıxarılmış, təsnifata 46 yeni ixtisas əlavə edilmişdir” [2]. Həmçinin “Təhsil nazirinin müa-
vini İdris İsayev deyib ki, 2018-ci ildə peşə sahəsində 20 yeni ixtisas peşə təsnifatına daxil olunub. 
Təhsilin məzmununun işəgötürənlərin tələblərinə uyğunlaşdırılması, bu sahəyə investisiyaların 
cəlb edilməsi üçün də tədbirlər həyata keçirilir. Aparılan tədbirlər nəticəsində məzunlar əmək 
bazarında öz yerlərini tutmağa başlayıb. Turizm sahəsi üzrə məzunların 62,3 faizi, informasiya 
texnologiyaları üzrə 73 faizi, xidmət sahəsi üzrə isə 69 faizi işlə təmin olunub” [4]. Lakin bu proses 
nəinki dövlət səviyyəsində, həm də təhsil müəssisələri səviyyəsində həll edilməlidir. Əks-təqdirdə 
əmək bazarı ilə təhsilin əlaqəsi zəifləyə və təhsil əmək bazarının tələblərini ödəməkdə daim lən-
gimələrlə üzləşəcəkdir. Ona görə əmək bazarında işçilərin ixtisas dərəcələrinə dair tələblərin və 
bazarın özünün müəyyən peşə və ixtisaslar üzrə tutumunun dəyişməsinin öyrənilməsinə univer-
sitetlərin diqqətinin artırılması zəruridir. 

Üçüncüsü, bir çox işəgötürən, bakalavr dərəcəsini ali təhsilin aşağı səviyyəsi hesab edərək ya 
magistrlərə, ya da daha yüksək kateqoriyalı mütəxəssislərə, özəl təhsil müəssisələrinə nisbətən 
dövlət təhsil müəssisələrinə üstünlük verir. “Ali məktəbin səviyyəsi bir tərəfdən bu prosesin nə 
dərəcədə dəqiq və səlist işləməsi ilə, digər tərəfdən isə prosesin nəticəsi ilə, yəni məzunların sə-
viyyəsi ilə, verilən diplomun gücü ilə müəyyən edilir” [6]. Müstəqilliyin ilk illərində özəl təhsil 
müəssisələri yeni açılanda “özəl ali məktəb məzunlarına dövlət diplomlarının verilməməsi özəl ali 
məktəblərin nüfuzunun aşağı salınmasına qulluq edirdi və bu müəyyən müddət öz “effektini” 
verdi. Çünki tələbələr və onların valideynləri arasında ciddi bir narahatçılıq yaranmağa başladı. 
Əgər dövlət qeydiyyatdan keçmiş özəl ali məktəblərə öz diplomunu vermirsə, sonralar məzunların 
işə düzəlmə prosesində də ciddi çətinliklərin meydana çıxacağı gözlənilir və bu hal özəl ali 
məktəblərin xeyli çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb olurdu. Qeyd edək ki, bu məsələ tələbə qəbulu 
vaxtı özəl ali məktəblərə daxil olmaq istəyənlərin sayına da mənfi təsir  göstərirdi. Bu kimi çə-
tinliklərlə üzləşə-üzləşə özəl ali məktəblər məzunlarına öz diplomunu verməkdə davam edirdilər. 
Artıq özəl ali məktəblərin verdiyi diplomlarla işə düzəlməyin mümkünlüyü göründükcə (məzunlar 
çox hallarda yüksək maaşlı işlərə dəvət olunur və faktiki olaraq ailələrinin “çörək gətirənlərinə” 
çevrilirdilər) məzunlar arasında özəl ali məktəb diplomlarına münasibət müsbət istiqamətdə 
dəyişilirdi” [7]. Əlbəttə o da faktdır ki, məşğulluq səviyyəsi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşki-
latı ölkələrində (Azərbaycan da daxil olmaqla) təhsil səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Orta hesabla 
İƏİT ölkələrində 15 yaşlı gənclərin 57%-i universitetlərdə oxumaq istəyir. Məsələn, Cənubi Kore-
yada bu rəqəm 95%, Almaniyada isə 21% təşkil edir [3]. Bu səbəbdən özəl təhsil müəssisələrinin 
artması mümkündür və rəqabət baxımından müsbət haldır. Ancaq “haqqında danışılan problem-
lərin ən mürəkkəb məqamlarından biri keyfiyyət və mahiyyət məsələləri ilə bağlıdır. Belə ki, kə-
miyyət artımı, yeni-yeni təhsil ocaqlarının yaradılması, yeni-yeni iş yerlərinin açılması özü-özlü-
yündə mövcud çətinlikləri tam həll edə bilmir” [3]. Belə ki, aparılan müşahidələr hazırda da işə 
qəbul zamanı müəyyən universitetlərin bir sıra ixtisaslar üzrə (İT, hüquq və s.) məzunlarına, yəni 
daha çox onların diplomlarına üstünlük verildiyini göstərir.  

Dördüncüsü, bu gün məzun olmuş gənc mütəxəssislərin məşğulluğunda geniş yayılmış problem 
aşağı əməkhaqqı problemidir və yeni işə qəbul edilən məzunların yarısından çoxu bu problemlə 
üzləşir. Bu, gənclərin yüksək ambisiyaları və işin ilkin mərhələlərində maaşla əlaqədar həddən 
yüksək gözləntilərlə bağlıdır. Sosioloji sorğunun nəticələrinin təhlilinə əsasən, məşğulluqla bağlı 
ilkin qərar qəbul edərkən gənclərdə əmək bazarının vəziyyəti barədə adekvat fikirlərin olmadığı 
üzə çıxmışdır. Sorğu zamanı məzunların əmək bazarındakı real vəziyyətə uyğun gəlməyən, işçi 
qüvvəsi tələbi ilə təklifi arasındakı struktur bərabərsizliyini anlamayaraq ilk işə düzəlmə zamanı 
yüksək gözləntilərinin olması müşahidə edilmişdir. Məzunların əksəriyyəti işin məzmunu və kar-
yera artımı perspektivlərindən xəbərdar olmur, lakin iş yeri seçərkən sürətli karyera yüksəlişinə, 
yüksək əməkhaqqına və öz ixtisası xaricində işləməyə hazır olmalarını qeyd edirlər [9]. Tədqiqat-
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dan aydın olur ki, işə düzəlmə motivlərinə professional yanaşmadan əlavə kompleks sosial motiv-
lər də daxildir ki, buna da yaxşı qazanc ehtimalı (79,2%), yaxşı iş şəraiti (48,3%), sosial təhlü-
kəsizlik və sabitlik (38%), mənzil problemlərini həll etmək qabiliyyəti (18,5%) aiddir [11]. Digər 
tərəfdən anlayışla qəbul ediləndir ki, bazar iqtisadiyyatına xas olan sosial problemlərin mövcud-
luğu məzunları ixtisası üzrə deyil, sosial gözləntilər (özünü yüksək səviyyədə təmin etmək, mənzil 
almaq və s.) meyarına uyğun əməkhaqqılı bir iş tapmağa yönəldir. Eyni zamanda, onu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, işə qəbul olunması ətalətli və nisbətən uzun bir müddət sürə bilən haldır. Yəni 
məzunların bütün kontingentinin öz həyat ambisiyalarının peşə və ya sosial meyarlarına uyğun 
vakansiyalar tapması üçün müəyyən müddət (ən azı bir il) lazımdır. 

Beşincisi, cənab İ.Əliyevin Sərəncamına əsasən, “dövlət hesabına maliyyələşən təqaüd yerləri-
nin sayı 2019-cu il martın 1-dən 16 min vahid artırılmış, təqaüd alan tələbələrin sayının 2019-
2020-ci tədris ilində 45%-ə çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur” [2]. Lakin sifarişli (məqsədli) qəbul 
məzunlarının işlə təmin olunması məsələsində bu gün həm obyektiv, həm də subyektiv çətinliklər 
mövcuddur. Təcrübə göstərir ki, göndərən təşkilatlar və ya təhsil haqqını ödəyən dövlət, bu hədəf 
qruplarının məşğulluq məsələlərinə hər zaman lazımi diqqəti yetirmir. Yəni məzunların karyera 
inkişafına zəmanət vermirlər. Gənc mütəxəssisin onu göndərən quruma və ya dövlətin təyin etdiyi 
yerə qayıtması üçün motivasiya yaranmır, ya da bu minimum səviyyədədir. Nəticədə dövlət sifa-
rişli yerdə və ya məqsədli qəbulla hazırlanan gənc mütəxəssislərin əhəmiyyətli bir hissəsi onları 
göndərən təşkilatlarda, dövlət bölməsində ya iş tapa bilmir, ya da işə qayıtmaq istəmir.Bunun əsas 
neqativ səbəbləri kimi abituriyentlərin müəyyən müddət (məsələn,bir il, beş il) işləmək öhdəliyini 
yerinə yetirməyə ehtiyac qalmadan ödənişsiz sifarişli yerlərə qəbuldan yararlana bilmək imkanıdır. 
Təhsil aldıqdan sonra məzunlar onlara dövlət tərəfindən təqdim edilən ərazilərdə, iş yerlərində 
işləməkdən imtina edirlər. Məzunu oxumağa göndərən təşkilatlarda bu bir qədər fərqlidir. Belə ki, 
məzunlar müəyyən il həmin təşkilatda işləmək öhdəliklərini yerinə yetirməyə borclu ola bilir. 
Ancaq ümumilikdə sifarişli əsaslarla təhsil almış məzunların müəyyən müddət təqdim edilən 
yerlərdə işləməsinə nəzarət mexanizminin olmaması bu imkandan əsassız sui-istifadə hallarını 
artırır. Bir tərəfdən həmin iş yerləri vakant olaraq uzun müddət boş qalır, digər tərəfdən məzunların 
universitetdə aldığı ixtisas üzrə əmək bazarında ixtisaslı işsizlər ordusunun yaranmasına səbəb 
olur. Düzdür, son illər bu problem qismən öz həllini tapmaq üzrədir. Belə ki, bir sıra müəssisə və 
təşkilatlarda (məsələn, SOCAR şirkəti, 2007-2015-ci illər üzrə xaricdə təhsil Dövlət Proqramı 
tərəfindən və s.) hədəfli təhsil müqaviləsi tətbiq edilir və bu, vətəndaşın universiteti bitirdikdən 
sonra müəyyən bir müddətdə göstərilən orqanda və ya iş yerlərində işləmə öhdəliyini nəzərdə 
tutur. Lakin reallıqda bu gözlənilən qədər də effektiv deyil. Məsələn, xaricdə təhsil dövlət proq-
ramı çərçivəsində təhsil alıb ölkəyə qayıdan gənclər aşağı maaşlı dövlət orqan və müəssisələrində 
uzun müddət qalmır və 5 il işləmək öhdəliyinin yalnız bir qismini təmin edir. 

Araşdırmalar [19] nəticəsində məzunlar tərəfindən məşğulluq prosesində yaranan əsas prob-
lemlərlə bağlı aşağıdakılar qeyd edilir: 

- zəmanətli məşğulluq problemi və yaxud işin müvəqqəti xarakterli olması; 
- məzunun təşkilatda yerini görə bilməməsi və təşkilati mədəniyyətin onun tərəfindən qəbule-

dilməz olması; 
- məzun tərəfindən peşəkar səriştəni və şəxsi keyfiyyətlərini daim nümayiş etdirmə ehtiyacının 

olması; 
- karyera istəklərinin planlaşdırılması bacarığının və həyata keçirilməsi mexanizmləri barədə 

təsəvvürünün olmaması; 
- işəgötürənlərin məzunlara güzəştə getmək istəyinin olmaması; 
- təhsilin dayandırılması təhlükəsi, yəni işəgötürən tərəfindən təhsil məzuniyyətinə çıxmağa 

maneələrin yaradılması; 
- təşkilatlarda uzunmüddətli inkişafa deyil, əsasən cari nəticələrin əldə edilməsinə yönəlmiş 

kadr siyasətinin olması, işəgötürənlərin məzunlara qarşı daim dəyişən tələblərinin mövcudluğu 
(işəgötürənlər kompleksi həll edə biləcək universal mütəxəssislərə sahib olmaq istəyirlər, onlardan  
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yeni vəzifələrin həllini, bir qayda olaraq, mütəxəssislərdən yeni bilik tələb edirlər). 
Beləliklə, iş axtarışı sahəsində gənc mütəxəssislər üçün təsirli strategiyaların formalaşmasına 

əmək bazarı amilləri təsir göstərir. Bu amillərə aiddir: 
− ərazi və sosial cəhətdən çeviklik və mobillik;  
− tələb və təklifin dayanıqsızlığı;  
− işsizlik müavinətlərinin miqdarı; 
− məşğulluq sahəsində dövlət siyasətinin tədbirləri; 
− işəgötürənlərin davranışı və gözləntiləri; 
− iş tapmaq üçün institusional xərclər (məlumat tapmaq xərcləri, ölçmə xərcləri, danışıqların 

aparılması xərcləri və s.).  
Bu amillər gənc mütəxəssislərin əmək bazarı şəraitinə effektiv uyğunlaşmasına alətlər hazırla-

maq üçün mütləq nəzərə alınmalıdır. 
Bütün bunlar müasir şəraitdə məzunların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün mexanizmlərin 

təkmilləşdirilməsini tələb edir.  
Məzunların işə düzəlmə və məşğulluğunu tənzimləyən mexanizmlər  
Məzunların məşğulluğunun tənzimlənməsi mexanizmi struktur olaraq əsas blokların - dövlətin, 

universitetin, tələbələrin və məzunların, işgüzar dairələrin, məşğulluğa yardım xidmətləri, əmək 
bazarının monitorinqinin mövcudluğunu nəzərdə tutur. Məzunların məşğulluğunu tənzimləyən 
mexanizm gənc mütəxəssislər arasında işsizliyin icazə verilən minimum səviyyəsinin qorunması-
na yönəldilmişdir və əsas məqsəd məşğulluq səviyyəsini yaxşılaşdırmaqdır [18]. 

Hazırda bir çox mütəxəssis təhsili müəssisələrinin məzunlarının səmərəli məşğulluğuna mane 
olan əsas səbəb kimi əmək bazarı ilə təhsil xidmətləri bazarı arasındakı əlaqəni təmin edəcək təsirli 
bir mexanizmin olmaması və ya yaxşı işləmədiyi qeyd edilir. Kənardan subyektləri dövlət, işəgö-
türən və məzunlar olan bu mexanizm tamamilə açıq bir sistem kimi görünür. Lakin reallıqda bu 
heç də belə olmaya bilir. Məzunun məşğulluğunu tənzimləmə mexanizmi bu subyektlərin sosial-
iqtisadi münasibətlərinin, habelə əmək münasibətləri sistemində fəaliyyət göstərməsini təmin edən 
bir sıra hüquqi, təşkilati və psixoloji metodların və vasitələrin məcmusunu əhatə edir. Adı çəkilən 
mexanizmi bir sistem kontekstində nəzərə alan A.Kulman [12] məzunların məşğulluğunu tənzim-
ləyən mexanizmi üç elementə bölür:  

1) məzunlar, işəgötürənlər və dövlət arasında iş tələbi və təklifi arasında uyğunluğu təmin etmək 
üçün əmək münasibətlərini tənzimləyən sosial-iqtisadi element;  

2) hüquqi münasibətlərin müəyyən inkişaf formalarını rəsmiləşdirən, icazə verən və stimullaş-
dıran müəyyən qrup qanunvericilik aktlarının qəbulundan və əmək bazarını izləyən və nəzarət 
edən müvafiq qurumların yaradılmasından ibarət olan mexanizmin təşkilati-hüquqi elementi; 

3) iş üçün düzgün motivasiyanın formalaşmasından, iş yerində prioritetlərin və üstünlüklərin 
inkişafından ibarət olan məşğulluğun tənzimlənməsinin psixoloji elementi.  

Bunların arasında bir çox vəziyyətlərdə önəmli olanı hüquqi elementdir. Milli əmək bazarında 
təhsil sisteminin məzunlarına dəstək üzrə dünya təcrübəsinin təhlili göstərdi ki, müxtəlif dövlət-
lərin gənc mütəxəssislərin məşğulluq sahəsindəki siyasəti həm qanunvericilik səviyyəsində, həm 
də onun icrasına nəzarət dərəcəsi baxımından olduqca müxtəlifdir. İqtisadiyyatın bu seqmentində-
ki siyasətlərin effektivliyi baxımından Fransa, İngiltərə və ABŞ seçilir. Əlverişsiz vəziyyət iqtisa-
diyyatı inkişaf etməkdə olan MDB ölkələrinə xasdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə “gənc mütəxəssis” anlayışı hal-hazırda yalnız “Pedaqoji 
profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisə-
lərində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 aprel 2010-cu il tarixli 67 
nömrəli  Qərarından başqa heç bir yerdə qanuni olaraq təsbit olunmur, qeyd olunmur və yalnız AR 
Əmək Məcəlləsinin 52-ci maddəsində “ilk dəfə işəgötürülən şəxslər” kateqoriyasına daxil olan 
gənc mütxəssis hesab edilən məzunların işə qəbulu üçün xüsusi şərtlər mövcuddur [1]. Məsələn, 
burada qeyd olunur ki, sınaq müddəti tələbi ilk dəfə iş axtaran bir mütəxəssisə şamil edilməməlidir, 
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lakin bu şərt yalnız dövlət akkreditasiyası olan təhsil müəssisəsinin diplomunu aldıqdan sonra bir 
il ərzində qüvvədədir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsilverənlər ilk dəfə işə qə-
bul olunduqda onlara beş il müddətində sertifikatlaşdırma tətbiq edilmir. Qalanına gəlincə, gənc 
bir mütəxəssisin işə qəbulu proseduru digər kateqoriyalı vətəndaşların işindən fərqlənmir. Bu gün 
bir faktı etiraf etməliyik ki, universitet məzunlarına aldığı ixtisas üzrə iş tapmaq çox çətindi. On-
ların çoxu bir ali təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra yenidən hazırlıq keçməlidir [16]. Əmək 
bazarına ilk dəfə daxil olan universitet məzunları peşə təcrübəsi olan işçilərlə müqayisədə 
əlverişsiz vəziyyətdə qalırlar. Vəziyyəti, işəgötürəni müxtəlif səviyyəli təhsil müəssisələrinə, o 
cümlədən müstəqil olaraq daxil olan işçilərə zəmanət və kompensasiyalarla təmin etməyi məcbur 
edən AR Əmək Məcəlləsinin 9-cu maddəsinin x bəndində göstərilən “təhsil məzuniyyətindən 
istifadə etmək hüququ” və 123-cü maddəsinə əsasən “ödənişli təhsil məzuniyyətinin verilməsi və 
həmin müddətdə orta əməkhaqqının ödənilməsi” halı bu vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Lakin 
məzunların əmək  bazarında müdafiəsi tədbirləri ilbəil gücləndirilir. “Məşğulluq haqqında” Qanun 
layihəsində gənclərin müəyyən kvotalar üzrə işəgötürülməsi və sosial iş yerləri açıldıqda işəgötü-
rənin gənclərə daha çox üstünlük verməsi üçün xüsusi maddələrin olması ilə bağlı dəyişikliklərin 
edilməsi nəzərdə tutulub. “Gənclər siyasəti haqqında” Qanuna təklif edilən yeni dəyişikliklər də 
Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılmışdır. 14 maddədən ibarət olan layihə üzrə 25 dəyişikliyin 
olması nəzərdə tutulur [4].“Peşə təhsili haqqında” Qanunda işəgötürənlərin stimullaşdırılması ilə 
bağlı maliyyə, hüquqi və digər sahələr üzrə güzəştlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin, peşə 
təhsili müəssisələri ilə işəgötürənlər arasında sıx əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması baxı-
mından əsas istiqamətlərdən biri kimi işəgötürənlərin peşə təhsili və tədrisi sisteminə inteqrasiyası, 
yüksəkixtisaslı kadrların tədris prosesinə cəlb edilməsi müəyyən edilib [5]. 

 Xarici ölkələrin məzunların işə düzəlmə mexanizminə dair təcrübəsini nəzərdən keçirdikdə 
onların bir çoxunun artıq ölkəmizdə uğurla tətbiq edildiyi müəyyən edildi. Ancaq onlar arasında 
yaxın illərdə tətbiq edilməsi məsləhət görülənlər də mövcuddur.   

Ölkəmizin 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi inkişafı üzrə milli prioritetləri müəyyən edilmişdir. 
Bu prioritetlərdən biri də gənc mütəxəssislərin məşğulluğunun artırılmasıdır. “Əmək bazarında və 
ya təhsildə olmayan gənclərin xüsusi çəkisini 2030-cu ilədək 15 faizə endirmək və 2025-ci ilədək 
bütün əhali qrupları, xüsusilə gənclər, qadınlar və əlilliyi olan şəxslər üçün səmərəli məşğulluğa, 
layiqli əməyə nail olmaq nəzərdə tutulur [4]. İnanırıq ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsi mə-
zunların əmək bazarında zəmanətli fəaliyyətə başlamasına kömək edəcəkdir. 

 
Cədvəl 1. 

Xarici ölkələrdə məzunların işə düzəlmə və məşğulluğunu tənzimləyən əsas mexanizmlər 
 

İşə düzəlmə 
mexanizmi 

Mexanizmin 
üstünlüyü 

Mexanizmin  
çatışmazlığı 

Azərbaycanda 
istifadəsi imkanı 

Direktiv-inzibati 
təyinat, yerləşdirmə 

Zəmanətli iş yerinin 
olması, məzunların 
dövlət tərəfindən işə 
düzəlməsinə 
dəstəyin olması, 
dövlətin bu prosesi 
tənzimləmə imkanı-
nın olması 

Yüksək maliyyə və təşkilati 
dəstək tələb edir. Neqativ 
(korrupsiya,  və s.) sui-isti-
fadə halları ola bilər, əmək 
bazarının fəaliyyətinə, tələb 
və təklifin bazar tənzimlə-
məsinə mane olur 

Əvvəllər olub, hazırda 
konkret sahələrdə və 
məhdud saydadır 

İlk iş yerinin təqdim 
edilməsinə zəmanət 

İlk təcrübənin for-
malaşması üçün 
məzunlara dəstək 
rolunu oynayır 

Aşağı əməkhaqqı və məzun-
ların gözləntilərini doğrult-
maması halları ola bilər 

Təhsil müəssisələri 
tərəfindən qismən 
həyata keçirilir. 
Məsələn, təhsil aldığı 
müəssisədə işlə təmin 
edilmə 
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İşəgötürənlərə vergi 
güzəştləri və digər 
yardımlar 

Daha çox məzun işlə 
təmin edilə bilər 

Yardım üçün güclü maliyyə 
resursu tələb edir, vergi 
qanunvericiliyində düzəliş-
lər tələb edir, əksər məzun-
ları və çox sayda işəgötürəni 
əhatə etdiyi halda büdcə 
üçün yüklü ola bilir  

Fərqli kateqoriyalı 
(müəyyən ixtisaslar, 
göstəriciləri yuxarı 
olan və müsbət rəy 
alanlar və s.) məzunla-
ra istinadən tətbiq edil-
məsi mümkün hesab 
edilir 

Faziləsiz peşə yönüm-
lü təhsil və təlimin 
təşkili, seçim imkan-
larının genişləndiril-
məsi 

Məzunlara təcrübə 
və bir neçə ixtisasa 
yiyələnməyə imkan 
verir 

Müəyyən sahələrdə kadr 
artıqlığına səbəb olur 

Peşəyönümlü təlim və 
təhsil sisteminin tək-
milləşdirilməsi hesa-
bına mümkündür 

Təhsil müəssisələrinin 
maliyyələşməsinin 
onların məzunlarının 
işə düzəlmə dərəcəsi 
ilə əlaqələndirilməsi 

Təhsil müəssisələ-
rinin əmək bazarına 
uyğunlaşmasını 
artırır 

İxtisas və əmək bazarının 
tələblərindən irəli gələrək 
(aktuallıq və zərurilik baxı-
mından) dövlət dotasiya-
sının həcminin müəyyən 
edilməsində çətinliyin ol-
masına səbəb olur 

Tətbiq edilməsi 
zəruridir 

İş yerləri kvotalarının 
tətbiqi 

Güclü maliyyə dəs-
təyinə ehtiyac yox-
dur, əmək bazarının 
fəaliyyətinə köklü 
təsir etmir 

İşəgötürənlərin maraqlı ol-
maması və neqativ sui-isti-
fadə hallarının yaranması, 
işsiz məzunların işlə təmini 
fonunda  səmərənin az 
olması 

Tətbiq edilməsi 
mümkündür və 
gələcəkdə tətbiqi 
nəzərdə tutulur 

Müəssisələrdə iş 
təcrübəsinin təşkili  

İxtisas üzrə təcrübə-
nin formalaşmasına 
kömək edir 

Maliyyə dəstəyi olmadıqda 
formal xarakter alır 

İstifadə edilir 

 

Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilib. 
 

Nəticə və təkliflər 
Tədqiqat zamanı məzunların işə düzəlmə və məşğulluğunun təmin edilməsinin nəzəri-praktiki 

problemlərinə dair aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir.    
Müşahidələrdən aydın olur ki, məzunların məşğulluq probleminin tənzimlənməsi bir çox hal-

larda fərdi, zəif tənzimlənmiş və sərbəst şəkildə təşkil edilməklə aparılır. Yəni dövlətin diqqətində 
olsa da əsasən proses iştirakçıları (təhsil müəssisəsi, işəgötürən və məzun) tərəfindən tənzimlən-
məsinə üstünlük verilir. Araşdırmalar zamanı məzunların ixtisasları üzrə işə düzəlməsinə diqqət 
yetirmək üçün metodoloji baza təhlil edilmişdir. Bunun üçün Dövlət Statistika Komitəsinin məlu-
matlarına diqqət yetirilmişdir. Aydın olmuşdur ki, hazırda məzunların ixtisasları üzrə məşğulluğu 
dövlət statistikasının hesabat formalarında mövcud deyil. Yalnız bəzi təhsil müəssisələrinin hesa-
bat formalarında var. Məzunların işəgötürənə məcburi təhkim olunmasını təmin edən heç bir xü-
susi qanun, normativ-hüquqi mexanizm də mövcud deyil. Müəyyən saziş və müqavilələrlə fərdi 
şəkildə tənzimləmə üstünlük təşkil edir. Məzunların ixtisasları üzrə məşğulluğu göstəricisi təhsil 
müəssisələrinin, işəgötürənlərin və məzunların özlərinin qiymətləndirməsi ilə ölçülür. Məzunların 
məşğulluq göstəriciləri təhsil müəssisələrinin, müxtəlif idarələrin statistikasına əsasən təhlil edilir 
və bir çox hallarda açıq istifadəyə verilmir.  

Məzunların işə düzəlmə və məşğulluğunun təmin edilməsi işinin genişləndirilməsi və key-
fiyyətinin yüksəldilməsi baxımından aşağıdakıların həyata keçirilməsi təklif edilir. 

1) Məzunların işə düzəlmə göstəricilərini artırmaq üçün təhsil prosesi səriştə və bacarıqların 
formalaşması üzərində qurulmalıdır. Yuxarı kurs tələbələrinin təcrübə əvəzinə müvəqqəti işlə tə-
min olunması onların həm praktik təcrübə qazanmasına, həm də əmək bazarında müsbət nüfuz 
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qazanmasına imkan yaradacaqdır. Təhsil krediti götürən tələbələrin əhəmiyyətli bir hissəsi üçün 
təhsil müddətində ixtisası üzrə müvəqqəti də olsa işləməsi bu krediti qaytarmaq üçün pul qazan-
mağın bir yolu kimi çıxış etməlidir və bu istiqamətdə kredit verən təşkilatlar, təhsil müəssisələri 
və əmək bazarının digər iştirakçıları tərəfindən dəstəklənməlidir. 

2) Hazırda bir çox təhsil müəssisələri öz məzunlarının işə düzəlməsi ilə bağlı bazanı forma-
laşdırmış və internet üzərindən idarə edir. Zənnimizcə, bu məlumatlardan istifadə edərək Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən ölkə üzrə Məzunların Vahid Reyestrinin formalaşdırılması zəruridir. Bu 
Reyestr əsasında əmək bazarında təhsilin keyfiyyətindəki  vəziyyət  yoxlanıla bilər. Digər tərəfdən, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazrliyi tərəfindən ölkə üzrə mövcud olan vakant iş yerlərilə 
bağlı məlumatların bu Reyestrə inteqrasiyası məzunların işlə təmin edilməsinə köməklik göstərə 
bilər. Eyni zamanda əmək bazarını və təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini təhlil etmək üçün statistik 
məcmuələrdə bu məlumatların verilməsi zəruridir. 

3) Məzunların xarakter tipi (intervent, ekstravert, fleqmatik, melanxolik, sanqvinik, xalerik) 
nəzərə alınaraq iş təkliflərinin yönləndirilməsi üçün şəxsi xarakterik vərəqələrinin (şəxsi kartoç-
kaların) yaradılması və ona uyğun iş yerlərinin axtarılması, təkliflərin formalaşdırılmasına ehtiyac 
var.  

4) təhsil müəssisələrində məzunlar üçün psixoloji dəstək proqramları tətbiq edilməlidir. Bəzi 
məzunlar ilk dəfə işə düzələn zaman uğursuzluqla üzləşəndə psixoloji gərginlik yaşaya bilir və bu 
onun gələcək fəaliyyətinə təsir edir. Bu səbəbdən belə xidmətin tətbiqi aktualdır.   

6) Təhsil müəssisələri tərəfindən məzunlarda innovativ ideyaların və yaradıcı təşəbbüslərin 
reallaşdırılması üçün onlara təşkilati və maliyyə dəstəyinin göstərilməsi zəruridir. Bu dəstək həm 
də təhsil müəssisələrinin gəlir əldə etməsinin bir mexanizminə çevrilə bilər. 
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Теоретические и практические проблемы трудоустройства выпускников на рынке 
труда 

 

Резюме 
Цель исследования. Проанализировать проблемы трудоустройства выпускников в 

Азербайджане, факторы, мешающие им своевременно и профессионально найти работу, а 
также критерии, на которые работодатели обращают внимание при принятии решений о 
приеме на работу молодых специалистов, демонстрируя теоретические подходы в этой об-
ласти, определить практические решения для удовлетворения требований выпускников к 
работе. 

Методология исследования. В ходе исследования использовались методы наблюдения, 
устного и анкетного опроса, анализа и сравнения. 

Важность исследования. Предлагаемые институциональные и другие механизмы для 
увеличения занятости на рынке труда могут использоваться образовательными учрежде-
ниями, работодателями и государственными службами занятости. 

Результаты исследования. Анализ изученных вопросов показывает, что регулирование 
проблемы трудоустройства выпускников часто осуществляется индивидуально, слабо рег-
ламентировано и свободно организовано. Необходимы новые механизмы для увеличения 
занятости выпускников. 

Оригинальность и научная новизна исследования. Предлагаемые механизмы, связан-
ные с организацией управления трудоустройством выпускников, являются новыми для на-
шей страны. 

Ключевые слова: выпускник, молодой специалист, работодатель, рынок труда, под-
бор персонала, трудоустройство. 
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Theoretical and practical problems of employment of graduates in the labor market 

 
Summary 

Purpose of the study. Analyze the problems of employment of graduates in Azerbaijan, the 
factors that prevent them from finding a job in a timely and professional manner, as well as the 
criteria that employers pay attention to when making decisions on hiring young specialists, 
demonstrating theoretical approaches in this area, identify practical solutions to meet the 
requirements of graduates to work. 

Research methodology. The study used methods of observation, oral and questionnaire survey, 
analysis and comparison. 

Importance of research application. The proposed institutional and other mechanisms to 
increase employment in the labor market can be used by educational institutions, employers and 
public employment services. 

The results of the study. An analysis of the issues studied shows that the regulation of the 
problem of employment of graduates is often carried out individually, poorly regulated and freely 
organized. New mechanisms are needed to increase the employment of graduates. 

Originality and scientific novelty of the research. The proposed mechanisms related to the 
organization of employment management of graduates are new for our country. 

Keywords: graduate, young specialist, employer, labor market, personnel selection, employment. 
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AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ İSLAHATLAR ŞƏRAİTİNDƏ SIĞORTA SİSTEMİNİN 
İNKİŞAFININ NƏZƏRİ-METODOLOJİ ASPEKTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycanda iqtisadi islahatlar şəraitində sığorta sisteminin inkişafının 
nəzəri-metodoloji aspektlərinin araşdırılması və müasir dövrün tələbləri, çağırışları ilə uzlaşdırıl-
masıdır.   

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində abstraksiya, təhlil, sintez, qruplaşdırma, ümu-
miləşdirmə və digər metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Azərbaycanda iqtisadi islahatlar şəraitində sığorta sisteminin 
inkişafının intensivləşdirilməsi, sığorta şirkətlərinin fəaliyyətinin daha səmərəli təşkil olunması və 
əlçatan, cəlbedici sığorta xidmətlərinin göstərilməsindən ibarətdir.  

Tədqiqatın nəticələri – Azərbaycanda iqtisadi islahatlar şəraitində sığorta sisteminin inkişafı-
nın qlobal çağırışlar şəraitində olan tələblərə uyğun təmin edilməsi üzrə tövsiyələr hazırlanmış və 
təkliflər verilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycanda iqtisadi islahatlar şəraitində sığorta 
sisteminin inkişafının nəzəri-metodoloji məsələlərinə müasir yanaşmaların və baxışın təmin olun-
ması, yeni reallıqların obyektiv qiymətləndirilməsi, adekvat səviyyədə təkmilləşdirilmə və tənzim-
ləmə tədbirlərinin görülməsi, bunlarla bağlı daha səmərəli mexanizmlərin və praktiki alətlərin 
müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, iqtisadi islahatlar şəraiti, sığorta, sığorta sistemi, işğaldan azad 
olunmuş torpaqlar, sığorta xidmətləri, COVİD-19 pandemiyası, sığorta sisteminin nəzəri-me-
todoloji aspektləri. 

 
Giriş 

Dünya iqtisadi proseslərində sığorta sisteminin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi maliyyə 
bazarının inkişafı kontekstində reallaşdırılır və sığorta bazarı əslində dünya maliyyə bazarının ki-
fayət qədər strateji əhəmiyyət kəsb edən seqmentlərindən hesab olunur. Xüsusilə, beynəlxalq tica-
rət əməliyyatlarında sığorta xidmətləri geniş çeşiddə tələb edilir və bundan əlavə həm könüllü, 
həm də həyat sığortalarının dünyada yüzdən çox növü və istiqamətləri vardır. İqtisadi cəhətdən 
inkişaf etmiş ölkələrdə sığorta xidmətlərindən bütün sahələrdə, o cümlədən həyat və sağlamlıqla 
bağlı məsələlərdə geniş şəkildə istifadə olunur [10, s. 54]. Son 50-70 il ərzində dünya ölkələrində 
sığorta xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Sığorta sisteminin 
təkmilləşdirilməsi dövlətlərin maliyyə siyasətinin tərkib hissəsi kimi çıxış etmişdir [16, s. 408]. 
Eyni zamanda, beynəlxalq səviyyədə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən sığorta ilə bağlı fəaliyyət 
prinsipləri, standartlar, təlimatlar və metodoloji yanaşmaların formalaşdırılmasına daha çox diqqət 
yetirilməkdədir [13].  

Son dövrlərdə Azərbaycanda da sığorta sisteminin davamlı şəkildə inkişafı və zəruri tədbirlərin 
görülməsi istiqamətində addımlar atılmaqdadır. Sığorta fəaliyyəti ilə bağlı ölkə qanunları qəbul 
olunmuş və qanunvericilik bazası formalaşdırılmışdır. Bundan əlavə, dövlət tərəfindən sığorta ba-
zarının inkişaf hədəfləri və prioritetləri ölkənin maliyyə bazarının inkişaf konsepsiyasının tərkib 
hissəsi kimi inkişaf etdirilmişdir. Maliyyə bazarında sığorta şirkətlərinin və ümumilikdə sığorta 
fəaliyyətinin rolunun gücləndirilməsi üzrə strateji hədəflər isə öz əksini strateji yol xəritəsində - 
ölkə Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə tapmışdır [3]. Sığortanın 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(61)-2021 
 

174 

dövlət tənzimlənməsinin əsas problemi bütövlükdə sığortalıların və ölkənin iqtisadiyyatının ma-
raqlarını müdafiə etməkdir.  

Sığorta sisteminin formalaşmasına və inkişafına nəzəri-metodoloji yanaşmalar və dünya 
təcrübəsi 

Sığorta sisteminin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi problemləri qlobal iqtisadi çağırışlar 
və xüsusilə, son illərdə dünya maliyyə bazarlarında baş verən köklü dəyişikliklər baxımından kifa-
yət qədər yeni yanaşmaları və mexanizmləri şərtləndirir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə 
bu istiqamətdə əsas fəaliyyət sahələri kimi yüksək texnologiyalar bazasında sığorta xidmətlərinin 
yenilənməsi, daha çevik və əlçatan olması problemlərinin həll edilməsinə diqqət artırılmaqdadır 
[15]. Nəzəri-metodoloji yanaşmalar baxımından sığorta xidmətlərinin və bütövlükdə sığorta siste-
minin zaman kəsiyində təkmilləşdirilməsi, ənənəvi praktiki alətlərin kəsərliliyinin artırılması və 
tətbiq olunan sığorta növlərinin cəlbediciliyinin təmin olunması vacib məsələlər kimi xarakterizə 
edirilər. Bu istiqamətlərdə dünya maliyyə bazarında mühüm seqment olan sığorta bazarının tələb 
və təklif səviyyəsi də xüsusi olaraq diqqətdə saxlanılmalı və nəzərə alınmalıdır [12]. Artıq sığorta 
müəyyən bir zərərin ödənilməsi vasitəsi kimi baxılmır, böyük ölçüdə sığorta fəaliyyəti və sığorta 
xidmətləri iqtisadi proseslərin genişləndirilməsi və yeni istehsal sahələrinin yaradılması, xarici ti-
carət əməliyyatlarının həcminin artırılması, investisiyaların yatırılması və cəlb olunması, sahib-
karlığın inkişaf etdirilməsi, biznesin böyüdülməsi məsələlərində sığorta mexanizmi strateji səviy-
yədə qiymətləndirilir və hər bir layihə, iri əməliyyat üzrə optimallaşdırılmış sığorta müqaviləsinin 
olması vacib şərtlərdən hesab edilir.  

Qeyd edək ki, sığorta sisteminin inkişafına və təkmilləşdirilməsi problemlərinə yanaşmalar 
daim yenilənməkdədir [5]. Əsas məqsəd – sığorta fəaliyyəti ilə bağlı mexanizmlərin müasir dövrün 
tələblərinə uyğunlaşdırılması və həm də sığorta şirkətlərinin özlərinin maliyyə sabitliyinin təmin 
edilməsidir. Prioritet yanaşmalar sırasında – sığorta şirkətlərində risk-menecment mexanizminin 
səmərəliliyinin artırılması daha ciddi önəm kəsb edir [14]. Bundan əlavə, sığorta bazarının inkişaf 
etdirilməsi, onun mühüm seqmentlərinin maksimum təkmilləşdirilməsi tədbirləri də diqqət çəkir. 
Bu məsələlərdə daha çox narahat doğuran problemlərdən biri – sığorta şirkətlərinə sığortaolunan-
ların inamının və etibarının kifayət qədər olmamasıdır [9, s. 89]. Eyni zamanda, dünya ölkələrinin 
sığorta mexanizmlərinin müqayisəsindən yanaşdıqda, görmək mümkündür ki, iqtisadi cəhətdən 
inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələrin sığorta sistemləri arasında xeyli fərqlər var-
dır. Buna görə də, dünya təcrübəsinin, yəni mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin maksimum dərindən 
öyrənilməsi və dəyərləndirilməsi vacibdir [11, s. 98]. Sığorta xidmətləri mühüm sosial-iqtisadi 
mahiyyətə malik olduğundan iqtisadiyyatın və cəmiyyətin bütün sahələrində tələb olunur. Bu amil-
lər baxımından sığorta xidmətlərinin hər bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun 
olaraq formalaşdırılması xeyli səmərə verə bilər [17, s. 255]. Bunlarla bərabər, dünya təcrübəsində 
sığorta şirkətlərinin investisiya fəaliyyəti geniş yayılmışdır. Qeyd olunan istiqamətdə sığorta şir-
kətlərinin investisiya fəaliyyətinin təhlili və onların rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin qiymətlən-
dirilməsi tələb olunur [18, s. 97]. 

Sığorta xidmətlərinin iqtisadiyyatın bütün sahələrində, sosial sferada, xidmət sahələrində fəal 
şəkildə tətbiq olunması hesabına həyata keçirilən əməliyyatların və fəaliyyətin daha güvənli şə-
kildə aparılması, ortaya çıxa biləcək zərərlərin isə kompensasiya olunmasında sığortadan istifadə 
hesabına bəhrələnməsi praktikası geniş yayılmışdır. Bu məsələdə başlıca yanaşma istənilən fəaliy-
yət sahəsində və real həyatda əmlak və insan həyatının mühafizəsinin təşkili üçün sığorta xidmət-
lərindən istifadə etməklə yarana biləcək mənfi fəsadların və zərərlərin aradan qaldırılmasına hüqu-
qi və iqtisadi əsaslar yaratmaqdan ibarətdir. Buna görə də sığorta xidməti demək olar ki, iqtisadi 
fəaliyyətin bütün sahələrində geniş tələb olunandır və dünyada sığorta bazarının sürətli inkişaf 
etməsi də məhz bununla əlaqəlidir. Bunlarla bərabər, sığorta fəaliyyətinin gücləndirilməsi istiqa-
mətində davamlı tədbirlər görülməli və sistemli tənzimlənmə mexanizmləri işlənib hazırlanmalıdır 
[2]. Sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi və qlobal maliyyə çağırışlarına uyğun olaraq, daha sə-
mərəli fəaliyyət alətlərinin formalaşdırılması, onun multiplikativ təsirindən və çoxfunksiyalılıq 
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xüsusiyyətlərindən səmərəli istifadə etməklə, iqtisadi islahatların aparılmasında və inkişaf proses-
lərinin sürətləndirilməsində fəal istifadə olunmasına marağın yaranması diqqət çəkir və xüsusilə, 
COVİD-19 pandemiyasının təsirindən yaranan yeni şəraitdə sığorta xidmətlərinin modernləşdiril-
məsi və təkmilləşdirilməsinə əlavə zərurət ortaya çıxmışdır. İqtisadi islahatlar şəraitində sığorta 
sisteminin səmərəliliyinin təmin edilməsi problemləri vacib məsələlər kimi diqqət çəkirlər və 
sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyinin təmin edilməsi ilə bağlı problemlərin mahiyyətinin fundamen-
tal şəkildə öyrənilməsi, açıqlanması və adekvat tədbirlərin görülməsi tələb olunur. Bu istiqamətdə 
sığorta sisteminin mövcud vəziyyəti və sığorta şirkətlərində maliyyə sabitliyi problemləri daha 
dərindən öyrənilməli və beynəlxalq təcrübədən irəli gələn mühüm məsələlər nəzərə alınmalıdır 
[7]. Burada başlıca yanaşma daha mütərəqqi sığorta mexanizmi formalarının ölkəmizdə adaptivlik 
problemlərinin yetərincə araşdırılması, işlək imkanları yüksək olan sığorta mexanizmlərinin tətbiq 
edilməsindən ibarət olmalıdır. 

Ümumilikdə dünya maliyyə bazarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlərin gö-
rülməsi diqqət çəkir. Uzun illər ərzində maliyyə sabitliyinin təmin olunması istiqamətində təsirli 
mexanizmlərin işlənməsi, maliyyə-kredit siyasətinin təkmilləşdirlməsi, o cümlədən sığorta mexa-
nizmlərinin inkişafı hesabına ümumilikdə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin fəaliyyətinin genişlən-
dirilməsi və gücləndirilməsi proseslərinin intensivliyini qeyd etmək olar. Bundan əlavə, hər bir 
investor və ya sahibkar yatırdığı sərmayənin və ya aldığı avadanlıqların, mülkiyyətin etibarlı şəkil-
də qorunması mexanizminə malik olmalı və fors-major, yaxud digər qəza halları, yanğınlar olduq-
da üzləşdikləri zərərin ən azından müəyyən hissəsinin kompensasiya olunması imkanlarının əldə 
edilməsində maraqlıdırlar. Dünya təcrübəsində bu kimi məsələlər daha çox sığorta şirkətlərinin və 
təşkilatlarının üzərinə düşür. 

Azərbaycanda sığorta sisteminin müasir vəziyyəti və onun inkişafına konseptual yanaş-
maların strateji aspektləri 

Azərbaycanda sığorta bazarının inkişaf səviyyəsini xarakterizə edən bir sıra iqtisadi göstərici-
lərə nəzər salınmasını istərdik. Məsələn, Azərbaycanda 01.01.2020-ci il tarixinə cəmisi 35 sığorta 
şirkəti fəaliyyət göstərirlər. Onlardan 18-i qeyri-həyat sığortası üzrə ixtisaslaşmışdır, 4 sığorta 
şirkəti həyat sığortası ilə məşğul olur, bundan əlavə 12 broker kontorları fəaliyyət göstərirlər və 
cəmisi 1 təkrar sığorta şirkəti mövcuddur [4]. Bu təşkilatların fəaliyyətində müsbət cəhətlər ondan 
ibarətdir ki, son onilliklərdə ölkədə sığorta aktivlərinin həcmi dinamik artım nümayiş etdirmişdir. 
Belə ki, 2013-2019-cu illərdə fəaliyyət göstərən sığorta təşkilatlarının ümumi aktivlərinin həcmi 
725,5 mln. manatdan 1411,5 mln. manatadək, yaxud 94,6 %-ə qədər artmışdır. Bundan əlavə,  
2013-2019-cu illər üzrə sığorta müqavilələrinin sayı və onların siniflər üzrə bölgüsünə baxsaq, 
görmək olar ki, 2019-cu ildə sığorta müqavilələrinin sayı əhəmiyyətli səviyyədə artmış və bu artım 
26% təşkil etmiş, bağlanmış müqavilələrin sayı isə 3,2 milyondan çox olmuşdur. Həmin müqavi-
lələrin 1,7 milyonu icbari sığortaya, 1,5 milyondan çoxu isə könüllü sığortaya aiddirlər. Bundan 
əlavə, son illərdə bir sıra yeni istiqamətlər üzrə, məsələn, heyvandarlıq sahəsində sığorta xidmətlə-
rinin çeşidinin genişlənməsini qeyd etmək olar. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası müqavilə-
ləri əsasında 2016-2020-ci illərdə davamlı şəkildə sığorta ödənişləri aparılmışdır, məsələn, 2016-
cı ildə 757,6 min manat, 2017-ci ildə 95000 manat, 2018-ci ildə 574,7 min manat, 2019-da 936,7 
və 2020-ci ildə isə 613 min manatlıq sığorta ödənişləri həyata keçirilmişdir. Təəssüf ki, bu sahədə 
şəffaflığın və sağlam rəqabət mühitinin olduğunu söyləmək xeyli çətindir. Belə ki, kənd təsərrüfatı 
bitkiləri və heyvanlarının sığortalanmasında başlıca fəaliyyət “Aqrolizinq” ASC-yə məxsusdur və 
onlar bu sahədə inhisar mövqedədirlər. Düzdür, dövlət tərəfindən görülən bu kimi tədbirlər indiki 
məqamda özünü doğruldur, amma azad bazar prinsiplərinin inkişaf etdirilməsini də gecikdirmək 
olmaz və hər bir fəaliyyət istiqaməti üzrə sağlam rəqabət mühitinin yaradılması strateji əhəmiyyət 
kəsb edir. Xüsusilə, maliyyə bazarlarının inkişaf etdirilməsi, maliyyə bazarının hər bir seqmen-
tinin, o cümlədən sığorta sisteminin kompleks olaraq dəyərləndirilməsi, sığorta şirkətlərinin maliy-
yə sabitliyinin təmin olunması istiqamətində zəruri addımların atılması və stimullaşdırıcı tədbir-
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lərin görülməsi vacibdir. Belə olduğu halda maliyyə bazarının ümumi inkişaf imkanlarının ge-
nişləndirilməsi mümkündür [1].  

Cədvəl 1-də Azərbaycanda 2016-2020-ci illərdə sığorta şirkətləri üzrə sığorta haqlarının dina-
mikası verilmişdir.   

Cədvəl 1. 
Azərbaycanda 2016-2020-ci illərdə sığorta şirkətləri üzrə sığorta haqlarının dinamikası, 

min manatla 
 

Sığorta şirkətləri 2016 2017 2018 2019 2020 
1 “A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti 
12 785 12 690 15 125 17 054 13 170 

2 “AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 9 289 13 716 18 094 13 889 22 438 
3 “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti 
37 436 38 370 39 087 41 498 60 107 

4 “Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti 

39 815 39 126 36 884 25 358 36 806 

5 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta 
Kommersiya Şirkəti 

41 225 40 445 49 067 49 122 43 389 

6 “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti 

6 415 7 228 5 632 9 042 8 139 

7 “AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 22 721 25 317 15 289 15 913 20 030 
8 “Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 941 1 299 1 140 2 062 1 024 
9 “Günay Sığorta” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti 
2 638 9 505 7 222 9 045 5 837 

10 “İpək Yolu Sığorta” ASC 19 148 17 682 18 495 17 320 17 003 
11 “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 20 273 16 854 21 815 28 615 25 769 
12 "Naxçıvansığorta" Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti 
- 122 546 1 671 263 

13 “Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti 

77 679 152 758 212 559 242 632 264 988 

14 “Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 100 012 107 569 150 177 163 453 128 007 
15 “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti 
31 738 19 894 14 861 15 942 15 897 

16 “Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 4 644 10 911 26 787 32 838 16 557 
17 “Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti 
1 019 690 3 185 1 078 1 759 

18 "Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti 

- - 977 3 672 - 

19 “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 9 847 7 789 28 340 31 182 14 496 
20 "Aqrar Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti - - - 18 - 
  Lisenziyası ləğv edilmiş sığortaçılar 48 452 34 902 15 896 7 229 32 275 
21 “Amrah Sığorta” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti 
63 22 861 1 982 744 

22 “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti 

21 969 22 286 975 5 18 601 

23 “Standard Insurance” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti 

20 327 12 595 14 060 5 242 12 931 

  YEKUN 486 074 556 867 681 177 728 634 727 954 
 

Qeyd: ARMB-nin məlumatları əsasında tərtib olunmuşdur - https://www.cbar.az/page-189/insurance. 
 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, bir sıra sığorta şirkətləri bazardakı rəqabətə tab gətirməmişdir. 
Amma burada COVİD-19 pandemiyasının mənfi təsirini də nəzərə almaq lazım gəlir. Məsələn, 
“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-2020-ci illərdə sığorta haqları-
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nın dinamikası xeyli artmış və xüsusilə 2020-ci ildə 2019-cu ilə nisbətən artım 45 %-ə yaxın ol-
muşdur, amma 2020-ci ildə “Azərbaycan Sənaye Sığorta”, “Günay Sığorta”, “Xalq Sığorta”, 
"Naxçıvansığorta", “Paşa Sığorta”, “Qala Sığorta”, “Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətlərin-
də sığorta haqlarının dinamikası əvvəlki ilə nisbətdə azalma tendensiyası göstərmişdir. Ölkə üzrə 
isə demək olar ki, sığorta haqlarının həcmi 2019-cu ilə nisbətən eyni səviyyədə olmuş və 728 mln. 
manata yaxın təşkil etmişdir.  

Cədvəl 2-də Azərbaycanda 2016-2020-ci illərdə sığorta növləri üzrə sığorta haqlarının dinami-
kası təhlil olunmuşdur. 

Cədvəl 2 
Azərbaycanda 2016-2020-ci illərdə sığorta növləri üzrə sığorta haqları, min manatla 

 

Sığorta növləri 2016 2017 2018 2019 2020 
Könüllü sığortalar üzrə - cəmi: 318 691,8 375 231,5 536 147,0 456 604,2 502 768,7 
o cümlədən:      
Həyat sığortası üzrə, o cümlədən: 115 602,9 177 855,8 305 700,4 219 371,2 249 794,3 
həyatın yaşam sığortası 79 775,6 137 927,7 253 943,5 166 110,1 205 341,7 
həyatın ölüm halından sığortası 35 382,8 37 942,4 48 090,5 48 537,0 43 130,2 
əmək qabiliyyətinin sığortası 351,6 1 868,2 3 388,4 4 373,5 843,5 

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta 92,8 117,5 278,0 350,6 478,9 
Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən 203 088,8 197 375,7 230 446,6 237 233,0 252 974,4 
Şəxsi sığorta, o cümlədən: 91 123,8 90 538,5 94 115,3 104 119,9 105 894,2 
tibbi sığorta 84 668,4 83 165,7 87 057,3 95 825,5 101 564,6 
xaricə səfər edən vətəndaşların 
sığortası 

2 605,1 3 100,2 3 758,1 4 878,0 1 416,1 

fərdi qəza və xəstəlik sığortası 3 850,2 4 272,7 3 299,9 3 416,4 2 913,6 
Əmlak sığortası, o cümlədən: 111 965,1 106 837,2 136 331,3 133 113,1 147 080,2 
əmlakın sığortası, o cümlədən: 89 567,3 87 517,5 112 095,5 111 710,6 125 751,6 
hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası 11 972,0 10 561,9 10 334,9 10 637,3 15 753,6 
əmlakın yanğından və digər risklərdən 
sığortası 

43 272,4 37 813,4 59 373,4 51 069,0 56 281,7 

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası 21 260,5 22 546,9 28 449,7 36 280,6 36 875,9 
yüklərin (nəqliyyat) sığortası 4 087,9 3 257,5 4 199,6 3 852,0 5 731,2 
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası 1 222,5 3 009,1 2 040,3 1 438,8 2 842,0 
su nəqliyyat vasitələrinin sığortası 6 237,6 7 595,5 6 278,0 7 916,3 7 784,5 
dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin 
sığortası 

345,9 310,5 106,6 47,5 36,1 

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının 
sığortası 

601,0 1 325,7 639,8 183,8 9,2 

əmlakın sığortası ilə bağlı digər 
siniflər, o cümlədən: 

567,5 1 096,9 673,3 285,4 437,5 

- işçilərin dələduzluğu sığortası 525,7 1 048,0 626,9 285,4 437,5 
- pul və pul sənədlərinin 
saxtalaşdırılmasından sığorta 

41,9 48,9 46,3 0,0 0,0 

mülki məsuliyyətin sığortası, o 
cümlədən: 

22 374,8 19 310,3 22 375,1 20 923,4 20 829,0 

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin 
mülki məsuliyyətinin sığortası 

4 276,4 4 459,0 4 382,4 4 807,8 4 853,4 

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası 12 934,2 10 229,2 13 335,4 11 519,4 11 067,7 
avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin 
mülki məsuliyyətinin sığortası 

1 496,2 1 211,1 1 174,5 883,7 1 726,9 

peşə məsuliyyətinin sığortası 1 752,1 1 949,4 2 036,6 2 095,6 2 196,6 
işəgötürənin məsuliyyət sığortası 1 312,1 1 183,5 1 125,9 1 212,6 898,2 
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yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin 
sığortası 

50,4 28,9 50,4 0,0 0,0 

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin 
mülki məsuliyyətinin sığortası 

398,5 249,2 269,9 361,1 86,2 

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri 
sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 
sığortası 

0,0 0,0 0,0 43,2 0,0 

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki 
məsuliyyətin sığortası 

154,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

kredit sığortası, o cümlədən: 21,3 0,1 1 860,1 157,7 91,6 
kreditlərin sığortası 21,3 0,1 1 860,1 157,7 91,6 
qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o 
cümlədən: 

1,6 9,3 0,6 321,5 408,0 

işin dayanması ilə bağlı risklərdən 
sığorta 

1,6 9,3 0,6 321,5 408,0 

İcbari sığortalar üzrə - cəmi: 167 382,5 181 635,1 191 807,1 224 572,6 225 865,4 
o cümlədən:      
Həyat sığortası üzrə 31 249,2 33 165,4 35 292,5 48 112,9 53 949,7 
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə 
xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 
qabiliyyətinin itirilməsi hallarından 
icbari sığorta 

31 249,2 33 165,4 35 292,5 48 112,9 53 949,7 

Qeyri-həyat sığortası üzrə 136 133,3 148 469,7 156 514,6 176 459,8 171 915,6 
avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin 
mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 

81 073,6 92 604,0 95 440,5 100 430,2 93 293,5 

daşınmaz əmlakın icbari sığortası 25 196,9 27 928,4 30 364,5 43 426,8 46 140,8 
daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı 
mülki məsuliyyətin icbari sığortası 

276,2 296,1 299,4 403,6 407,8 

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası 97,2 103,8 112,8 109,3 108,8 
digər icbari sığorta növləri 29 489,3 27 537,4 30 297,5 32 089,8 31 964,8 
YEKUN 486 074,3 556 866,6 727 954,1 681 176,8 728 634,1 

 

Qeyd: ARMB-nin məlumatları əsasında tərtib olunmuşdur - https://www.cbar.az/page-189/insurance, 
 
Cədvəl 2-nin təhlilinə baxsaq, ölkəmizdə 2016-2020-ci illərdə sığorta növləri üzrə sığorta 

haqlarının həcmi 50 %-ə yaxın artmış və 2020-ci ildə 728,6 mln. manat səviyyəsində olmuşdur. 
Maraqlıdır ki, pandemiya şəraitində, yəni 2020-ci ildə sığorta haqlarının həcmi 2019-cu illə nis-
bətdə 7 % yaxın artım nümayiş etdirmişdir.  

Hesab edirik ki, məhz iqtisadi islahatlar şəraitində, həmçinin qlobal təhlükələrin artdığı bir 
dövrdə sığorta xidmətlərinin strukturu daha da genişləndirilməli və sığorta haqlarının, həmçinin 
sığorta ödənişlərinin həcminin müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə artırılması zərurəti vardır. 
Bunun üçün sığorta bazarının aktual problemlərinin daha obyektiv olaraq baxılması, şəffaflığın 
təmin edilməsi vacibdir [6]. Eyni zamanda, sığorta bazarının fəaliyyətində, tətbiq olunan mexa-
nizmlərində və praktiki alətlərində hazırkı dövrün trendləri və inkişafın yeni çağırışları mütləq 
şəkildə nəzərə alınmalıdır [8, s. 34]. Daha bir önəmli məsələ - işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
çevik və əlçatan, həm də sığorta paketinin hazırlanması və gecikdirilmədən həyata keçirilməsi 
vəzifələri qarşıda durur.  

 
Nəticə 

Beləliklə, müasir dövrdə iqtisadiyyatın qarşısında duran strateji vəzifələrin reallaşdırılmasında, 
aparılan iqtisadi islahatlar şəraitində sığorta sisteminin inkişafının sürətləndirilməsində yeni ya-
naşmaların formalaşdırılması və bu halda qlobal çağırışların, həmçinin COVİD-19 pandemiyası-
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nın mənfi təsirinin və ölkəmizdə sığorta fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində işğaldan 
azad olunmuş ərazilərin dirçəldilməsi və bərpası amilinin nəzərə alınması vacib şərtlər kimi qiy-
mətləndirilə bilər. Bunlarla bağlı bir sıra məsələlərə daha çox diqqətin yönəldilməsi və təkmilləş-
dirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi tələb olunur: 

- Sığorta sisteminin inkişafı ilə bağlı nəzəri-metodoloji yanaşmalar müasir dövrün çağırışlarına 
uyğun şəkildə baxılmalı və tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilməlidir; 

- Ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar şəraitində sığorta sisteminin rolunun gücləndirilməsi və 
sığorta xidmətləri paketinin adekvatlığı ciddi araşdırılmalı və lazım gəldikdə onların yenilənməsi, 
təkmilləşdirilməsi təmin olunmalıdır; 

- Maliyyə bazarının mühüm seqmenti olan sığorta bazarına çıxarılan sığorta xidmətləri pa-
ketinin əlçatanlıq və səmərəlilik problemləri mütləq şəkildə nəzərə alınmalı və bu xidmətlərin gös-
tərilməsi üçün ölkənin bütün ərazisində, o cümlədən uzaq regionlarda müvafiq infrastruktur və 
şərait yaradılmalıdır; 

- Ölkə regionlarında iqtisadi fəallığın artırılması və iqtsiadi islahatların dərinləşdirilməsi şərai-
tinə uyğun şəkildə sığorta xidmətlərinin təşkili təmin edilməli və bununla bağlı sistemli tədbirlər 
görülməlidir; 

- Ölkənin sığorta sisteminin işləkliyinin gücləndirilməsi, müasir şəraitdə COVİD-19 pandemi-
yasının mənfi təsiri kontekstində və işğaldan azad olunmuş ərazilərin inkişaf etdirilməsi çərçivə-
sində daha çevik və əlçatan sığorta xidmətləri paketlərinin hazırlanması və tətbiq olunmasına 
ehtiyac vardır, bununla əlaqədar beynəlxalq təcrübədən yararlanmaq və daha mütərəqqi sığorta 
fəaliyyəti modellərinin ölkəmizdə mənimsənilməsi, inkişaf etdirilməsi məsələlərinin sürətləndiril-
məsinə ehtiyac vardır. 
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Резюме 
Цель исследования – в статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты 

развития системы страхования в Азербайджане в условиях экономических реформ в 
соответствии с современными требованиями и вызовами. 

Методология исследования – использована группа экономических методов, в том чис-
ле, абстракция, анализ, синтез, обобщение и др. 

Практическое значение исследования – заключается в обеспечении интенсификации 
развития системы страхования в Азербайджане в условиях экономических реформ, более 
эффективная организация деятельности страховых компаний и предоставление доступных, 
в то же время, привлекательных страховых услуг.   

Результаты исследования подготовлена группа предложений и рекомендаций по 
обеспечению и функционированию системы страхования Азербайджана в условиях эконо-
мических реформ в контексте глобальных вызовов.  

Оригинальность и научная новизна исследования – заключается в формировании сов-
ременных подходов и научных взглядов по совершенствованию системы страхования в ус-
ловиях экономических реформ с учетом объективной оценки новых реалий и обеспечения 
адекватного регулирования и совершенствования страховых механизмов в Азербайджане. 
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Summary 
The purpose of the study - theoretical and methodological aspects of the development of the 

insurance system in Azerbaijan in the context of economic reforms in accordance with modern 
requirements and challenges are considered in the article. 
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Research methodology - a group of economic methods, including abstraction, analysis, 
synthesis, generalization, etc. is  used. 

The practical significance of the study is to ensure the intensification of the development of 
the insurance system in Azerbaijan in the context of economic reforms, more effective 
organization of the activities of insurance companies and the provision of affordable, at the same 
time, attractive insurance services. 

Results of the research - a group of proposals and recommendations on the provision and 
functioning of Azerbaijan's insurance system in the context of economic reforms in the context of 
global challenges are prepared in the article. 

Originality and scientific novelty of the research is the formation of modern approaches and 
scientific views on improving the insurance system in the context of economic reforms, taking into 
account the objective assessment of new realities and ensuring adequate regulation and 
improvement of insurance mechanisms in Azerbaijan. 

Key words: Azerbaijan, conditions of economic reforms, insurance, system of insurance, 
territories freed from occupation, insurance services, COVID-19 pandemic, theoretical-
methodological aspects of a system of insurance. 
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