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BÖLMƏ I. 
ÜMUMİ İQTİSADİ VƏ NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏR 

 
 
UOT 330.1 

professor Məhərrəm Cəlal oğlu HÜSEYNOV, 
baş müəllim, doktorant Niyaz Nizami oğlu MƏMMƏDOV 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
 

EV TƏSƏRRÜFATLARINA NƏZƏRİ BAXIŞLAR VƏ XARAKTERİK 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Elmi tədqiqat işində iqtisadi fəaliyyətin əsas subyektlərindən olan ev təsərrüfatları haqqında 
müxtəlif elmi-nəzəri baxışlar tədqiq edilmiş, müxtəlif dövrlərdəki ev təsərrüfatı anlayışları araş-
dırılmışdır. Məqalədə ev təsərrüfatlarının insan kapitalının istehsalı, reallaşdırılması və saxlanması 
(qorunması), eləcə də nəslin davam etdirilməsi kimi əsas funksiyaları haqqında da məlumat veril-
mişdir. Ev təsərrüfatlarının xarakterik xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir. Həmçinin, ev təsərrüfatı 
ilə ailə, ailə-kəndli təsərrüfatları, fərdi sahibkar və kənd təsərrüfatı müəssisələri arasındakı oxşar 
və fərqli cəhətlər müəyyən edilmişdir. Tədqiqatda ailə başçısı və ev təsərrüfatı lideri anlayışlarına 
da toxunularaq onlar arasındakı fərq müəyyən edilmişdir. Ev təsərrüfatlarına iqtisadi və sosial ba-
xımdan münasibət bildirilmişdir. 

Açar sözlər: ev təsərrüfatları, kənd təsərrüfatı, insan kapitalı, ailə, ailə-kəndli təsərrüfatı, 
fərdi sahibkar, kənd təsərrüfatı müəssisələri. 

 
Giriş 

Bazar iqtisadiyyatında ev təsərrüfatı əhəmiyyətli vəzifələri icra edir. Ona əməyin sərf olunduğu 
yer, əhalinin məşğulluğunun tənzimləyicisi kimi də baxılır. Ev təsərrüfatlarının aparılması əsasın-
da bir sıra vacib vəzifələr durur. Ev təsərrüfatları nəzdində ailə biznesi yaradılır, zəruri resurs və 
ailə kapitalının yaradılması fonunda bazar münasibətlərinin formalaşmasına zəmin yaranır. Ev 
təsərrüfatlarının daşınmaz əmlaka, kapital və maliyyə aktivlərinə, uzunmüddətli istifadə edilən 
əmtəələrə (əmlak) malik olması onlara bazar iqtisadiyyatında rəqabət mühiti yaradır. Mal və əmtəə 
qıtlığı şəraitində də ev təsərrüfatının əhəmiyyəti özünü büruzə verir. Müəyyən iqtisadi və sosial 
böhranlarda ictimai istehsal tələbatı ödəmir və ev təsərrüfatları şəxsi istehsal hesabına özünü tə-
minetməni reallaşdırır. Hazırkı dövrdə olduğu kimi, gələcəkdə də ev təsərrüfatlarının təqdim etdiyi 
məhsul və xidmətlərin həcmi, ölkədə istehsal olunan məhsulun ümumi həcmində payı artacaqdır 
[4; s. 506-507].  

İqtisadi fəaliyyətin üç əsas (digər ikisi -dövlət, firma) subyektindən biri olan ev təsərrüfatı, daim 
insanın yaşadığı iqtisadi subyektləri və orada baş verən prosesləri əhatə edir. Ev təsərrüfatı bir və 
ya daha çox şəxsdən ibarət olan, iqtisadi resurslarla təchiz edən və əldə etdiyi pulu insanın  maddi 
və mənəvi tələbatlarını ödəyən əmtəə və xidmətlərin mənimsənilməsinə sərf edir.       

Ev təsərrüfatının əsas funksiyası insan kapitalının istehsalı, reallaşdırılması və saxlanması (qo-
runması) kimi müəyyənləşdirilməlidir. İnsan kapitalı dedikdə, insanın biliyinin, təcrübi vərdişlə-
rinin və əmək qabiliyyətinin məcmusu başa düşülür. İnsan kapitalı, kapital qoyuluşunun xüsusi 
növüdür. Bu investisiya insan potensialının təkrar istehsalının inkişafına, istehsal olunan məhsul 
və xidmətlərin keyfiyyətinə, işçi qüvvəsinin fəaliyyət göstərməsinin yaxşılaşmasına çəkilən məs-
rəflərin məcmusudur. Bütün bunlara uyğun olaraq insan kapitalı uzunmüddətli  iqtisadi resurs kimi 
nəzərə alınır [5; s. 28].  
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Ev təsərrüfatları hazırda mövcud olan bütün təsərrüfat tiplərinin ilki hesab edilir. Araşdırmala-
rımız ev təsərrüfatının tarixinin kifayət qədər qədim olduğunu, insanların qəbilə halında yaşadığı 
dövrdən bəri mövcud olduğunu üzə çıxardı. Həmin dövrlərdə onların əsas funksiyası sərbəst şəkil-
də özünü qida ilə təmin edə bilməyən qəbilə üvzlərini gündəlik qida məhsulları ilə təmin etmək 
idi. Təbiət nemətlərini toplayaraq zəruri ehtiyaclarını ödəyən qəbilələrdə ilk ictimai əmək bölgü-
sünün də yarandığını tərəddüd etmədən deyə bilərik. Qəbilə üzvlərinin meyvə toplamaq, ov etmək, 
balıq tutmaq və s. kimi icra etdiyi ayrı-ayrı işlər ev təsərrüfatında əmək bölgüsünün yaranmasına 
təkan verdi. İnkişafla bərabər ictimai əmək bölgüsünün dərinləşməsi ev təsərrüfatındakı peşələrin 
müstəqil sahələrə ayrılmasına və bunun müqabilində yeni təsərrüfatların yaranmasına səbəb oldu.  

Ev təsərrüfatları iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edir. Ev təsərrüfatları əmək qabiliyyətli 
üzvlərinin məşğulluğunu təmin edir, gəlirlərin və ailə büdcəsinin formalaşmasını reallaşdırır [6; s. 
17]. Həmçinin ictimai iaşə müəssisələri kimi ev təsərrüfatları da sərəncamına daxil olan ərzaq 
məhsullarının saxlanması, emalı və təsərrüfat üzvlərinin təbii ehtiyacı olan qidalanmanı təmin et-
məklə mühüm bir funksiyanı icra edir. 

Birinci dərəcəli ailə bağlarının olduğu ev təsərrüfatlarının əsas funksiyasından biri də nəslin 
davam etdirilməsidir. Bu funksiya təkcə həmin ev təsərrüfatının nəslinin davam etdirilməsi anla-
mına gəlmir, eyni zamanda cəmiyyətin inkişaf etdirilməsi və xalq təsərrüfatının davamlı əmək 
ehtiyatı ilə təmin edilməsi deməkdir [6; s.17]. 

Ev təsərrüfatlarına nəzəri baxışlar 
Tarix boyu bir sıra iqtisadi terminlərdə olduğu kimi ev təsərrüfatı haqqında da müxtəlif nəzəri 

yanaşmalar və fikirlər olmuşdur. Bizim eradan əvvəl insan təfəkkürünün məhsulu əsasında bir sıra 
elmlərin yaranması ilə ev təsərrüfatı haqqında sadə fikirlər, cəmiyyətin bir parçası olması haqqında 
yanaşmalar  formalaşdı. Müasir bazar iqtisadiyyatının mühüm subyektlərindən sayılan bu qurum 
haqqında qədim dövrlərdən indiyə qədər müxtəlif fikirlər səsləndirilmiş, hətta təriflər verilmişdir.          

  Elm tarixində iqtisadiyyat-oykonomiya anlayışını ilk dəfə qədim yunan filosofu  Ksenofond  
özünün “Ev təsərrüfatı”, yaxud “Ev iqtisadiyyatı” adlı kitabında işlətmişdir. Sonralar yunan filo-
sofu Aristotel bu sözü daha geniş mənada işlədərək, şərh etmişdir. İki hissədən ibarət “Oykono-
miya” sözü “oykos” (ev təsərrüfatı) və “nomos” (qanun, qayda) söz birləşməsindən əmələ gəlmiş, 
“ev təsərrüfatı qaydaları”, yaxud “ev təsərrüfatının idarə olunması qaydaları-qanunları” mənasını 
ifadə edir [4; s.41]. 

Yunan alimi Aristotelin də əsərlərində ev təsərrüfatına dair saysız-hesabsız fikirlərə rast gəlmək 
olar. Aristotel qeyd edirdi ki, ev təsərrüfatı öz ehtiyaclarını ödəmək üçün qədim, ibtidai qəbilələr-
dən formalaşmışdır. Bir neçə ev təsərrüfatının birləşməsi isə özünəməxsus təbii xüsusiyyətləri olan 
bir kəndi formalaşdırırdı. Kəndlərin birləşməsi isə cəmiyyəti və dövləti yaradırdı. Yunan mütəfək-
kiri həmin dövrdə dövlət üçün əhəmiyyətli sahələrin adlarını da hallandırmışdır. O, öz səlahiy-
yətində olan-sirlərinə dərindən bələd olduğu hərbi elm, ev təsərrüfatının idarə edilməsi və ritorika 
(natiqlik sənəti haqqında elm) kimi sahələrin tədris edilməsinin vacibliyini xüsusi qeyd edirdi [12;  
s. 205-226]. Aristotelin ev təsərrüfatına o dövrdəki sadə baxışı, bu gün hamılıqla qəbul olunan ev 
təsərrüfatı, firma və dövlət arasındakı mürəkkəb əlaqə ilə üst-üstə düşür. Doğrudur, o dövrdə fir-
ma, müəssisə anlayışı yox idi. Bu səbəbdən də Aristotelin ev təsərrüfatı anlayışını müasir anlayış-
dan fərqləndirən cəhət yalnız ev təsərrüfatı ilə dövlət arasında olan əlaqədir. Yəni üçüncü tərəf 
firma və ya müəssisə anlayışı yox idi. Aristotelin ev təsərrüfatı ilə bağlı fikirləri bununla məhdud-
laşmır. Mütəfəkkir həm qulların, həm də qadınların azad yunan kişilərindən aşağı təbəqədə oldu-
ğunu vurğulayaraq qeyd edirdi ki, qulların və qadınların yeri ictimai həyatda və şəhər meydanında 
deyil, ev təsərrüfatındadır [9; s. 227]. Müəllifin əvvəlki fikrindən fərqli olaraq ev təsərrüfatında 
qadın və qul anlayışı  müasir baxışlardan fərqlənir. XXI əsrdə demokratiyanın hakim olduğu bir 
dövrdə qul, kölə anlayışından söhbət belə gedə bilməz. Gender bərabərliyinin hökm sürdüyü müa-
sir dövrümüzdə qadın cəmiyyətdə kişilərlə bərabər mövqe tutmaqla yanaşı, mühüm strateji və 
aparıcı vəzifələri icra edirlər. Yəni Aristotelin təsvir etdiyi qadın indikindən fərqli olaraq yalnız ev 
təsərrüfatının bir hissəsi, bəzi hallarda ev təsərrüfatının lideridir.   
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Qədim Roma İmperiyasında çox istifadə olunan “familia” sözü ev təsərrüfatı  mənasını verirdi. 
Bizim müasir dövrdəki ev təsərrüfatı anlayışına çox yaxın olan bu söz həm insanlara, həm də can-
sız fiziki varlıqlara şamil edilirdi. Belə ki, soyadı - bir nəfərin hakimiyyəti altında qan qohumluğu 
və ya nikah vasitəsi ilə qohum olan ailə üzvləri ilə yanaşı, onların malik olduğu bütün mülk və 
maddi sərvəti də əhatə edirdi. Hətta ər-arvad evləndikdən sonra gəlinə cehiz olaraq verilən əşyalar, 
torpaq və ailəyə hədiyyə edilən  mülk və əşyalar da ev təsərrüfatını təşkil edirdi. Müasir dövrdə ev 
təsərrüfatına aydınlıq gətirərkən sərf etdiyimiz “vahid büdcəyə malikdir” ifadəsi ilə Roma İmpe-
riyasında “familia” anlayışında “maddi sərvətə malik olması” fikirləri üst-üstə düşür [14; s. 1-3]. 

N. Tusinin də ev təsərrüfatına olan münasibəti olduqca fərqli idi. Onun “Əxlaqi-Nasiri” əsərinin 
“Evdarlıq elmi haqqında” və “Ölkə idarəetmə qaydaları” haqqındakı məqalələrində elmlərin 
mövzusu, vəzifələri və rolu təhlil edilir. O, bu əsərlərində iqtisadiyyat anlayışını ev təsərrüfatı və 
fərdi təsərrüfat səviyyəsindən bütünlükdə cəmiyyət, ölkə, milli iqtisadiyyat səviyyəsinə qaldırma-
ğa  və iqtisadiyyatı ölkəni idarə etmək qaydası kimi şərh etməyə çalışmışdır [7; s.113 ].   

Dövr irəlilədikcə nəinki ev təsərrüfatı anlayışı, iqtisadiyyat da daha geniş anlam kəsb edirdi. 
Bu fikri fransız zadəganı Antuan de Monkretyenin 1615-ci ildə dərc etdirdiyi “Siyasi iqtisad 
haqqında traktat”ı  bir daha möhkəmləndirir. Siyasi iqtisad termini əslində iki yunan sözünün bir-
ləşməsindən əmələ gəlmişdi. “Politiko” dövlət, siyasət, “oykonomiya” isə ev təsərrüfatlarının 
idarəedilməsi qanunları mənasında işlədilir. Yəni bu iki sözün birləşməsi ev təsərrüfatlarının vahid 
dövlət iqtisadiyyatı çərçivəsində idarəedilməsi kimi başa düşülür. İqtisad elmi ev təsərrüfatlarının 
öyrənilməsi çərçivəsindən çıxaraq, milli iqtisadiyyatın öyrənilməsi haqda elmə çevrilmişdir.  Ev 
təsərrüfatları isə qədim dövrdə və orta əsrlərdə daşıdığı sadə anlayışından yavaş-yavaş uzaqlaşa-
raq,  milli iqtisadiyyatın bir parçası olmuşdur [8; s. 63 ]. 

Alman iqtisadçısı Karl Vilhelm Byuher XX əsrin əvvəllərində (1847-1930) cəmiyyətdə 
istehsalla istehlak arasındakı əlaqənin xarakterini fərqləndirərkən ev təsərrüfatı ilə bağlı fikirlər 
irəli sürmüşdür. Bu fikirlərdən birincisi “qapalı ev təsərrüfatı” (natural təsərrüfat) fikri idi ki, müəl-
lifin qənaətinə görə yaradılan nemətlərin hamısı mübadiləsiz təsərrüfatın özündə istehlak olunur. 
Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitini nəzərə alaraq bu fikrə görə müəlliflə tam razılaşmaq olmaz. 
Hazırda o dövrdən fərqli olaraq qapalı ev təsərrüfatı azlıq təşkil edir və istehsal olunmuş məhsulla-
rın hamısı ev təsərrüfatı daxilində istehlak olunmur. Xüsusi ilə dağlıq və dağətəyi bölgələrdə isteh-
sal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsulları bu gün gəlir mənbəyi kimi çıxış edir, məhsullar satılmaq 
üçün müxtəlif bazarlarda alıcılara təklif edilir. Müəllifin qeyd etdiyi kimi təkcə istehlakın deyil, 
həm də istehsalın və ticarətin şahidi oluruq [7; s. 296-297]. 

Müasir neoliberalizmin banisi hesab olunan London məktəbinin iqtisadçısı Fridrix Avqust fon 
Xayek (1899-1992) istehsal amillərinin mülkiyyətçisi və istehlakçısı kimi ev təsərrüfatını, istehsal 
amillərinin və xidmətlərinin istehsalçıları və alıcıları kimi isə firmaları qeyd  etmişdir [7; s. 409-
410]. 

Amerikalı makro-iqtisadçı N.Q.Menkyu da (1958) iqtisadi əsərlərində ev təsərrüfatı anlayışına 
münasibət bildirmişdir. Müəllif qeyd edir ki, “ev təsərrüfatı” və “iqtisadiyyat” nəzəri baxımdan 
fərqli anlayışlara malik olsalar da, iqtisadi baxımdan oxşar xüsusiyyətlərə malikdirlər. Ev təsərrü-
fatlarında qərarların qəbul edilməsi zamanı ailə üzvlərinin hansı vəzifələri yerinə yetirəcəyi, bunun 
müqabilində onların və eləcə də ev təsərrüfatının nə qazanacağı müəyyən olunur. Yəni ev təsərrü-
fatları bütün iqtisadi və sosial fəaliyyəti dövründə cəmiyyətdə çoxlu sayda qərarların verilməsi 
prosesi və zərurəti ilə qarşılaşır N.Q. Menkyu ev təsərrüfatının cəmiyyətlə əlaqəsini şərh edərkən 
demişdir: “Ev təsərrüfatı onun hər bir üzvünə arzu etdiyini vermək imkanının olmadığı kimi cə-
miyyət də özünün hər bir üzvünə onun can atdığı yüksək həyat səviyyəsini təmin etmək iqtidarında 
deyil” [10; s. 32-33 ].      

Bu faktlar isə bir daha sübut edir ki, ayrı-ayı dövrlərdə, bütün cəmiyyətdə ev təsərrüfatları möv-
cud olmuş, lakin yanaşmalar, anlayışlar müxtəlif olmuşdur.  

Bütün iqtisadi tədqiqatlarda olduğu kimi bizim tədqiqatımız da  sistemli yanaşma və müqayisəli 
təhlil metodu əsasında aparılmışdır. Tədqiqatımızın ilk mərhələsi ev təsərrüfatları haqqında ayrı-
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ayrı iqtisadçıların və mütəfəkkirlərin nəzəri baxışlarının, tarix boyu müxtəlif fikir və yanaşmaları-
nın araşdırılmasından ibarətdir. Tədqiqatın növbəti mərhələsində ev təsərrüfatlarının ailə, ailə-
kəndli təsərrüfatı, fərdi sahibkar və kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə oxşar və fərqli cəhətləri müəy-
yən edilmişdir. Bu cəhətləri müəyyən etmək məqsədi ilə müvafiq sahələr üzrə Azərbaycan Res-
publikasının Qanunları və müxtəlif normativ-hüquqi sənədlər geniş tədqiq edilmişdir.  

Ev təsərrüfatları və ailə anlayışları həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan bir-birinə yaxın an-
layışlardır. Ancaq araşdırmalarımız bu iki anlayış arasındakı incə fərqləri müəyyən etməyə imkan 
verdi. 

Ailə və ev təsərrüfatları bir və ya bir neçə şəxsdən ibarət olan, hər hansı istehsal amilinə sahib 
olan, qərarlarını müstəqil şəkildə qəbul edə bilən, tələbatlarını maksimum şəkildə ödəməyə çalışan 
və ən əsası “insan kapitalının istehsalını” təmin edən iqtisadi vahiddir. Ancaq ailə və ev təsərrü-
fatlarını fərqləndirən bir sıra xüsusiyyətlər var və onlar sinonim sayıla bilməzlər. Ailə sırf qan 
qohumluğu olan, minimum iki nəfərdən ibarət sosial qurumdur. Ev təsərrüfatı isə bir nəfərdən də 
ibarət ola bilər. Ailə bütün dünyada qəbul olunan qanun əsasında iki nəfərin (ər-arvad) nikahının 
olmasının rəsmiləşdirilməsidir. Ev təsərrüfatının belə bir məcburiyyəti yoxdur. Çünki sayından 
asılı olmayaraq ev təsərrüfatının bütün üzvlərinin hamısı qadın və ya hamısı kişi ola bilər.  Daha 
bir fərq “ailə başçısı” və “ev təsərrüfatı lideri” anlayışlarının olmasıdır. Ailə başçısı əsasən ailənin 
yaş etibari ilə böyük kişisi olur. Ailə başçısı bu və digər səbəblərdən dünyasını dəyişərsə və ya 
başqa sosial problemlərdən irəli gələn səbəblərə görə ailəni tərk edərsə qadınlar ailə başçısı olur. 
Həm ailə, həm də ev təsərrüfatı uşaqlı və uşaqsız ola bilərlər. Ev təsərrüfatında isə lider cinsindən, 
yaşından asılı olmayaraq bu təsərrüfatı idarə edə biləcək şəxslər olurlar [13; s. 158].  

Beləliklə, hər ev təsərrüfatı ailə sayıla bilməz, ancaq hər ailə onun üzvlərinin fəaliyyət sahəsin-
dən asılı olmayaraq ev təsərrüfatı hesab oluna bilər. Ev təsərrüfatı dedikdə  müştərək iqtisadi qə-
rarlar qəbul edən şəxslər qrupunu əhatə edən bir subyekt nəzərdə tutulur. Öz şəxsi mülkiyyətində 
olan istehsal amillərinin mülkiyətçisi olduğundan, iqtisadi münasibətlər sistemində ev təsərrüfat-
larının rolu  xüsusi ilə əhəmiyyətlidir. Ev təsərrüfatının əsasında hakim münasibətlər durur. Birgə 
iqtisadi fəaliyyətə nəzarət etmək hüququ onun üzvlərindən birinə-ailə başçısına verilir. Ev təsərrü-
fatını ailə anlayışından fərqləndirdik. Ailə kimi ev təsərrüfatına bir sıra xüsusiyyətlərinə görə oxşar 
olan ailə-kəndli təsərrüfatı, fərdi sahibkar və kənd təsərrüfatı müəssisələrini də  fərqləndirmək 
yerinə düşər. 

Ailə-kəndli təsərrüfatı -ailə üzvlərinin və onlarla birgə fəaliyyət göstərən şəxslərin fərdi əməyi 
və mülkiyyətində və ya icarəsində olan əmlak əsasında hüquqi şəxs yaratmadan kənd yerlərində 
istehsal və digər təsərrüfat fəaliyyətinin (məhsulların istehsalının, emalının, saxlanmasının, daşın-
masının və satılmasının) birgə həyata keçirilməsidir [1; Maddə 1]. Ailə-kəndli təsərrüfatının tər-
kibi bir nəfərdən, ailə üzvlərindən və onlarla qohumluq və ya digər münasibətlər əsasında birgə 
fəaliyyət göstərən şəxslərdən ibarət ola bilər [1; Maddə 1]. Eyni ilə ev təsərrüfatında olduğu kimi, 
yəni sadalanan bu cəhətlər ailə-kəndli təsərrüfatının ev təsərrüfatı ilə olan oxşar xüsusiyyətidir. 
Ailə-kəndli təsərrüfatı kənd yerlərində qanunvericiliklə qadağan olunmayan və məhdudiyyət 
qoyulmayan bütün iqtisadi fəaliyyət növləri ilə məşğul olan təsərrüfatçılıq subyektidir. “Ailə-
kəndli təsərrüfatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun birinci maddəsindən də 
göründüyü kimi onu ev təsərrüfatından fərqləndirən əsas cəhət, bu iqtisadi subyektin kənd 
yerlərində və kənd təsərrüfatı istiqamətli fəaliyyətidir. Ailə ilə ev təsərrüfatı anlayışları arasındakı 
oxşar və fərqli cəhətlər eyni ilə burada özünü göstərir. Ailə-kəndli təsərrüfatı ev təsərrüfatı ola 
bilər. Ancaq hər ev təsərrüfatı ailə kəndli təsərrüfatı sayıla bilməz.  

Fərdi sahibkar dedikdə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki 
şəxs nəzərdə tutulur. “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 
dördüncü maddəsində göstərildiyi kimi, sahibkarlıq fəaliyyəti fərdi və şərikli şəkildə həyata ke-
çirilə bilər [2]. Həmin qanunun üçüncü maddəsində göstərildiyi kimi qanunvericilik aktlarında 
nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə sahibkarlıqla istənilən-fiziki və hüquqi şəxslər məşğul 
ola bilərlər [2]. Fərdi sahibkar təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla yanaşı, fəaliyyət göstərdiyi 
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yer üzrə vergi orqanlarında dövlət qeydiyyatından keçməli və qeydiyyatdan keçməsi haqqında 
şəhadətnamə almalıdır [3; s. 767]. Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti üçün isə belə qeydiyyata, şəha-
dətnaməyə ehtiyac yoxdur. Bu onlar arasındakı fərqlərdən biridir. Fərdi sahibkar bütün sahələrdə 
olduğu kimi mülkiyyəti və icarəsində olan torpaq və mülkdə kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-
salı, emalı və satışı ilə məşğul ola bilər. Ev təsərrüfatlarında olduğu kimi, fərdi sahibkar bütün bu 
proseslərə ailə üzvləri və digər şəxsləri cəlb edə bilər. Ancaq fərdi sahibkar fəaliyyətində kənar 
şəxslərin əldə etdiyi gəlir vahid ailə büdcəsinə və idarəsinə aid deyil, bu da iki təsərrüfat subyekti 
arasındakı  ikinci əsas fərqi yaratmış olur. Müqayisə ənənəmizə sadiq qalaraq deyə bilərik ki, fərdi 
sahibkar istehsal istiqamətindən asılı olmayaraq ev təsərrüfatı ola bilər, ancaq hər ev təsərrüfatı 
fərdi sahibkar sayıla bilməz. Fərdi sahibkar ev təsərrüfatının iqtisadi və maliyyə münasibətlərində 
daha fəal hissəsidir [4; s. 513]. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələri-aqrar bölmədə fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilati-hüquqi forma-
lı müəssisələrdir. Əhalinin ərzağa, emal sənayesinin isə xammala tələbatını ödəmək iqtidarında 
olan maddi istehsal sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət, xüsusi, bələdiyyə, xarici, birgə (xarici, 
qarışıq) mülkiyyət formasına malik, mülkiyyətində və ya təsərrüfatının aparılmasında torpağı, 
həmçinin digər xüsusiləşdirilmiş əmlakı olan və bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalını, 
kənd təsərrüfatına xidməti həyata keçirən  iqtisadi subyektdir. Kənd təsərrüfatı müəssisələri həm 
fərdi sahibkarlıq, həm də ev təşkilati və hüquqi formasına görə kəskin şəkildə fərqlənir [3; s. 767].  

 
Nəticə 

 
Beləliklə, tərkibində bir və ya birdən çox insan olan iqtisadi subyekti biz ev təsərrüfatı adlandır-

dıq. Ev təsərrüfatı - ümumi iş, yaşayış yeri, büdcə və adətən, ailə-qohumluq əlaqələri ilə birləşmiş 
insanlar qrupunu əhatə edir.  

Ev təsərrüfatları bazar iqtisadiyyatında əhəmiyyətli vəzifələri icra edir: 
 istehlakçı rolunu oynayaraq müəssisələr tərəfindən istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin 

alıcısı qismində çıxış edirlər; 
 əmək, kapital, torpaq, sahibkarlıq qabiliyyəti kimi resursların sahibi olan ev təsərrüfatları 

dövri-axın modelinin əsas subyektlərindən biridir; 
 malik olduğu resursların reallaşdırılması nəticəsində əldə olunan məcmu gəlirin müəyyən 

hissəsini yığıma yönəltməklə, real maliyyə aktivləri-valyuta resursu formalaşdırırlar [11; s. 54].   
Ev təsərrüfatında ailənin fəaliyyəti bioloji, demoqrafik, psixoloji, sosial və digər amillərlə 

müəyyənləşdirilir. Əsas etibarı ilə insan fəaliyyətinin bir istehlakçı (xüsusən də şəhər yerlərində 
yaşayan ev təsərrüfatları), bəzi hallarda isə istehsalçı kimi təzahürü olan ev təsərrüfatları malik 
olduqları büdcənin müəyyən hissəsini (bəzən böyük bir qismini) məhsul və xidmətlərə, qalan 
hissəsini isə yığıma yönəldirlər. Yığıma yönəlmiş bu vəsait sonrakı və gələcək tələbatları ödəmək 
üçün istifadə edilir. Yığım ev təsərrüfatlarının gəliri hesabına formalaşdığı halda, onların gələcək-
dəki xərclərinin mənbəyinə çevrilir. Ev təsərrüfatlarının gəlir və xərclərini formalaşdıran mənbələr 
isə müxtəlifdir.  Tədqiqatımızın nəticəsi    olaraq ev təsərrüfatlarının birlikdə yaşamaq və məişətini 
təşkil etmək, birlikdə təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək, birgə büdcə və onun idarə olunmasını 
icra etmək, müstəqil qərarlar qəbul etmək və tələbatlarını ən yüksək səviyyədə ödəməyə can atmaq 
kimi xarakterik cəhətlərini müəyyən etdik.  

Bütün bu nəticələri nəzərə alaraq aşağıdakıları təklif edirik: 
- ev təsərrüfatı ilə ailə anlayışlarının fərqləndirilməsini ; 
- ev təsərrüfatları ilə, ailə-kəndli və fərdi sahibkar anlayışları arasındakı fərqin müəyyən edil-

məsini; 
- ev təsərrüfatlarında istehsal olunan məhsulun ailə-kəndli təsərrüfatlarında, eləcə də fərdi 

sahibkarlıqda istehsal edilən məhsuldan fərqləndirilməsini; 
- ev təsərrüfatlarına yalnız istehlak edən subyekt kimi baxılmamasını.  
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Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 
 

Теоретические взгляды и характерные особенности домашних хозяйств 
 

Резюме 
 

В научно-исследовательской работе исследованы различные научно-теоретические 
взгляды на домашние хозяйства, являющиеся основными субъектами хозяйственной дея-
тельности, рассмотрены понятия домашнего хозяйства в разные периоды. В статье также 
рассказывается об основных функциях домашних хозяйств, таких как производство, реали-
зация и хранение (сохранение) человеческого капитала, а также продолжение рода. Выяв-
лены характерные особенности домашних хозяйств. Также выявлены сходства и различия 
между домашним хозяйством и семьей, семейно-крестьянскими хозяйствами, индивиду-
альными предпринимателями и сельскохозяйственными предприятиями. В исследовании 
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также были затронуты понятия глава семьи и лидер домохозяйства, чтобы определить раз-
ницу между ними. К домашним хозяйствам относились с экономической и социальной точ-
ки зрения. 

Ключевые слова: домашнее хозяйство, сельское хозяйство, человеческий капитал, 
семья, семья-крестьянское хозяйство, индивидуальный предприниматель, сельское хо-
зяйство современные. 

 
 

prof. Maharram Jalal Huseynov 
s/l., PhD candidate Niyaz Nizami Mammadov 

Azerbaijan State Agricultural University 
 

Scientific and theoretical views and characteristics of household 
 

Summary 
 

As part of the research work, various scientific and theoretical views on households, which are 
the main subjects of economic activity, studied, as well as the concepts of households in different 
periods. The article also provides information on the basic functions of households, such as 
production, implementation and maintenance (protection) of human capital, as well as the 
continuation of the generation. The characteristics of households are determined. Similarities and 
differences also identified between households and families, family farms, individual 
entrepreneurs and agricultural enterprises. The study also touched on the concepts of head of 
household and head of household and revealed the differences between them. Households treated 
from an economic and social point of view. 

Key words: households, agriculture, human capital, family, family farming, individual 
entrepreneur, agricultural enterprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(58)-2020 
 

12 

UOT 33:303.7 
Elsevər Nəriman oğlu KƏRİMOV  

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
“Doktorantura” şöbəsinin müdiri, dosent 

 
AZƏRBAYCANDA TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTLƏRİNİN İSTEHSALININ  

KOBB-DUQLAS FUNKSİYASI İLƏ TƏHLİLİ 
 

Xülasə 
Məqalə Azərbaycanda təsərrüfat subyektlərinin istehsalının Kobb-Duqlas funksiyası ilə təhli-

linə həsr olunmuşdur. Burada təsərrüfat subyektlərindən olan sənaye sahəsində istehsal olunan 
məhsul və burada kapitalın və əməyin payı araşdırılmışdır. Azərbaycan baxımından bu model 
qurulmazdan əvvəl  Kobb-Duqlas modelinin tarixi inkişafına nəzər salınmış, bu modelin aldığı 
nəticələr müxtəlif dövrlər üzrə verilmiş və nümunələr göstərilmişdir. Həmçinin, Azərbaycan üzrə 
qurulan modeldən sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların 1% artması sənaye məh-
sulunun həcmini təxminən 0.64 %, muzdla işləyənlərin orta illik sayının 1% artması sənaye məh-
sulunun həcmini təxminən 0.39 % artırmaq imkanına malik olduğu məlum olmuşdur. 

Açar sözlər: təsərrüfat subyektləri,  ekonometrik model,istehsal funksiyası, reqressiya tənliyi,  
milli gəlir, empirik yanaşma. 

 
Giriş 

İqtisadiyyatın sahələri baxımından onun çox əmək və ya kapital tutumlu olmasının müəyyən-
ləşdirilməsi iqtisadiyyatın mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və gələcək fəaliyyətin qurul-
ması baxımından önəmlidir. Belə bir qiymətləndirmə ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələri üzrə 
aparılsa da konkret olaraq ölkədə bütün təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 
baxımından aparılmamışdır. İqtisadiyyatda təsərrüfat subyektləri dedikdə əsasən məhsulların 
istehsalı, satışı və ya alınması, xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi ilə məşğul olan özəl, 
dövlət və digər müəssisələr, habelə onların filialları və nümayəndəlikləri, səhmdar cəmiyyətləri və 
digər ortaqlıqlar, birliklər, konsernlər, sahələrarası, regional və digər birliklər olduğundan onların 
rolu cəmiyyətin inkişafında durmadan artır. Təsərrüfat subyektləri fərd və ya onların qrupu 
(birliyi) kimi çıxış edə bildiyindən birinci halda fərdi əmək fəaliyyəti özəl şirkətin fəaliyyəti və ya 
məişət səviyyəsində özünü göstərdiyi halda  ikincisi isə ortaq fəaliyyətlər, ortaqlıqlar, sahibkarlıq 
və digər strukturlar vasitəsilə insan iqtisadi fəaliyyətinin son məhsul və xidmətlərin istehlakı, 
maddi istehsal kimi ən azı iki sahəsinin mövcudluğunu əks etdirir. İqtisadi maraqlardan əlavə, 
təsərrüfat subyektləri qanun normalarına, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə sahib olmalıdır, ünsiyyət qur-
mağı və işgüzar fəaliyyət göstərməyi bacarmalıdır. 

Kobb-Duqlas istehsal funksiyasının qrulmasının mahiyyəti və tarixi aspektləri 
Araşdırmalar təsdiqləyir ki, istehsal funksiyasının qurulması təklifi ilk olaraq Knut Viksell 

(1851-1926) tərəfindən ortaya  atılmışdır. K. Viksellin fikricə, istehsalın həcmini (𝐘) müəyyən 
etmək üçün əmək (𝐋) və (𝐊)kapital olaraq müəyyən edilmiş və aşağıdakı kimi göstərilmişdir [1, 
s. 10].  

),( KLFY =  
Qeyd edilən funksiyanın riyazi xarakteristikasını verən Çarlz Cobb və Pol Douglas isə 1899-

1922-ci illər üzrə ABŞ-ın istehsal sənayesində məhsula çəkilən xərclərdə kapital və əməyin təsirini 
müəyyən etməyə çalışmışdır. Qeyd edilən funksiya 1928-ci ildə ABŞ iqtisadçısı Çarlz Cobb və 
riyaziyyatçısı Pol Douglas tərəfindən “istehsal nəzəriyyəsi” adlı məqalədə statistik göstəricilərlə 
sınaqdan çıxarılmışdır. Həmin məqalə empirik olaraq  

βα LaKKLFY == ),(  
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kimi xarakterizə etmişdir. Burada, α, β parametrləri uyğun olaraq  K və L-nin elastiklik əmsalları, 
a – sabit ədəddir.   

Burada, 𝛼 + 𝛽 = 1 bərabərliyi götürülmüşdür.  Həmin dövrdə ABŞ-da qurulan bu funksiyanın 

parametrləri isə belə olmuşdur. 
2373 KLY = . Belə çıxır ki, həmin dövrdə ABŞ iqtisadiyyatın-

da məhsul istehsalı baxımından daha çox əməyin elastikliyi böyük olmuşdur. Kobb-Duqlas isteh-
sal funksiyasında əməyin və ya kapitalın 1% artması halında modeldə istifadə edilən elastiklik 
əmsalları α % ( β %) köməyi ilə istehsalın həcmi də buna müvafiq artacaqdır. İqtisad elminə də 
bu istehsal funksiyası məhz Kobb-Duqlas kimi düşmüşdür. Xatırladaq ki, qeyd edilən istehsal 
funksiyası bir sıra proseslərin tədqiqində, proqnozlaşdırılmasında geniş istifadə olunmağa baş-
lamış və milli gəlirin məhz bu funksiya vasitəsilə hesablanmasına böyük üstünlük verilmişdir. 
Həmçinin, onu da bildirək ki, məşhur alimlər tərəfindən istehsal funksiyalarının bir növ “çempio-
nu” hesab edilmişdir. Hazırda bu funksiya daha da genişləndirilmiş və müxtəlif aspektlər baxımın-
dan öyrənilir.  

Qeyd edilən riyazi modelin realizasiyası üçün nəzəriyyəyə görə bir necə variant sınaqdan 

keçirilir. Məsələn, )0,0,1(  βαβα =+ deməli, Kobb-Duqlas istehsal funksiyası 
xəttidir, bircinslidir və  istehsal amillərinin dəyişməsi nəticəsində istehsalın məhsuldarlığını xarak-
terizə edir. Həmçinin, güman edilir ki, istehsalın səmərliliyi onun miqyasından asılı deyildir.  Onu 
da bildirək ki, müasir yanaşmalarda Kobb-Duqlas istehsal funksiyasında elmi-texniki tərəqqinin 
nəticələrinin nəzərə alınması üçün eλt –dan   da istifadə edilir ki, burada  t-zamanı, λ-isə elmi-
texniki tərəqqinin sürətini ölçür [2, s. 35].  

Kobb-Duqlas modelinin elastiklik əmsalları )1,1( βαβα +≠+ , deməli istehsal  

azalan gəlirlidir və istehsalın səmərəliliyi aşağıdır. Həmçinin, )1( βα + , deməli istehsal 
gəlirlidir, lakin burada ehtimal etmək olar ki, istehsal intensiv yolla inkişaf edir.    

Bildirmək lazımdır ki, Kobb-Duqlas istehsal funksiyası istehsalın baş verməsini xarakterizə 
edən istehsal amillərinə və onların istifadəsi səviyyəsi ilə təyin olunan fərziyyəyə əsaslanır. 
Nəzəriyyədə ölkədə istehsalın daxili quruluşu  tədqiqat məqsədi baxımından əhəmiyyətsiz sayılır 
və istehsal amillərinin rasional istifadə olunduğu ehtimal edilir. Bu isə o deməkdir ki, tədqiqat 
məqsədi üçün götürülən işçilərin sayı istehsal fəaliyyətinin qanuni məqsədlərinə, ixtisas və təşkilat 
səviyyəsinə uyğun olaraq ən yaxşı şəkildə işləyirlər. Müasir istehsal funksiyasının gəlir baxımın-
dan qurulması üçün “Lemma Xotellinqa” modelindən və xərclərin minimumlaşdırılması üçün 
“Lemma Şeparda” adlı riyazi modeldən də istifadə olunur.  

İqtisadiyyatda Kobb-Duqlas istehsal funksiyası ilə yanaşı, neoklassik  istehsal funksiyalarından 
da istifadə olunur. Bu funksiyalardan biri də (Constant Elasticity of Substitution) CES funksi-
yasıdır. Texniki tərəqqini nəzərə almaqla bu funksiyanın ümumi şəkli aşağıdakı kimidir [3, s. 199].  

Y= a eλt ( δ K-ð + ( 1- δ ) L-ð  )-1/ρ                      
Qeyd edilən funksiyaya Solou funksiyası da deyilir. Solou funksiyasında kapitalın və ya əməyin 

bir-biri ilə əvəzedilməsi modeldə nəzərdə tutulduğuna görə CES də deyilir. Qeyd edilən bu 
funksiyada əvəzetmə (σ ) elastikliyi vahidə bərabər tutulur.  

CES funksiyası keçmiş SSRİ məkanında 1960-1985-ci illərdə SSRİ iqtisadiyyatı (milli gəlirin 
dinamikası, maddi istehsalda işləyənlərin sayı və əsas fondların həcmi) üçün də sınaqdan 
çıxarılmış və aşağıdakı nəticələr əldə olunmuşdur.  

4654022,1 LKY =  
Determinasiya əmsalı R2=0, 0069,  Darbin-Watson, DW = 0.81. 
Bu modelə əsaslanaraq həmin dövrdə iqtisadçı alimlərin proqnoz səhvləri 3% olmuşdur. Son-

radan 1950-1985-ci ildə E.B. Erşov, Y.V. Yaremenko, A.S.Smışlyaev, M.Veitzman, A.G. 
Granberg, N.B.Barkalov və başqaları bir daha bu modeli sınaqdan keçirmişlər. Həmin dövr üçün 
alınan  modelin nəticələrinə görə əvəzetmə elastikliyi vahiddən aşağı olmuşdur. Bu isə o deməkdir 
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ki, iş qüvvəsinin çatışmamazlığı mövcuddur. Bu isə həmin dövrdə müharibədən çıxmış bir ölkə 
üçün məqbul olmuşdur.  

  
 Cədvəl 1 

İstehsal funksiyası kimi bu modelin sınaqdan keçirilməsinin tarixi barədə aşağıdakı cədvəldə 

görmək mümkündür. (
βα LaKY = )1( =+ βα  

 

Qəbul edilmiş illər 
Parametrlər 

Müəlliflər 
α β α + β 

1899-1922 0,25 0,75 1,00 Duqlas ABŞ 
1904 0,31 0,65 0,96 Duqlas ABŞ 
1914 0,36 0,61 0,97 Duqlas ABŞ 
1919 0,25 0,76 1,01 Duqlas ABŞ 
1869-1948  

0,70 0,25 0,95 
 (R.Valavanis) 
Almaniya 

1900-1953  0,16 0,84 1,00 L.R.Kleyn ABŞ 
1909-1949.  0,35 0,65 1,00 R.M,Sоlou ABŞ 
1921-1941 

0,34 2,13 2.47 
   G.Tintner 
Avstriya-ABŞ 

1934-1959  0,41 0,91 1,32 Mixalevckiy Rus  
1934-1956  0,26 0,74 1,00 Mixalevckiy Rus 
1990-1996 

0,2263 12,4648 12,6911 
Y.H.Həsənli 
Azərbaycan 

 

Qeyd. Cədvəl  7, 8, 9 məlumatları əsasında müəllif tərəfindən ümumiləşdirilib. 
 
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda Kobb-Duqlas istehsal funksiyasının realizasiyası ilk 

dəfə  Y.H.Həsənli tərəfindən həyata keçirilmişdir. O, qeyd edilən modelə müxtəlif aspektlərdən 
baxmış və interpretasiyasını vermişdir. Y.H.Həsənlinin 1990-1996-cı illər üzrə apardığı tədqiqatda 
aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir [4, s.165].  

 
Y = 2,625⋅10-24⋅K0,2263 L12,4648 
DW = 1,911,    R2 = 0,51565, 

 
Modeldən göründüyü kimi α+β = 12,6911 >1 alındığı üçün belə bir fikir söyləyə bilərik ki, 

respublikanın vahid miqdarda milli gəlir yaradılmasına sərf edilən məlum istehsal faktorları 
getdikcə azalmışdır. Həmçinin determinasiya əmsalının 51,6% alması modeldə yalnız kapital (K) 
və (L) əməyin payının 51,6%  olduğunu göstərir. 

Azərbaycanda təsərrüfat subyektlərinin istehsalının sənaye baxımından Kobb-Duqlas 
funksiyası ilə qiymətləndirilməsi  

Müasir dövrdə Kobb-Duqlas funksiyasını  aşağıdakı kimi göstərə bilərik: 
εβα LAKY = . 

Kobb-Duqlas funksiyasının realizasiyasına nail olmaq üçün bu tənliyin hər iki tərəfi loqarifm-
ləşdirilir və model əvvəlki verilmiş qeyri-xətti model halından asanlıqla xətti modelə çevrilir və 
aşağıdakı hal alır.  

    εβα lnlnlnlnln +++= LKAY      
Əgər modeldə 1=+ βα  isə (başqa sözlə, model elədir ki, istehsalın miqyası genişləndikdə - 

K  kapital məsrəfləri və L  - əmək məsrəfləri bir neçə dəfə artdıqda – istehsalın həcmi də o qədər 
dəfə artır), onda Kobb-Duqlas funksiyasını aşağıdakı kimi göstərirlər:  
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εαα −= 1LKY . 
Azərbaycan reallıqları baxımından Kobb-Duqlas istehsal funksiyasını realizə etmək üçün ilk 

növbədə aşağıdakı informasiya bazasından istifadə edilmişdir.  
 

Cədvəl 2 
Azərbaycanda sənaye məhsulunun həcmi, muzdla işləyənlərin sayı  və əsas kapitalın həcmi 

 

İllər 

Sənaye məhsulunun 
həcmi (Mədənçıxarma 

sənayesi  istisna olmaqla) 
(mln manat) 

Sənayedə muzdla işləyən-
lərin orta illik sayı (Mə-
dənçıxarma sənayesi is-

tisna olmaqla) min nəfərlə

Sənayedə əsas kapitala 
yönəldilən (Mədənçıxarma 
sənayesi  istisna olmaqla) 
investisiyalar (mln manat) 

Y2 L K 

2005 3636,1 152,4 446,0 

2006 4978,1 155,5 911,0 

2007 6082,8 167,3 1093,0 

2008 7142,0 170,0 1366,0 

2009 6103,9 155,3 1137,0 

2010 7115,7 145,2 1324,0 

2011 8132,6 141,1 2126,0 

2012 8957,8 144,2 2183,0 

2013 9242,8 157,5 2404,4 

2014 10129,4 160,5 1691,6 

2015 10007,1 152,2 1354,8 

2016 11108,3 152,0 1373,1 

2017 11859,0 163,3 2181,2 

2018 12745,5 176,8 2794,9 
         

Mənbə: https://stat.gov.az 
 
Əvvəlcə 2005-2018-ci illər üzrə sənaye məhsulunun həcmi (Y), sənayedə muzdla işləyənlərin 

orta illik sayı (L) (Mədənçıxarma sənayesi istisna olmaqla) min nəfərlə və sənayedə əsas kapitala 
yönəldilən (K) (mədənçıxarma sənayesi  istisna olmaqla) investisiyalar (mln manat) əsas götürü-
lərək göstəricilərin zaman sırasının qrafiki təsviri Şəkil 1-də verilmişdir.  

Həmçinin, əvvəlcə 2005-2018-ci illər üzrə sənaye məhsulunun həcminə (Y), sənayedə muzdla 
işləyənlərin orta illik sayı(L) (Mədənçıxarma sənayesi istisna olmaqla) min nəfərlə və sənayedə 
əsas kapitala yönəldilən (K) (mədənçıxarma sənayesi  istisna olmaqla) investisiyalar (mln manat) 
əsas götürülərək  məlumatların stasionarlığını Eviews proqram Paketi vasitəsi ilə test edək (bax: 
Cədvəl 3). 

 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(58)-2020 
 

16 

 
 

Şəkil 1. Azərbaycanda sənaye məhsulunun həcmi, muzdla işləyənlərin sayı  və əsas 
kapitalın həcminin trendi. 

 
Dependent Variable: LOG(Y2)   
Method: Least Squares   
Date: 04/16/20   Time: 14:44   
Sample: 2005 2018   
Included observations: 14   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.889839 4.134203 0.457123 0.6565
LOG(K) 0.636378 0.111571 5.703782 0.0001
LOG(L) 0.385591 0.824327 0.589076 0.5677

R-squared 0.757810    Mean dependent var 8.978869
Adjusted R-squared 0.713775    S.D. dependent var 0.355184
S.E. of regression 0.190023    Akaike info criterion -0.295930
Sum squared resid 0.397198    Schwarz criterion -0.158989
Log likelihood 5.071508    Hannan-Quinn criter. -0.308606
F-statistic 17.20941    Durbin-Watson stat 0.702444
Prob(F-statistic) 0.000410    

 𝐘 = 𝐞𝟏.𝟖𝟗 ∗ 𝐊𝟎.𝟔𝟒 ∗ 𝐋𝟎.𝟑𝟗 
 
Tədqiq olunan illər üzrə (2005-2018-ci illər) alınan nəticələr onu deməyə əsas verir ki,  Azər-

baycanda sənaye məhsul buraxılışının əmək sərfinə görə elastiklik əmsalı 0,39-a, kapitala görə 
elastiklik əmsalı isə 0,64-ə bərabərdir. Həmçinin determinasiya əmsalının  R2=0,76%  olması onu 
göstərir ki, modeldə sənaye məhsulunun  həcminin dəyişməsi kapital (K) və (L) əməyin payının 
76% olduğunu göstərir. Lakin bu nəticələrdə avtokorelyasiyanın olması (Durbin-Watson = 0.70) 
modeldən bu amilin təmizlənməsi ehtiyacını yaradır. Buna görə də aşağıdakı şəkillərdə qalıqlar və 
onların paylanması verilmişdir. 
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Şəkil 2. Qalıqların  paylanması. 
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Series: Residuals
Sample 2005 2018
Observations 14

Mean       0.035359
Median   0.055410
Maximum  0.207763
Minimum -0.119214
Std. Dev.   0.093187
Skewness  -0.024244
Kurtosis   2.137397

Jarque-Bera  0.435420
Probability  0.804359

 
 

Şəkil 3. Modeldə göstəricilərin paylanması. 
 
Həmçinin, modelin Jarque-bera testləri onu göstərir ki, göstəricilərin paylanması sola meyillidir 

ki, burada normal paylanma tam xarakterizə olunmur.   
 

Nəticə 
Beləliklə də aparılmış tədqiqat nəticəsində aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar. 
 Təsərrüfat subyektlərindən olan sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların 1% art-

ması sənaye məhsulunun həcmini (Mədənçıxarma sənayesi  istisna olmaqla) təxminən 0.64% artır-
maq imkanına malikdir; 
 Həmçinin sənayedə muzdla işləyənlərin orta illik (Mədənçıxarma sənayesi istisna olmaqla) 

sayının 1% artıması sənaye məhsulunun həcmini (Mədənçıxarma sənayesi  istisna olmaqla) təxmi-
nən 0.39% artırmaq imkanına malikdir. 
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Производство экономических объектов в Азербайджане анализ с  
функцией Кобба-Дугласа 

 

Резюме 
Статья посвящена анализу производства хозяйствующих субъектов в Азербайджане с 

функцией Кобба-Дугласа. В нем исследуется объем промышленного производства хоз-
яйствующих субъектов, а также доля капитала и рабочей силы. С азербайджанской точки 
зрения, до построения этой модели рассматривалось историческое развитие модели Кобба-
Дугласа, приводились результаты этой модели для разных периодов и приводились при-
меры. Кроме того, модель, разработанная в Азербайджане, показала, что увеличение инвес-
тиций в основной капитал в промышленности на 1% может увеличить объем промышлен-
ного производства примерно на 0,64%, а увеличение среднегодовой численности занятых 
на 1% примерно на 0,39%. 

Ключевые слова: субъекты хозяйствования, эконометрическая модель, производ-
ственная функция, уравнение регрессии, национальный доход, эмпирический подход. 
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Production of economic objects in Azerbaijan analysis with Cobb-Douglas function 
 

Summary 
The article is devoted to the analysis of the production of economic entities in Azerbaijan with 

the Cobb-Douglas function. It examines the industrial output of economic entities and the share of 
capital and labor. From the Azerbaijani point of view, before the construction of this model, the 
historical development of the Cobb-Douglas model was considered, the results of this model were 
given for different periods and examples were given. Also, the model established in Azerbaijan 
showed that a 1% increase in investment in fixed assets in industry has the potential to increase 
industrial output by about 0.64%, and a 1% increase in the average annual number of employees 
by about 0.39%. 

Key words: economic entities, econometric model, production function, regression equation, 
national income, empirical approach. 
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ELM-TƏHSİL VƏ BİZNES ƏLAQƏLƏRİNİN FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFININ 
ELMİ-NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ 

 
Xülasə 

Məqalə elm-təhsil və biznes əlaqələrinin formalaşması və inkişafının elmi-nəzəri aspektlərinə 
həsr olunub. Burada milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti və onun formalaşmasının ilkin şərtləri 
nəzərdən keçirilmiş, innovasiya fəaliyyəti və innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması amilləri 
müəyyən edilmişdir. Məqalədə həmçinin Azərbaycanda ali təhsilin inkişafına innovativ yanaşma-
ların tətbiqi istiqamətləri araşdırılmış, tədrisin elmi əsası olaraq elmin əvəzsiz rolu əsaslandırıl-
mışdır. 

Açar sözlər: elm, təhsil, biznes, milli iqtisadiyyat, innovasiya iqtisadiyyatı, innovativ univer-
sitet, klaster. 

 
Giriş 

Təkrar istehsal prosesinin dövriliyi şəraitində istehsal vasitələrinin dialektik olaraq daim tək-
milləşdirilməsi, texnika və texnologiyadakı inqilabi çevrilişlər intellektual qarşılıqlı əlaqədəki də-
yişiklikləri obyektiv şəkildə müəyyənləşdirir. Elmi-texniki tərəqqi inteqrasiya proseslərinin güc-
ləndirilməsinə təkcə ölkənin iqtisadi subyektlərinin istehsal kooperasiyası və ticarət-iqtisadi əmək-
daşlığı kontekstində deyil, həm də elmi-təhsil mühitində, elmi-tədqiqat sahələrində inteqrasiya 
proseslərinin güclənməsinə kömək edir. Eyni zamanda, yeni elmi biliklərin işlənməsinin sürətlən-
məsi baş verir, ərazi və siyasi sərhədlərindən asılı olmayaraq innovativ cəhətdən aktiv və innovativ 
qəbuledici kadrların hazırlanması keyfiyyəti artır. 

Birləşdirici prinsip “güclərin əlavə edilməsi”ndən, inteqrasiya prosesi iştirakçılarının iqtisadi 
potensialından çox deyil, yeni iş birliyinin keyfiyyətindən irəli gələn sinerji effektinə görə açıq 
nəticə verir. Yeni təhsilin keyfiyyəti, əhəmiyyəti və dəyərindəki artımla xarakterizə olunan oxşar 
effekt müstəqil iştirakçıları bir araya gətirən hər hansı bir sistemdə baş verir, lakin effektin ölçüsü 
xeyli dərəcədə inteqrasiyanın səviyyəsi və forması ilə müəyyən edilir. 

Bu baxımdan, ölkənin özünüreallaşdırma istəyi inteqrasiya layihələrindəki iştirakı ilə kifayət 
qədər uyğundur, çünki öz rəqabət üstünlükləri tərəfdaşların rəqabət üstünlükləri ilə tamamlana 
bilər və bununla da xarici bazarlarda mövqelərini gücləndirirlər. Eyni zamanda, həm müasir Azər-
baycanın iqtisadiyyatı, həm də hədəflənmiş tənzimlənmənin hələ də bazarın özünütənzimləməsin-
dən üstün olduğu digər ölkələr üçün inteqrasiya institutlarının keyfiyyəti həm milli, həm də re-
gional (bələdiyyə) səviyyələrdə iqtisadi inteqrasiya potensialının effektiv tətbiqində həlledici əhə-
miyyətə malikdir. 

Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti və onun formalaşmasının ilkin şərtləri  
İnnovativ infrastrukturun yaradılması və inkişafı məsələlərinin birgə həlli, müasir şəraitdə 

müəyyən bir bölgə və ya ölkələrarası maneələr çərçivəsində məhdudlaşdırıla bilməyən iqtisadi və 
sosial maraqlara əsaslanan sabit səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirir. Eyni zamanda, bölgələr 
arasında uzunmüddətli əməkdaşlıq üçün real zəmin formalaşır, “artım dirəkləri” və ərazilərin 
innovativ inkişafı üçün zəmin formalaşır. 

Belə ki, Y.Kormnovun hesablamalarına görə, Rusiya digər MDB ölkələri ilə əməkdaşlıq et-
mədən əvvəlki istehsal həcmlərinin yalnız 67%-ni, Rusiyadan tədarük edilmədən Azərbaycan əv-
vəlki istehsal həcmlərinin yalnız 15%-ni, Ukrayna - 30%, Qazaxıstan - 48%, Belarusiya - 16% 
yerinə yetirə bilir. İqtisadi əlaqələrin kəsilməsi MDB ölkələrində istehsalın təxminən 40-50% azal-
masına səbəb olub [1, s. 33]. 
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Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrinin digər ölkələrlə inteqrasiya qarşılıqlı əlaqəsi müəyyən tarixi 
köklərə malik olmaqla milli rəqabət qabiliyyətinin möhkəmlənməsinə kömək edir. 

Bazar mühitində sənayenin inkişafı zamanı elmi-texnoloji nailiyyətlərə - dünya əhəmiyyətli 
nou-hauya əsaslanaraq yeni rəqabət şəraiti yaradılır. Ölkənin qlobal iqtisadi məkanda sabit möv-
qeyinin əsas mənbələri insan kapitalı, zəka və innovasiya yaratmaq qabiliyyətinin inkişafına əsas-
lanır. Müasir şəraitdə makro rəqabət qabiliyyətini təmin edərkən, ümumi əmək və kapital xərcləri-
nin vahidinə düşən istehsal xərcləri, ölkədəki daxili vəziyyət, ictimai və siyasi qüvvələrin tarazlığı 
və s. kimi ənənəvi göstəricilərlə yanaşı, yeni texnologiyalara qoyulan investisiyaların həcmi, elm 
və peşə təhsili səviyyəsi kimi amillər də böyük rol oynayır. Bu sahələrdə ölkələrarası əməkdaşlıq 
əsasında, ilk növbədə, bitişik ərazilərin potensialı əsasında daha rasional şəkildə real tərəqqiyə nail 
olmaq mümkündür. 

Milli rəqabət qabiliyyəti iqtisadi artım, məşğulluq səviyyəsi, vətəndaşların real gəlirləri və s. 
baxımından milli iqtisadiyyatın mövqeyini xarakterizə edən ən mürəkkəb və çoxşaxəli anlayışdır. 
Dünya rəqabətinin tanınmış amerikalı tədqiqatçısı M. Porterə görə, milli iqtisadiyyat səviyyəsin-
dəki rəqabət qabiliyyəti, ölkənin resurslarından səmərəli istifadə edilməsində, vətəndaşlara yüksək 
(yüksələn) həyat səviyyəsini təmin etməkdədir [2, s. 6]. 

Əslində, müasir alimlərin dedikləri bir-birinə bənzəyir: “Ölkənin həqiqi rəqabət qabiliyyəti 
iqtisadiyyatın milli sektorlarının sərbəst və ədalətli bazarı təmin etməsi, muzdlu əməyin real gəlir-
lərinin eyni vaxtda artması zamanı həm daxili, həm də xarici bazarların tələblərinə cavab verən 
mal və xidmətlər istehsal etmə qabiliyyətinin dərəcəsidir”[3, s. 58-61]. 

Həqiqətən də, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti, ölkənin beynəlxalq rəqabətə açıq olan 
şirkətlərinin, sahələrinin və bölgələrinin əhalinin gəlirlərini və maaşlarını nisbətən yüksək səviyyə-
də təmin etmək qabiliyyətidir. Belə ki, hər il hesabat dövrünün nəticələrinə əsasən Dünya İqtisadi 
Forumu nəzərə alınan bir çox komponenti əhatə edən Qlobal Rəqabətlilik İndeksinə (QRİ) görə 
dünyanın müxtəlif ölkələrinin reytinqini tərtib edir. 

Son bir neçə ildə qlobal rəqabətqabiliyyətlilik reytinqinə liderlik edən ölkələrin ilk onluğuna 
ABŞ, İsveçrə, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Sinqapur, Almaniya, Yaponiya və Hollandiya kimi 
demək olar ki dəyişməmiş ölkələr daxil edilmişdir. 

Ümumdünya İqtisadi Forumunun 2019-cu il üzrə qlobal rəqabətə davamlılıq reytinqində Azər-
baycan 11 pillə irəliləyərək 58-ci yerdədir. 

Ölkələrin rəqabətqabiliyyətlilik konsepsiyası bu cür üstünlükləri olmayan ölkələrə məhsul ixrac 
etmək və əksinə, bu üstünlüklərə sahib olan ölkələrdən məhsul idxal etmək üçün beynəlxalq əmək 
bölgüsündə milli iqtisadiyyatların müəyyən üstünlüklərindən istifadə edilməsinə əsaslanır. 

Eyni zamanda, ölkənin rəqabət qabiliyyəti üstünlükləri siyasi və hüquqi sistemin sabitliyi, 
adambaşına düşən ÜDM-in payı, aşağı inflyasiya səviyyəsi, optimal ixrac, təbii ehtiyatların möv-
cudluğu, ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi, insan resurslarının yüksək səviyyəsi və rəqabətqa-
biliyyətliliyi ola bilər. 

İnnovasiya fəaliyyəti və innovativ iqtisadiyyatın formalaşması amilləri 
Uzunmüddətli perspektivdə dünya iqtisadiyyatının innovativ inkişafını proqnozlaşdıran elm 

adamları, 21-ci əsrin birinci yarısında beşinci texnologiyadan 6-cı texnoloji qaydaya keçid, bilik 
cəmiyyətinin formalaşması və post-sənaye texnoloji istehsal üsulu ilə əlaqəli elmi-texnoloji in-
qilabı öncədən görürlər [4]. 

 Bu vəziyyətdə iki inkişaf ssenarisi mümkündür: ətalət bazarı və innovativ irəliləyiş ssenarisi. 
Bu proseslərin qloballaşma, xüsusi coğrafi mövqeyə malik ölkələr və bölgələr tərəfindən fərqlənən 
vahid sosial-iqtisadi və ekoloji məkanın formalaşması kontekstində baş verəcəyi birmənalıdır. Bu 
şərtlər daxilində universitetlərdə elmi müəssisələr və istehsal ilə əməkdaşlıqda tədqiqatların 
inkişafı prioritet olaraq qəbul edilir. 

Yüksək texnologiyalar sahəsindəki regional layihələr, tarixən inteqrasiya qarşılıqlı əlaqəsi qur-
muş dost ölkələrin, xüsusən də Rusiya və Azərbaycanın bitişik ərazilərinin layihələri də daxil 
olmaqla böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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Regional iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi fiziki, insan və sosial kapitalın üçlü ittifaqının ol-
duğu regional artım zonalarının yaradılması yolu ilə mümkündür. 

Hər hansı təsərrüfat subyekti və ya fərdi yeni elmi işləmələr və innovasiyalar barədə lazımi 
məlumatları ehtiyac olduqda əldə edə bilirsə, onda bölgənin iqtisadiyyatı innovativdir; praktikada 
tələb olunan yeni elmi işləmələr üçün məlumat mənbələrinin yaradılmasını və lazımi şəraitin ya-
radılmasını təmin edən innovativ infrastruktur formalaşmış, istehsal və idarəetmənin bütün sahə-
lərinin informasiyalaşdırılması prosesləri mövcuddur; sosial strukturlar buna müvafiq dəyişdi; an-
layış tapılır və yeni ideyalar, biliklər, texniki və texnoloji nailiyyətlər tələb olunur; yüksək səviy-
yədə yenilikləri qavrayan və innovativ fəaliyyət göstərməyi bacaran kadr hazırlığı sistemi təşkil 
edilmişdir. 

Fikrimizcə, innovasiya fəaliyyəti insanların elmi, istehsalat, texniki və texnoloji nailiyyətlərin 
praktikada tətbiq olunmasına yönəlmiş fəaliyyəti kimi başa düşülməlidir. 

Fikrimizcə, innovasiya fəaliyyəti, elmi tədqiqatların nəticələrinə əsaslanan, əvvəllər mövcud 
olmayan məhsul və ya xidmətin ortaya çıxdığı əsas etibarilə yeni avadanlıq, texnologiyalar, yeni 
bilik nümunələrinin yaradılmasını əhatə edən fəaliyyət növüdür. 

İnnovasiya fəaliyyətinin ayrılmaz xüsusiyyəti bazara yeni rəqabətli məhsulun daxil olması və 
nəticədə innovativ iqtisadiyyatın formalaşmasıdır. 

Elmi baxımdan, innovativ iqtisadiyyat biliklərə, elmi-texniki sahədə yeni nailiyyətlərə və yük-
sək intellektual kapitala əsaslanan iqtisadiyyatdır. Bizə elə gəlir ki, innovativ iqtisadiyyat iqtisadi 
siyasətlə müəyyənləşdirilir və hər biri dünya meyarlarına görə rəqabət səviyyəsinə çatmış yeddi 
əsas komponenti əhatə edir:  

- ilk növbədə, bu təhsil və elmi əhatə edən yenilikçi potensialdır;  
- yüksək zəka, bilik, yüksək peşəkarlıqla insan kapitalı;  
- müvafiq qanunvericilik bazasına malik institusional innovasiya sistemi; 
- İnnovasiya mərkəzləri, texnoparklar, texnopolislər, klasterlər, vençur biznesi və s. daxil ol-

maqla iqtisadi subyektlər arasında, innovativ infrastruktur və yüksək təşkilati qarşılıqlı fəaliyyət 
formaları; yenilikləri tətbiq edən, innovativ sənaye;  

- innovativ kənd təsərrüfatı və aqrosənaye kompleksi;  
- insan kapitalının fəaliyyəti üçün əlverişli mühit.  
Eyni zamanda, müasir cəmiyyətdə innovativ iqtisadiyyatın əsas platforması obyektiv olaraq 

yalnız elm və təhsil deyil, həm də onların istehsal ilə ittifaqıdır. 
Nəticədə iqtisadiyyatın və cəmiyyətin innovativ inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsinin 

növbəti mərhələsi xarici dövlətin qonşu əraziləri ilə qarşılıqlı əlaqədə sərhədyanı bölgəyə müna-
sibətdə iqtisadi subyektlərlə inteqrasiya əlaqəsi və məkan inteqrasiyası əsasında təhsilin və elmin 
inkişafı üçün perspektivli istiqamətlərin axtarışıdır.  

Müasir qlobal iqtisadiyyatda texnoloji innovasiyalar, iqtisadi artım tempini və dövlətin nisbi 
iqtisadi gücünün dinamikasını müəyyənləşdirən aparıcı istehsal gücünə çevrilir. Yalnız bir neçə az 
inkişaf etmiş ölkə, öz inkişaflarında M. Porter tərəfindən müəyyənləşdirilmiş “amil üstünlükləri” 
mərhələsində dayanaraq öz təbii sərvətlərini və ucuz işçi qüvvələrini istismar etməyə davam 
edirlər[5]. 

İqtisadiyyatın modernləşməsi şəraitində rəqabət qabiliyyətinin artım amillərini təsvir edən M. 
Porter, məlum olduğu kimi, rəqabətin qloballaşması şəraitində inkişaf edən iqtisadiyyatın beş 
hərəkətvericisini, mərhələlərini sahəsindən və iş miqyasından asılı olmayaraq müəyyənləşdirdi:  

- yeni rəqiblərin meydana çıxma təhlükəsi;  
- mövcud rəqiblər arasındakı rəqabət;  
- əvəzedici malların meydana çıxma təhlükəsi;  
- komplektləşdirici məmulat təchizatçılarının sövdələşmə gücü; 
- alıcıların alış-veriş etmək qabiliyyəti. 
Dominant istehsal amillərinə sahib olan iqtisadiyyatda rəqabət ucuz resurslardan (maddi, insan, 

təbii və s.) istifadə edilərkən istehsal xərclərinin azaldılmasına əsaslanır. İnvestisiyanın böyük rol 
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oynadığı iqtisadiyyatda rəqabəti yüksək texniki səmərəliliyi təmin edən və investisiya üstünlüklə-
rinə sahib olanlar qazanır. İnnovasiya faktoru ilə idarə olunan iqtisadiyyatda rəqabət, nou-haunun 
istifadəsinə, istehsalçıya yenilik gətirmə riski üçün əlavə dəyər verən unikal məhsul və ya xidmətin 
yaradılmasına əsaslanır. 

Bazar mühitində sənayenin inkişafı dövründə ümumi vektoru tanınmış müqayisəli milli üstün-
lüklərdən istifadədən elmi və texniki nailiyyətlərə, dünya əhəmiyyətli nou-haulara əsaslanan dina-
mik rəqabət üstünlüklərindən istifadəyə dəyişdirən yeni rəqabət şəraiti formalaşır. Ölkənin qlobal 
iqtisadi məkanda sabit mövqeyinin əsas mənbələri insan kapitalının inkişafı, zəka və innovasiyalar 
yaratmaq qabiliyyətinə əsaslanır. 

Mütəxəssislər Qərb ölkələrinin liderliyinin təməlini yeni məhsullarda təcəssüm olunan in-
tellektual kapitalı təşkil edən innovasiya yönümlü iqtisadiyyat yaratmaq üçün düşünülmüş strate-
giyanın nəticəsi olduğunu iddia edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında milli innovasiya sisteminin 
qurulmasının əsasını yeni başlayan yüksək texnoloji şirkətləri dəstəkləmək üçün hökumət 
tərəfindən irəli sürülən proqramlar təşkil etdi (təkcə 1995-ci ildə 28 dəstək proqramı vasitəsi ilə 
dövlət qurumları tərəfindən ayrılan maliyyə mənbələrinin həcmi 2,4 milyard dollar təşkil etdi; 
buradakı vençur fondları həmin il kiçik firmalara 3,9 milyard dollar sərmayə verdi) [6, s. 60-70]. 

Fransa, Almaniya, Yaponiyada elmi-texnoloji parkların, texnoparkların və innovasiya mərkəz-
lərinin təşkili və inkişafı üçün genişmiqyaslı proqramlar innovativ artım, elmtutumlu məhsulların 
mənimsənilməsi və istehsalı “nöqtə”si kimi həyata keçirildi. Nəticədə bu ölkələrdə, artıq 90-cı 
illərdə, “bilik əsaslı iqtisadiyyatların” formalaşması əsasında yeni nəsillərin elektron texnikası və 
avadanlıqları, proqram məhsulları və bir çox digər məhsullar istehsal edən güclü innovativ artım 
zonaları meydana gəldi. 

Yüksək texnologiyalar sahəsindəki regional layihələr də ABŞ-da Silikon Vadisi – Groningen-
dəki Enerji Vadisi (İsveç), İsveçdə Linköpinqdə kompüter texnologiyaları və telekommunikasiya 
və s. sahəsində araşdırma, texnoparklar, vençur müəssisələr kimi modellərdən istifadə edərək bö-
yük əhəmiyyət kəsb edir.  

Buna baxmayaraq Azərbaycan üçün xarici dünyadan tam təcrid və texnoloji geriləmə problem-
lərini yalnız daxili mənbələr hesabına həll etmək effektiv və əlçatan deyil. Təhlükələr və beynəl-
xalq məlumat mübadiləsi imkanları kontekstində yerli innovativ inkişafın tənzimlənməsinə ba-
lanslı, fərqli yanaşma lazımdır. Beləliklə, Aərbaycan Respublikasının əsas rəqabət üstünlükləri bu 
gün neft-kimya və aqrar-sənaye sektorunda cəmlənmişdir. Bu səbəbdən, prioritet sahələrdə elmi-
texnoloji ehtiyatı, ixtisaslı kadrları, xarici tədqiqat institutları və universitetləri ilə birgə layihələri 
(və ya sifarişləri) olan təşkilatlar və sahələr üçün məqsədyönlü təşviqlərin təmin edilməsi vacibdir. 

Beləliklə, hazırda, digər postsovet məkanı ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası-
nın da regional və sahə bölmələrində həm ölkə daxilində, həm də xaricdə vahid milli iqtisadi kom-
pleksini gücləndirmək və onun bölgələrinin və digər ərazi qurumlarının rəqabət qabiliyyətini artır-
maq məqsədilə elmi-təhsil, innovativ işləmələr sahələrində inteqrasiya proseslərinin daha da tək-
milləşdirilməsinə və inkişafına ehtiyac var.  

İnteqrasiya proseslərinin, xüsusən də sərhədyanı bölgələrin inkişafının bir çox məsələləri həll 
olunmamış, ziddiyyətli və müəyyən bölgələrə uyğunlaşdırılmamışdır. Bununla yanaşı, köhnəlmiş 
yanaşmaların ÜTT-yə daxil olarkən vahid iqtisadi məkanda da daxil olmaqla ərazinin özünüinkişaf 
nəticələrini, rəqabət qabiliyyətini artırmağa yönəlmiş regional innovativ sosial-iqtisadi proseslərin 
idarə olunması üçün yeni texnologiyalarla əvəz edilməli olduğu aydındır. 

Dominant rolunu xüsusi bir resursun - biliyin oynadığı innovativ iqtisadiyyatın formalaşması, 
elmin insan kapitalının təhlilinə müraciət etməsini tələb edir. 

Fundamental və tətbiqi elmlərin tədricən birləşməsinə əsaslanan yeni elm obrazı yaranır. Eyni 
zamanda, innovativ təlim keçmiş və innovativ şəkildə qəbuledici mütəxəssislər - texnoloqlar, 
menecerlər, işçilər - tələb olunur. Beləliklə, iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi, şübhəsiz ki, təhsil-
dən, elmi fəaliyyətə marağın artmasından, kəşf etməyə maraq və istəyi stimullaşdıran normal 
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informasiya mühitində inkişaf etmək arzusundan başlamalıdır. İnnovativ iqtisadiyyata keçid 
yalnız yeni texnologiyaların tətbiqi deyil, bütün mənəvi-etik quruluşdakı dəyişiklikdir. 

İnnovativ iqtisadiyyatın formalaşdırılması problemini həll etmək üçün yalnız sosial-iqtisadi 
deyil, həm də sosial-mədəni dəyişikliklər vacibdir. Dövlət, nəzərəçarpan istehlak mədəniyyətini 
aradan qaldırmaq, sağlam yaradıcılıq atmosferi, əmək, həmrəylik, inkişaf və insan kapitalının 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün əlindəki bütün imkanlardan istifadə etməlidir. İnsan kapitalının 
əsas elementləri bunlardır: təhsil, səhiyyə, intellektual kapital, işləmək və öyrənmək üçün moti-
vasiya, hərəkətlilik, peşə bacarıqları və təbii qabiliyyətlər. 

Beləliklə, insanlar innovasiya iqtisadiyyatının mərkəzindədirlər. İnsan kapitalının inkişafının 
əsas yolu təhsildir. Bu səbəbdən yaxın gələcəkdə ölkələr arasındakı rəqabət təhsil sistemləri ilə 
rəqabətə gətiriləcəkdir. Rəqabət üstünlüyü axtarışının qeyri-maddi sahəyə keçdiyi, biliyin hər şeyi 
həll etdiyi dünyada təhsil davamlı olmalı və ömür boyu davam etməlidir. Sənaye dövründə təhsil 
hamı üçün ümumi və eyni olmuş, postindustrial dövrdə fərdi və yüksək dərəcədə ixtisaslaşmış 
olur. İntellektual kapital və qeyri-maddi dəyərlər dövründə yaradıcılığı öyrətmək çox vacibdir. 
Konveyer bantında əlavə dəyərin yaranmadığı, ancaq bunun fərdi təşəbbüs və yaradıcılığın nəticə-
si olduğu dünya yaranır. 

Azərbaycanda gələcək sosial-iqtisadi inkişafın mümkün olmadığı innovativ iqtisadiyyatın for-
malaşması mürəkkəb iqtisadi, sosial və siyasi vəzifə sayılır ki, bunun da həlli onlarda fiziki, insan 
və sosial kapitalların yaradılması zamanı regional artım zonalarının yaradılması, inkişafı və inteq-
rasiyası yolu ilə mümkündür. İnnovasiya istər-istəməz investisiya ilə əlaqəlidir. İnvestisiya dəstəyi 
problemini bir anda və hətta qısa vaxt müddətində həll etmək mümkün deyil. Buna görə də, inno-
vativ iqtisadiyyatın formalaşması, eyni zamanda bütün Azərbaycan iqtisadiyyatını yenidən forma-
laşdırmaqla deyil, bölgələrdə Azərbaycan innovasiya sisteminin dəstək zonalarının yaradılması ilə 
başlamalıdır. İnnovativ iqtisadiyyatın formalaşması prosesində qaçılmaz olan institusional dəyi-
şikliklər mürəkkəb və bir qayda olaraq müqavimət göstərən prosesdir. Regional iqtisadiyyatın 
modernləşdirilməsi fiziki, insan və sosial kapitalın üçlü ittifaqının olduğu regional artım zona-
larının yaradılması yolu ilə mümkündür. 

Ölkə iqtisadiyyatı o zaman innovativdir ki, əgər cəmiyyət: 
- ölkənin hər hansı bir yerində və istənilən vaxt hər hansı fərd, qrup, şəxs, müəssisə yeni və ya 

məlum biliklər, innovasiyalar haqqında hər hansı məlumat ala bilər; 
- iqtisadi fəaliyyət subyektlərini informasiya resursları ilə, o cümlədən innovativ inkişaf təmin 

edən inkişaf etmiş infrastruktura malikdir; 
- sosial strukturlarda köklü dəyişikliklər aparılır; 
- yeni ideyaları, bilikləri və texnologiyaları səmimiyyətlə qəbul etmək; 
- müəyyən bir zamanda lazımlı innovasiyaları sürətli və çevik şəkildə tətbiq edə bilən inkişaf 

etmiş innovativ infrastrukturlar mövcuddur; 
- innovasiya fəaliyyəti sahəsində peşəkar kadrların qabaqcadan hazırlanması və yenidən ha-

zırlanmasının dəqiq çevik sistemi mövcuddur. 
Fikrimizcə, innovasiya fəaliyyəti insanların elmi, istehsal-texniki və texnoloji nailiyyətlərin 

praktikada tətbiq olunmasına yönəlmiş fəaliyyəti kimi başa düşülməlidir. 
Müəllifin fikrincə, innovasiya fəaliyyəti elmi tədqiqatların nəticələrinə əsaslanan, əvvəllər 

mövcud olmayan məhsul və ya xidmətin ortaya çıxdığı əsas etibarilə yeni avadanlıq, texnolo-
giyalar, yeni bilik nümunələrinin yaradılmasını əhatə edən fəaliyyət növüdür. 

İnnovasiya fəaliyyətinin ayrılmaz xüsusiyyəti bazara yeni rəqabətli məhsulun daxil olması və 
nəticədə innovativ iqtisadiyyatın formalaşmasıdır. 

Elmi təfsirdə innovativ iqtisadiyyat bilik və yüksək keyfiyyətli insan kapitalı iqtisadiyyatıdır 
[7, s. 73-76; 8, s. 14-19].  

Fikrimizcə, innovativ iqtisadiyyat iqtisadi siyasətlə şərtlənir və dünya meyarlarına uyğun olaraq 
yaradılmalı və rəqabət qabiliyyətli səviyyədə inkişaf etdirilməli olan yeddi əsas komponenti əhatə 
edir: 
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- təhsil, elm; 
- yüksək həyat keyfiyyəti və yüksək ixtisaslı  mütəxəssislər daxil olmaqla bütövlükdə insan 

kapitalı;  
- aşağıdakılardan ibarət olan institusional innovasiya sistemi: qanunvericilik bazası; innovasiya 

sisteminin maddi komponentləri (texnoloji transfer mərkəzləri, texnoparklar, texnopolislər, inno-
vasiya mərkəzləri, klasterlər, yüksək texnologiyaların inkişafı üçün ərazilər, vençur biznesi və s.);  

- yenilikləri həyata keçirən innovativ sənaye;  
- innovativ kənd təsərrüfatı və aqrosənaye kompleksi;  
- insan kapitalının işləməsi üçün əlverişli mühit. 
Eyni zamanda, praktika ilə birbaşa qarşılıqlı əlaqədə olan elm və təhsil obyektiv olaraq müasir 

cəmiyyətdə innovativ iqtisadiyyatın əsas platformasıdır. Təhsil, elm və biznes arasındakı inteqra-
siya qarşılıqlı əlaqəsinin inkişafı zəruri siyasi, tənzimləyici, hüquqi, iqtisadi və sosial-mədəni 
şərtləri müəyyənləşdirir. Elm, təhsil və təcrübədəki məqsəd və vəzifələrin ortaqlığı ilə əlaqədar 
olaraq bu sahədəki inteqrasiya əlaqələri təkcə ölkənin ayrı-ayrı ərazilərinin deyil, həm də ölkə-
lərarası, xüsusən sərhədyanı bölgələrin alimləri və praktikantları arasında obyektiv şəkildə 
formalaşır. 

Beləliklə, elm, təhsil, istehsal sistemləri arasındakı inteqrasiya əlaqələri obyektiv iqtisadi qa-
nunların hərəkəti ilə əlaqədardır, onların inkişafı üçün fundamental və tətbiqi tədqiqatlar, müvafiq 
inkişaflar, qeyri-standart, orijinal həllər axtarışı tələb olunur. 

Nəticə etibarı ilə iqtisadiyyatın və cəmiyyətin innovativ inkişaf strategiyasının həyata keçiril-
məsinin növbəti mərhələsi, yalnız bölgələrin məhdud məkanı daxilində deyil, həm də qonşu və 
yaxın ərazilərin geniş inteqrasiyası əsasında iqtisadi subyektlərlə inteqrasiya əlaqələri, eləcə də 
xüsusi coğrafi mövqeyi olan ərazilərin transsərhəd bölgələri əsasında təhsilin və elmin inkişafı 
üçün perspektivli istiqamətlərin axtarışıdır. [9, s. 112-116]. 

Azərbaycanda ali təhsilin inkişafına innovativ yanaşmaların tətbiqi istiqamətləri 
Azərbaycanda ali təhsilin inkişafına innovativ yanaşmaların tətbiqi, təcrübənin tələbləri kon-

tekstində ənənəvi universitetlərin innovativ universitetlərə çevrilməsinə uyğun olaraq elmi fəaliy-
yətlərin inkişafına doğru irəliləyir. Eyni zamanda, universitetlərdə elmi tədqiqatları və nailiyyətləri 
onların praktik istifadəsi ilə birləşdirməyə imkan verən, məhsul və xidmətlərin istehsal və satışının 
texniki-texnoloji səviyyəsini artıran innovativ infrastruktur formalaşır. 

Universitetlərin innovativ inkişafı eyni zamanda təhsilin keyfiyyətini, məzunların praktikada 
rəqabət qabiliyyətini artıran innovativ təhsil texnologiyalarının, müəyyən bir universitetin - təhsil 
xidmətləri bazarına daxil edilməsini də əhatə edir [7, s. 73-76; 10, s. 4-19] .  

Proqram sənədində UNESCO, ali təhsil islahatlarında ali təhsilin keyfiyyətinə aparıcı rol ver-
mişdir [11].  

Hal-hazırda sistematik qanunvericilik dəstəyi olmadığı təqdirdə də təhsilin keyfiyyətini təmin 
etmək üçün aşağıdakı şərtlər müəyyən edilə bilər: 

 - müraciət edənlərin universitet öncəsi təhsili;  
- professor və müəllimlərin yüksək elmi və peşəkar səviyyəsi;  
- innovativ təhsil texnologiyaları;  
- tələbələrin, aspirantların, gənc alimlərin yaradıcı qruplara daxil edilməsi ilə universitetlərdə 

elmi tədqiqatların inkişafı;  
- universitetin elmi tədqiqat üçün lazım olan laboratoriya və digər avadanlıqlarla resurs təmi-

natı;  
- innovativ  cəhətdən fəal mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiyyətinə nəzarət edən muxtar 

strukturun olması [12; 13, s. 34-39]. 
İnnovativ universitetlərin formalaşması üçün ilk mərhələdə elmin ali təhsil müəssisələrinə qay-

tarılması, universitet təhsilinin tədris-təhsildən elmi-təhsilə çevrilməsi zəruridir. Eyni zamanda, 
universitetlərdəki tələbələr davamlı özünütəhsil və peşə böyüməsi qabiliyyətini inkişaf etdirirlər. 
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Nəticə 
Yuxarıda göstərilənlərdən göründüyü kimi, innovasiya bilik iqtisadiyyatına adekvat olan təhsil, 

elm və istehsalın birbaşa inteqrasiya yoludur. 
Elm təbiət, cəmiyyət və düşüncə haqqında obyektiv, sistemli şəkildə təşkil edilmiş və əsas-

landırılmış biliklərin əldə edilməsinə, dəqiqləşdirilməsinə və istehsalına yönəlmiş xüsusi idrak 
fəaliyyəti növüdür. 

Təhsil isə cəmiyyətin subyektlərinin şəxsin, cəmiyyətin və dövlətin mənafelərinə uyğun olaraq 
dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş təhsil səviyyələrində (təhsil keyfiyyətləri) yetişdirilməsi və 
öyrədilməsi üzrə məqsədyönlü prosesdir. Öz növbəsində təhsil səviyyələri istehsalın tələbləri, elmi 
potensial, elm, texnika, mədəniyyət və ictimaiyyətlə münasibətlər ilə müəyyən edilir. 

Azərbaycanda hər il təxminən yüzlərlə ixtira qeydiyyata alınır və ixtiralar üçün xeyli patent 
qüvvədədir, ABŞ və Yaponiyada, digər inkişaf etmiş ölkələrdə, hər il ən çox patent sənədi yüksək 
elmi tələb edən texnologiyalara malik hissələrdə verilir: fizika, elektrik. Azərbaycanda bu sahələr 
ənənəvi olaraq sonuncu sıralarda yer alır. 

Ölkənin davamlı inkişafı onun elementlərindən biri əmək bazarı olan iqtisadiyyatın sabitliyi ilə 
müəyyənləşdirilir. Bir çox tədqiqatçı tərəfindən həyata keçirilən bu sahədəki tələb və təklif 
arasındakı disbalans göstəricilərinin müasir qiymətləndirilməsi təkcə müəssisələr (biznes) siste-
minin deyil, həm də peşə təhsili sisteminin pozulduğunu göstərir. Müasir milli təhsil kadrların 
nəzəri və praktik təhsili arasındakı qeyri-tarazlıqla xarakterizə olunur. 

Bu sistemlərin bərpasının məhdudlaşdırıcı amilləri, onları vahid sosial tərəfdaşlıq sahəsinə 
gətirməsi özünütəşkiletmə və biznesin özünütənzimləmə formalarının zəif inkişafı, işçilərin kor-
porativ mədəniyyətinin aşağı olması, təhsil, elm və müəssisələr arasında zəif qarşılıqlı əlaqə və 
tənzimləyici dəstəyin çatışmazlığıdır. Elm, təhsil və istehsalın inteqrasiya əlaqəsinin bu və digər 
problemlərinin həlli ərazilərdə innovativ fəaliyyətlərin inkişafını, onların rəqabət immunitetini 
müəyyənləşdirir. 
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Резюме 
В статье выделены научно-теоретические аспекты становления и развития научно-об-

разовательных и деловых отношений. Рассмотрены конкурентоспособность национальной 
экономики и первичные условия ее формирования, определена инновационная деятель-
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Резюме 

Мы живем в современном мире, который подвержен постоянным изменения и флу-
ктуациям, которые формируют новые профессии, специальности, сферы деятельности, да 
что уж тут скрывать, даже целые науки. Думаю, ни для кого не секрет, что экономика, как 
наука, возникла еще со времен древних цивилизаций, но при этом, по сей день она 
непрерывно развивается, включая в себя все новые и новые методы и законы, как инстру-
менты для изучения и объяснения тех или иных современных процессов. Понятие прос-
транства не всегда выделялось ярким пятном в экономике самой и экономических понятиях 
в целом. В современном мире, где глобализация и доступность буквально всего, начиная от 
услуг заканчивая товарами первой необходимости, является приоритетом всех областей 
жизни, возможность обойтись без понятия пространства отпадает. Анализ экономических 
процессов через призму пространства дает новые возможности и методы для изучения 
современных социальных и экономических процессов. Этот пространственный экономи-
ческий анализ настолько всесторонне и глубоко описывает современные экономические 
процессы, что превратился в уже независимый концепт, который можно описать одним 
словом пространственная экономика. В результате исследования проведен теоретический 
анализ и приведены доказательства независимости пространственной экономики как 
научной дисциплины. 

Ключевые слова: пространственная экономика, экономическая теория, транспорт-
ные цепи, экономические процессы, региональная экономика 

 
Введение 

Наверняка, каждый из нас в ежедневный жизни сталкивается с понятием пространства, 
в котором мы определяем себя как сознательного человека, находящегося в определенном 
месте, в определенное время с учетом дальнейших перспектив движения в пространстве и 
времени. Но, при прочтении словосочетания “пространственная экономика” возникает 
множество нечетких и размытых представлений о том, что же это такое и в чем суть данного 
термина (отрасли науки), при этом, учитывая тот факт, что сами слова по отдельности, т. е. 
“пространство” и “экономика” нам всем очень знакомы и довольно-таки понятны. 

Возникновение пространственного подхода 
Пространственная экономика берет свое начало как одна из отраслей базовой экономики, 

которая находится на пересечении (границе) региональной экономики, экономической 
географии, структурной экономики, экономической теории, социологии и демографии. Т.е. 
она (пространственная экономика) собирает в себе базовые методы, подходы, теоретичес-
кие знания, гипотезы из вышеперечисленных отраслей, с помощью которых производится 
анализ тех или иных экономических проблем, явлений и процессов. Совокупность и 
возможность использования вышеперечисленных инструментов, приводит к формирова-
нию пространственного подхода (метода) исследования. Пространственный подход фо-
кусируется на выборочном распределении тех или иных ресурсов (которые мы рассмотрим 
ниже) в заданном месте в заданное время (пространственно-временном континууме). 
Несмотря на то, что исследований в области пространственно-временных экономических 
циркуляций проводились довольно-таки много до 1991 года, они не имели достаточных 
теоретических обоснований для того чтобы сформироваться в, стоящий особняком, 
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независимый пространственный подход изучения в экономике. Значительный вклад в 
развитие данного подхода внес Пол Кругман в своих работах “География и торговля” (1991) 
[1 с. 48-56] и “Развитие, география и экономическая теория” (1995) [2 с. 78-80], которые 
включают в себя выводы исследований прошлых лет, и предложение новых аналитических 
подходов и приемов моделирования пространства. П. Кругман и его работы дали второе 
дыхание в популярности и развитии экономической географии и пространственной эко-
номики в конце 90-х начале 00-х, которое продолжается по сей день. В настоящее время в 
пространственном подходе существует множество методов анализа и исследований, начи-
ная с экономического анализа, интегрированного в различные модели визуализации эконо-
мико-географических систем, численных методов анализа, агентного моделирования (эко-
номическое моделирование в Swarm), метода самоорганизации экономических систем, 
заканчивая динамической эволюционной игровой модульной моделью производственной 
цепи (DEGM), каждый из которых является бурно развивающимся и предоставляющим 
обширные области исследований и определяющим границы жизнеспособности методов в 
экономической сфере исследований. 

Цель пространственной экономики 
Цель пространственной экономики – это объяснить уровень экономической активности 

объекта и толкование пространственной структуры хозяйства путем создания моделей с 
различными условиями рынка. С течением времени, развитие технологий, процессы глоба-
лизации и научные методы преобразовались в сложные формы, что привело к тому что, 
потребность к физической и географической близости ресурсов уменьшилась. При этом 
такие понятия как расстояние и местоположение превратились в ключевые понятия. Но-
вейшие исследования в области пространственной экономики демонстрируют нам, что 
новые современные факторы, которые превалируют над природными факторами, форми-
руют экономическую “диаграмму” в далеко не прямолинейную форму как это может пока-
заться на первый взгляд. Уровень экономической активности объекта, региона, страны- это 
прямой результат налаженности механизма взаимосвязи различных отраслей экономики и 
издержек (затрат) на перевозки человеческих ресурсов, товаров, услуг и информации в 
определенный промежуток времени. Этот механизм, а точнее эта наивысшая точка актив-
ности и продуктивности, и служит одним из критериев, так сказать основой, непрерывного 
устойчивого развития экономических систем. 

Пространственная экономика рассматривает местоположение, транспортные цепи и 
географию в контексте экономического процесса. Эти три концепта являются положениями 
R00 - Экономика города, села и региона в системе JEL классификаций [3 электронный 
ресурс], которая подтверждает важность и критичность принятия во внимания и ближайшее 
изучение данных концептов. Пространственная экономика задается целью выявить потен-
циал экономически-активных регионов, объектов и разработать механизмы их развития и 
увеличения прибыли, учитывая современные реалии, подвергающиеся влиянию глобаль-
ных, локальных, национальных, урбанистических, социальных факторов. По сути, нет 
слабо развитого региона, есть слабо развитый подход и тактика его развития. В этом выра-
жении прослеживается прямая зависимость, которая является ключом к пониманию того, 
насколько важно изучение пространственного подхода. Вызовом же для пространственной 
экономики является то, чтобы объяснить флуктуации в распределении доходов и чело-
веческого капитала, а основная задача – определить микро и макроэкономические подоп-
леки в силах, формирующих распределение доходов и человеческого капитала. К примеру, 
в 2001 году профессор экономики Оксфордского университета Энтони Венейблс писал о 
существовании центростремительных и центробежных сил [4 с 201-205]. Первые ведут к 
концентрации экономической активности в пространстве, вторые же ведут к расп-
ределению активности по регионам. 
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Теоретические основы пространственного развития экономики 
На протяжении развития науки, экономическая теория и пространственная экономика 

имели сложную, тесно сплетенную, временами конфликтующую, диверсифицированную 
взаимосвязь, в следствии того, что первая включает в себя устоявшиеся теоретические 
основы и закономерности, действующие на всех уровнях экономических явлений и 
процессов (начиная личных доходов и расходов каждого человека, заканчивая инфляцией 
и глобальных финансово-экономических потоков), вторая же имеет склонность к прак-
тическому (эмперическому) анализу и изучению отдельно взятых объектов исследования. 
Поэтому экономической теории не обойтись без прикладных исследований и выводов 
пространственной экономики, а последней, в свою очередь, - без теоретических знаний и 
инструментов экономической теории. Таким образом, мы можем утверждать, что прос-
транственная экономика является одновременно и центральной и, в то же время, перифери-
ческой наукой в рамках общей экономики. Так, на основании работ Пола Байрока 1988 [5 
с. 77-79], Пола Хохенберга и Лина Ли 1992 [6 с. 18-22] мы наглядно можем убедиться что, 
экономический рост, который обуславливается теоретическими показателями такими как 
рост ВВП, повышение производительности труда, высоким уровнем фондоотдачи, прояв-
ляет себя неравномерно в зависимости от географии объекта, региона, страны. В данном 
случае пример с городскими агломерациями, экономическими и торговыми зонами служит 
доказательством контраста между периферией и центром. Принимая во внимание данные 
процессы, мы должны учитывать, изучать и применять на практике пространственный 
подход как один из важнейших инструментов в наборе экономиста для изучения отдельно 
взятых объектов/субъектов, приведших к тем или иным результатам экономической дея-
тельности. Но, здесь возникает закономерный вопрос о том, что может быть пространст-
венная экономика – это ничто иное как региональная экономика? Очевидно, что последняя 
изучает регионы, региональные системы, субъекты государства с социально-экономи-
ческой точки зрения как комплекс, в то время как пространственная экономика может 
заниматься изучением объектов в частности, начиная с мелких хозяйств, локальных пред-
приятий, агломераций, экономических регионов. Почему же тогда мы так мало знаем о 
пространственной экономике? Из-за того что достаточно скромной репутацией и интересом 
исследований обладают региональная экономика, или в современном контексте так назы-
ваемая экономическая география, демография, социология экономики, а пространственный 
подход, в свою очередь, остро нуждается в регулярном пополнении знаний и исследований 
именно из вышеперечисленных областей науки, то, как результат, он зачастую выпадает в 
периферию актуальности научных исследований и слабо представляется в образовательных 
программах ведущих учебных заведений как независимая дисциплина или предмет. В 
период глобализации, когда, казалось бы, пространственно-временные и товарно-логисти-
ческие связи очевидно нуждаются в непрерывном дальнейшем изучении, пространственная 
экономика и пространственный подход как нельзя кстати актуальны и нужны, как ложка – 
к обеду. 

С появлением научной теоретической экономики, пространственные факторы сменились 
двигателями регионального и урбанистического роста, которые основаны на человеческом 
капитале и экономических показателях. Среди ряда стран, некоторые большие города 
производят большую часть ВВП страны, несмотря на высокую стоимость жизни в них. 
Например, 20 агломераций США производят 50% ВВП от всего производимого объема, но 
вмещают примерно 1/3 населения страны [7 электронный ресурс]. Схожей пропорцией 
обладает Париж, который занимает всего 1.9% континентальной Франции и вмещает 18% 
населения страны, при этом производя 30% ВВП от всей страны [7 электронный ресурс]. 
Вышеперечисленные примеры, подтверждаются лаконичным и доказанным законом в 
экономике - Законом гравитации, который был сформулирован Кейт Хед и Тьерри Майером 
в 2014 [8 с. 182-190] году следующим образом: “При сравнительно одинаковых объемах 
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производств двух стран или регионов, двухсторонняя торговля, в среднем, обратно пропор-
циональна расстоянию между ними.” Несмотря на то, что глобальных сравнительных исс-
ледований на тему человеческих и экономических потоков недостаточно много, иссле-
дований Кейт Хед и Тьерри Майера хватило, чтобы понять, что миграция человеческого и 
экономического капитала, как явление обладает силой притяжения не меньшей чем сила 
физической гравитации, которая и способствует кластеризации экономических регионов, 
зон, стран и городов. Модель успела себя зарекомендовать и использовалась экономистами 
для анализа определяющих факторов двусторонних торговых потоков, таких как общие 
границы, общие языки, общие правовые системы, общие валюты, общее колониальное нас-
ледие. Более того, она использовалась для проверки эффективности торговых соглашений 
и организаций, таких как Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) 
и Всемирной торговой организации (ВТО).  

Факты, перечисленные выше, идут в разрез с общепринятым мнением о том, что челове-
чество живет в мире, где расстояние, которое имело на протяжении всей истории такое 
сильное влияние, как физическое понятие, больше не обладает такой важностью. Но, нес-
мотря на глобализацию и уменьшение транспортных и коммуникационных издержек, расс-
тояние и местоположение (локация) не исчезли из экономической науки. К сожалению, мы 
не живем в идеально мире где все стабильно. И недавние наблюдения в данной области 
показывают, что появились новые факторы, перевешивающие географические и форми-
рующие экономическую картину, которая и так далеко не идеальна. К примеру, транс-
портные расходы как отдельный от расстояния фактор. В региональном контексте, они 
состоят из межрегиональных и международных перевозок. В урбанистическом (локальном) 
плане же перевозки составляют поездки используя различные виды внутригородского 
транспорта. Флуктуации между региональными/ международными (долговременными и 
затратными) и локальными (кратковременными и дешевыми) перевозками являются 
определяющим фактором экономического развития города, региона или субъекта в целом. 
Несмотря на важность данных факторов, в экономической литературе в области простран-
ственного подхода уделяется мало внимания на развитие методов удешевления транспорт-
ных расходов и наоборот. 

Торговля и обмен товарами сами по себе являются пространственными понятиями. До 
недавнего времени, торговая теория была сосредоточена только на довольно-таки однобо-
кой географии, в которой страны/регионы достаточно близки друг к другу для того, чтобы 
стоимость международных перевозок стремилась к нулю, но, в то же время, достаточно 
далеки друг от друга, чтобы ни работники, ни владельцы капитала, вкладывающие деньги 
в перевозки, не имели возможности без затрат добраться из одной страны/региона в другую 
(Эдвард Лимер, 2007) [9 с. 51-52]. Эта стратегия особенно удивительна, поскольку Бертил 
Олин, давным-давно, еще в 1933 в своей книге [10 с. 117-118] дал вызов общепринятому 
понятию о том, что теорию международной торговли нельзя воспринимать никак иначе, как 
во взаимосвязи и как часть пространственной теории, для которой отсутствие мобильности 
товаров и факторов имеет равнозначность на ряду с остальными факторами. Но, в конечном 
итоге закон гравитации, который мы обсудили ранее, доказал свою действенность, хотя и с 
опозданием, экономистам в области торговли, о том, что свободная торговля это не тоже 
самое, что есть бесплатная торговля. 

Следующими важными составляющими критериями пространственного подхода являю-
тся жилье, транспорт и другие урбанистические удобства. Они, безусловно, являются прос-
транственно-ориентированными продуктами и услугами, которые занимают первые в 
очередности места в расходах домашних хозяйств. К примеру, в США, средние затраты на 
жилье составляют 24%, во Франции же этот показатель равен 27% [11 электронный ресурс]. 
На транспорт в США тратят 17% и 13.5% во Франции [11 электронный ресурс]. В то время 
как стоимость временных издержек, связанных с затратами времени, потраченного на 
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пригородные и внутригородские поездки, составляет от трех до шести недель для жителей 
Манхэттена и, в среднем, четырех недель работы для жителей Парижа. Пространство, как 
мы видим, - это ни что иное как основа жизнедеятельности человека, но пространство также 
представляет собой благо (товар) в форме земли. В мировом масштабе при равномерном 
распределении населения, предложение на запасы земли (как территории) превышают 
спрос на нее. Предполагается что, стоимость земли должна стремится к нулю. Но, мы, оче-
видно, наблюдаем обратное, а именно, что цены на жилье определяются далеко не уровнем 
спроса на землю и формой жилых объектов, а варьируется в зависимости от места рас-
положения (город, пригород, регион), размеров и уровня развития инфраструктуры. Таким 
образом, мы приходим к выводу, что стоимость земли должна отражать дефицит чего-то, 
что отличается от земли как территории, что мы и наблюдаем в современном мире, где цены 
на жилье выше там, где сфокусировано большая численность населения, товаров и услуг, а 
также развита лучше инфраструктура и другие сферы социльно-экономического благосос-
тояния. 

Говоря о сосредоточении большинства благ в одном территориальном пространстве, мы 
должны рассмотреть поближе такую социально-экономическую структуру как агломера-
ция. Для определения общей модели агломерации нет единого метода, так как агломерация 
представляет собой живой, постоянно движущийся, пульсирующий организм со мно-
жеством разных составляющих и критериев. Поэтому, экономисты и регионоведы развили 
множество теорий определения существования различных пространственных кластеров, 
таких как агломерация, торгово-экономические союзы и зоны. Очевидно, что факторы 
формирования пространственных кластеров различаются в зависимости от различных 
географических областей. Но, они не всегда ярко выражены, как это может показаться. 
Один из очевидных выводов заключается в том, что для понимания причин формирования 
кластеров и их количества иногда достаточно понимание и использование всего лишь 
некоторых (не всех) базовых ярко выраженных факторов формирования кластеров. 

Одна из частых проблем в экономике заключается в том, что очень часто в научных 
дискуссиях экономисты используют взаимозаменяемые слова такие как, пространство, 
регионы и местоположение, не задумываясь, что они относятся к различным пространст-
венным единицам. Такие неточности приводят к тому что, ученые рискуют в определении 
выводов, которые действительны только на определенном уровне пространственной агрега-
ции, но не на другом. Регионоведы и урбанисты мыслят на разных уровнях пространствен-
ного планирования. К примеру, региональные экономисты фокусируются на больших 
территориях пренебрегая землей как территорией. Таким образом, в понимании регионове-
дов пространственная экономика существует без концепта земли как территории. На 
противоположной стороне же урбанистические экономисты, которые считают землю как 
территорию критически важной в контексте современных городов. Но, поскольку су-
ществует одно из важнейших звеньев и на региональном и на локальном уровне, а именно 
транспортные цепи, которые как паутиной окутывают территориальное пространство 
различных масштабов, мы можем утверждать, что пространственная экономика является 
всеобъемлющей областью науки. 

Пространственный подход фокусируется на так называемых региональных вопросах, 
таких как, существование значительных и устойчивых диспропорций в ВВП на душу насе-
ления внутри стран/регионов или региональные торговые блоки, по типу Европейского 
Союза. Базовым различием региональной экономики от торговой теории является мобиль-
ность факторов производства. Несмотря на то, что споры о региональном неравенстве 
никогда не утихали, никто до Кругмана (1991) [1 с. 48-56] не мог доказать, то почему 
факторы производства могут возникать и при стабильном рыночном равновесии. Мы 
последуем по стопам Кругмана и изучим подход “новой экономической географии” в 
региональной экономике.                                         
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Помимо агломераций, существует другое социально-экономическое понятие. Урба-
низация – как и агломерация самая экстремальная форма пространственного неравенства. 
Пространственная экономика и пространственный подход пытаются понять почему 
существуют города. Почему работникам платят больше в городах и почему жилье городах 
стоит дороже. По следам трудов отцов-основателей (Алонсо В. 1964, Милс Е., 1967, Мут 
Р., 1969) [12 с. 202-204], [13 с. 97-99], [14 с. 146-153], урбанистические экономисты на 
протяжении долгого времени фокусировались на моноцентрической модели городов, где 
сосредоточены весь бизнес, экономическая, торговая и транспортная активность, которая и 
объясняла причину высоких доход и расходов. Одна из заслуг урбанистических экономис-
тов заключается в том, чтобы подчеркнуть важность нерыночной продукции, такой, как 
жилье и услуги, произведенные в городе для его резидентов, в то время как региональные 
экономисты продолжают сосредотачивать внимание на рыночной (торговой) продукции. 
Но совсем недавно, интерес ученых пал на изучение причин сосредоточения компаний и 
предприятий в малом количестве городов. В этом случае, города играют не только роль зон 
с экономической активностью, но и роль основных игроков в социальной фабрике взаимо-
отношений.  

Очень важно, скорее критично, понять, что же, все-таки, отличает пространственную 
экономику от других областей экономики. Во-первых, это основной компромисс между 
пространственной экономикой и экономическими показателями/факторами. Огромную 
роль в понимании всех взаимодействующих факторов пространственного подхода внес 
Тьяллинг C. Купманс. В своей работе “Три очерка о состоянии экономической науки” в 
1957 году [15 с. 108-113]. В данной работе он пришел к выводу, что рост прибыли объек-
та/предприятия/региона играет критическую роль в понимании формирования прост-
ранственной экономики. Для более детального понимания Т.С.Купманс формирует фун-
даментальный принцип компромисса/баланса между возрастающими доходами и транспор-
тными расходами, который применим на всех уровнях пространственных шкал, подтвер-
жденный Масахисом Фудзита и Жаком-Франсуа Тиссом в их совместном труде “Эко-
номика агломераций, городов, индустриальных локаций и глобализация” 2013 [16 с. 173-
174]. Данный принцип достаточно легок в понимании. Он гласит о том, что при отсутствии 
увеличения прибыли, компании могут рассредоточить свои производства на произвольно 
обширное количество мест без потери производительности, при этом сводя транспортные 
расходы к минимуму (к нулю). Данный случай напоминает картину, когда экономика 
сводится к локальному/феодальному капитализму (backyard capitalism). А транспортные 
расходы тогда стремятся к нулю, когда компании сосредотачивают свои производства в 
области нескольких промышленно активных зон, таких как гигантские заводы, промыш-
ленные комплексы, чтобы получить максимально возможный уровень производительности 
при минимальных транспортных издержках. Подход зарекомендовал себя как работающая 
цепь последовательностей, ведущая к повышению эффективности и росту прибыли объек-
та/предприятия/региона. Важно учесть, первым данную тему затронул немецкий экономист 
Август Леш в 1940 году в очерках будущей книги “Экономика размещения” [17 с 51-55], а 
после только через 17 лет на основе данных очерков Т.С.Купманс внес свое понимание и 
развитие данной темы, и при чем очень удачное. 

Во-вторых, как бы очевидно это не звучало, но в пространственной экономике место 
имеет критическое значение. К примеру, зачастую, локальные (в зависимости от региона) 
общественные блага предоставляются в форме единого комплекса (учреждения), предназ-
наченного для предоставления коллективных услуг потребителям. И многие общественные 
учреждения функционируют в рамках внутреннего роста доходов, потому что скопле-
ние/привлечение большого количества людей ускоряет процесс предоставления общест-
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венных благ, который не мог бы быть достигнут в изоляции. А как мы уже знаем, потре-
бителей/людей больше там, где высокие социально-экономические показатели, т. е. в 
городах, агломерациях, торговых и промышленных зонах/регионах. 

 
Заключение 

Основной вывод заключается в том, что высокие транспортные расходы способствуют 
рассредоточению экономической деятельности (активности), в то время как рост доходов 
служит ее сосредоточению. Этот баланс сохранил свою актуальность и результативность 
на всех пространственных уровнях (т.е. городах, регионах, странах, континентах), что де-
лает его ценным аналитическим инструментом в экономической науке, и выводит 
пространственный подход на совершенно новый уровень развития. Меж тем, подводя итоги 
моим рассуждениям, я поймала себя на мысли что, каждая уважающая себя сфера науки 
подкрепляется теми или иными принципами равновесия. К примеру, в бухгалтерии баланс 
дебета и кредита указывают верность ведения бухгалтерского учета, в финансовой сфере 
сумма всех активов должна равняться сумме пассивов и уставного капитала, в экономике 
баланс спроса и предложения играет ключевую роль как неотъемлемый механизм ее 
активности. Возвращаясь к вопросам, поднятым в начале статьи, о том, что пространствен-
ный подход не имеет достоверных подтверждений как надежного и независимого инстру-
мента исследования и анализа, хочется отметить что, значительные успехи в данной об-
ласти уже достигнуты, тем самым переводя пространственную экономику из ранга междис-
циплинарных в ранг самостоятельных. 
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Yelena Yevgenyevna Skomoroxova 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC-in) dissertantı 

 
Məkan iqtisadiyyatının müasir anlayışları 

 
Xülasə 

Yeni peşələri, ixtisasları, fəaliyyət sahələri və, hətta, yeni elmləri yaradan davamlı dəyişiklik-
lərə məruz qalan müasir dünyada yaşayırıq. İqtisadiyyatın, bir elm olaraq,  qədim sivilizasiyalar 
dövrlərindən bəri yarandığına baxmayaraq, o bu günə qədər davamlı inkişaf edir, o cümlədən, 
müasir proseslərin öyrənilməsi və izah edilməsində vəsait kimi istifadə olunan yeni metodlar və 
qanunları özündə birləşdirir. Məkan konsepsiyası iqtisadiyyatda və ümumi iqtisadi anlayışlarda 
parlaq bir nöqtə kimi həmişə özünə diqqət çəkmirdi. Qloballaşma zamanı xidmətlərdən tutmuş 
zəruri mallara qədər hər şeyin mövcudluğu həyatın bütün sahələrində prioritet yerlər tutub, məkan 
konsepsiyasının işlənməməsində əhəmiyyətli rol oynayır. İqtisadi proseslərin məkan prizmasından 
təhlili müasir sosial və iqtisadi fenomenlərin öyrənilməsi üçün yeni imkanlar və metodları yaradır. 
Məkan iqtisadi təhlilin müasir proseslərin geniş və dərindən təsvir edilməsi, elmi-nəzəriyyə sahə-
lərində məkan iqtisadiyyatı kimi müstəqil anlayışın yaradılmasına təsir edib. Tədqiqat nəticəsində 
nəzəri təhlil aparılmışdır və məkan iqtisadiyyatının müstəqil elm sahəsi olmasının sübutları açıq-
lanmışdır. 

Açar sözlər: məkan iqtisadiyyatı, iqtisadi nəzəriyyə, zəncir tədarükü, iqtisadi proseslər, regio-
nal iqtisadiyyat. 
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dissertation candidate of Azerbaijan State  
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Modern concepts of spatial economics 

 
Summary   

We are living in the world affected by longitudinal changes and fluctuations, which formulate 
new professions, specialities, spheres of activity, and moreover, new sciences. There is no doubt 
that economics, as a science, originated since the ancient civilizations. But, till now, economics is 
on continuous way of development and way of change that leads to accommodation of new 
methods and laws as a tool for investigation of modern processes. The space concept was not 
always the light spot in economics itself and economic terms. Currently, the accessibility of goods 
and services due to globalization is prioritized in all spheres of life. So, it is impossible to escape 
from the space concept in modern economics. The spatial analysis of economic phenomena gives 
new opportunities and methods of investigation of on-going social and economic processes in 
more complicated and in-depth manner. In the result of investigation theoretical analysis 
undertaken and collected evidence confirming independence of spatial economics as scientific 
discipline. 

Key words: spatial economics, economic theory, chain supply, economic processes, regional 
economy. 
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Rəna Elxan qızı MƏMMƏDOVA 

ADNSU, “Sənaye iqtisadiyyatı və menecment”  
kafedrasının doktorantı 

 
DAVAMLI İNKİŞAF VƏ ONUN SOSİAL, İQTİSADİ VƏ EKOLOJİ MEYARLARI 

 
Xülasə 

Bu gün dünyada demoqrafiq partlayış, yoxsulluq, bərabərsizlik, çirklənmə, cəmiyyətin korpo-
rativ mənfəət naminə siyasi manipulyasiyası, ictimai və təbii sərvətlərdən sui-istifadə və zəhərli 
emissiyaların təhlükəsi səbəbiylə ciddi problemlər yaranmaqdadır. Buna görə də son illərdə eko-
logiyaya əsaslanan daha bütöv bir yanaşmaya - bəşəriyyəti bir-birinə bağlı bir həyat şəbəkəsinin 
bir hissəsi kimi görən bir baxışa keçid oldu. İnsan sistemləri ilə təbiət aləmi arasındakı qarşılıqlı 
əlaqəni anlamaq vacibdir. 

Davamlı inkişaf konsepsiyası qlobal səviyyədə sosial inkişafın iqtisadi, sosial və ekoloji prob-
lemlərinin kəskinləşməsi ilə əlaqədar xüsusilə aktual olmuşdur. Bu konsepsiyanın əsas məqsədi 
sivilizasiyanın qorunması, ətraf mühiti məhv edən idarəetmə texnologiyalarının rədd edilməsi, iq-
tisadiyyatın yenidən qurulması və ictimai şüurdakı dəyərlərin dəyişdirilməsidir. Göstərilən məq-
sədə nail olmaq ümumilikdə ictimai həyatın və xüsusən onun əsas struktur komponentlərinin da-
vamlı inkişafının dinamik bir prosesinə əsaslanır. 

Açar sözlər: davamlı inkişaf, ətraf mühit, tarazlıq, iqtisadi artım. 
Giriş 

Davamlı inkişaf müasir dövrdə dünya inkişafına yeni mərhələlər açaraq gələcək nəsillər üçün 
təmiz bir mühit təmin etməkdir.  Beynəlxalq Ətraf mühit və İnkişaf Komissiyasının "Brundtland" 
(1987) hesabatında deyilirdi ki, "davamlı inkişaf gələcək nəsillərin ehtiyaclarını ödəmək qabiliy-
yətinə xələl gətirmədən bu günün ehtiyaclarına cavab verən inkişafdır." 

Davamlı inkişaf özünü insanlığa meydan oxuyan çoxsaylı problemlərin praktik konsepsiyası 
kimi təqdim edir.  

Davamlı inkişaf iqtisadiyyatın, ətraf mühitin və cəmiyyətin idarə edilməsində əsas üç elementi 
özündə birləşdirir. Bu elementlər ətraf mühitlə inkişaf arasındakı sıx əlaqənin, ətraf mühitin qorun-
masına diqqət tələb edən dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının ortaya çıxmasına səbəb olub.  Davamlı 
inkişaf, gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətinə xələl gətirmədən, bu günün ehti-
yaclarına cavab verən inkişafdır və gələcəkdə iqtisadi artım və təbii inkişaf məqsədləri üçün varlıq-
ların qorunmasını nəzərdə tutur. Həyati sistemi qorumaqla birlikdə həyat keyfiyyətinin yaxşılaş-
dırılması ilə əlaqəli tarazlı və ahəngdar iqtisadi və sosial inkişafdır. Əsasən çirklənməni, tullantı-
ların və qalıqların həcmini və mövcud enerji istehlakını azaldan təşviqlərin təyin edilməsinə, həm-
çinin suyun və həyati mənbələrin israfçı istehlakını məhdudlaşdıran vergilərin təyin edilməsinə 
əsaslanan inkişafdır.                              

Davamlı inkişafın meyarları 
Davamlı inkişaf dünyanın hər bir bölgəsində fərqli tədbirlərin görülməsini tələb etsə də, ümumi 

dünyada yüksək  həyat tərzi yaratmaq üçün, əsas aşağıdakı sahələri özündə birləşdirir. 
1. İqtisadi inkişaf və ədalət - hazırda mövcud olan dünya iqtisadi sistemləri və bunların əlaqələri 

heç bir dövlətin və ya cəmiyyətin geridə qalmadığına zəmanət verməklə yanaşı uzunmüddətli 
məsuliyyətli inkişafa yol açmaq üçün vahid bir yanaşma tələb edir. 

2. Gələcək nəsillər üçün təbii və ekoloji qaynaqların qorunması - bunun üçün resursların istehla-
kının məhdudlaşdırılması, çirklənməsinin dayandırılması və təbii ehtiyatların qorunması məqsədi 
ilə iqtisadi cəhətdən davamlı həllər tapmaq lazımdır. 

3. Sosial inkişaf – dünya ölkələri əsas diqqəti davamlı inkişafa nail olmaq üçün iqtisadi, sosial 
və ekoloji sahələrin sabit koordinasiyalı fəaliyyətinə yönəltməlidir. [1 s. 147-153] 

Davamlı inkişaf iqtisadi fəaliyyət səviyyəsindən asılı olaraq aşağıdakı kimi təsnifləşdirilmişdir: 
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- Beynəlxalq səviyyədə davamlı inkişaf:  biosferi qorumaq, ətraf mühitə zərər vermədən əsas 
insan ehtiyaclarını ödəmək, bərabərlik və sosial ədalətə nail olmaq, öz müqəddəratını təyinetmə 
və mədəni müxtəlifliyi təmin etmək və ekosistemlərin bütövlüyünü qorumaq üçün bütün dünya 
ictimaiyyətinin idarə olunan inkişafı kimi başa düşülməlidir. 

- Milli səviyyədə davamlı inkişaf, indiki və gələcək nəsillərin zəruri ehtiyaclarını qarşılayaraq, 
ölkənin tarazlı sosial yönümlü, iqtisadi cəhətdən səmərəli və ekoloji-qoruyucu inkişafını nəzərdə 
tutur. Eyni zamanda, onun əsas komponentləri sosial, iqtisadi və ekoloji sahələr, onların sabit və 
davamlı hərəkətini təmin edən müvafiq fəaliyyətlər və siyasət istiqamətləridir. Davamlı inkişafa 
yönəlmiş bütün tədbirlərin əsas məqsədi insan və vətəndaşın ləyaqətli yaşamaq hüququnun həyata 
keçirilməsidir. 

- Regional səviyyədə davamlı inkişaf, sosial-iqtisadi sistemlərin səmərəli rəqabət fəaliyyəti, 
ərazilərin və sosial və mühəndis-nəqliyyat infrastrukturu obyektləri ilə müvafiq yaşayış məntə-
qələrinin hərtərəfli yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin artması, 
mədəniyyət və ənənələrin qorunması və ətraf mühitlə əlaqələndirilir. 

- Sənayenin davamlı inkişafı onun rəqabət qabiliyyəti, uzunmüddətli rəqabət üstünlükləri yarat-
maq, yenilikçi inkişaf, məhsul təhlükəsizliyi, əməliyyat səmərəliliyi təmin etmək və lazımi sahə-
daxili nisbətləri və əlaqələri qorumaq qabiliyyətinə sahib olan iş adamlarının balanslı fəaliyyəti ilə 
müəyyən edilir. 

- Mikro səviyyədə davamlı inkişaf, rəqabət qabiliyyətinin, tələb olunan gəlir səviyyəsinin, 
istehsal fəaliyyətinin və məhsulların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi şərtilə istehsal və iqtisadi 
sistemlərin işləmə parametrlərinin sabitliyini qorumaq bacarığı deməkdir. 

Davamlı inkişaf konsepsiyası təbii sərvətlərin istismarında müəyyən məhdudiyyətləri nəzərdə 
tutur, lakin bu məhdudiyyətlər mütləq deyil, nisbi və müasir texnoloji və sosial təşkilatlanma sə-
viyyəsi ilə, eyni zamanda biosferin insan fəaliyyətinin nəticələrinin öhdəsindən gəlmək qabiliyyəti 
ilə əlaqədardır. Qeyd etmək lazımdır ki, “böyümə” deyil, “inkişaf” termininin seçilməsi təsadüfi 
deyil. “İnkişaf” termini daha çox adambaşına düşən milli gəlirin artmasına gətirilən “iqtisadi bö-
yümə” konsepsiyası ilə əlaqələndirilir, “inkişaf” ifadəsi digər komponentləri də əhatə edir: təbii mü-
hitin keyfiyyəti, səhiyyə, təhsil səviyyəsi, insanların həyatı, əmək keyfiyyəti, sosial sabitlik və s. 

Davamlı inkişafın əsas meyarları genişləndirilmiş təkrar istehsalın stimullaşdırılması üçün is-
tehsalın iqtisadi səmərəliliyinin təmin edilməsi, əhalinin ehtiyaclarını ödəmək üçün təhlükəsiz qida 
məhsulları istehsalının artmasıdır. Davamlı inkişafın sosial komponenti insanların həyat səviyyə-
sinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsini, demoqrafik və miqrasiya proseslərinin sabitləşdirilməsini 
əhatə edir. [4, s. 878-881] 

Bu gün davamlı inkişafa nail olmaq üçün ən yaxşı variant Y. Şumpeterin iqtisadi inkişaf və 
ümumi iqtisadi tarazlıq nəzəriyyəsində tarazlıq ideyası olduğu iddiasıdır. Nəzəriyyənin inkişafına 
ən böyük töhfə V. Pareto tərəfindən verilmişdir. Pareto optimallığı bazar tarazlığı nəzəriyyəsinin 
əsas konsepsiyasıdır. İqtisadi tarazlığın əsas məzmunu müxtəlif komponentlər arasındakı uyğun-
luqdur: bazarda tələb və təklif arasındakı ictimai məhsulun dəyəri və maddi hissələri. 

E. Xlobıstovun fikrincə, “davamlı inkişaf tədqiqatların ərazi səviyyəsində siyasi və iqtisadi isti-
qamətləri müəyyənləşdirən metodoloji paradiqmadır. Bu səbəbdən davamlı inkişaf konsepsiyasını 
“fəaliyyət prinsipi” kimi qəbul etmək mümkün deyil. Davamlı inkişaf təlimatları mövcud resurs 
bazası daxilində sosial-iqtisadi sistemin bütün əlaqələrinin balanslı işləməsi üçün regional plan və 
proqramların inkişaf yolunu müəyyənləşdirir. 

Davamlı inkişaf çox vaxt ərazi və təbii resurs potensialına bağlı kompleks sosial-iqtisadi siste-
min tarazlıq vəziyyəti ilə əlaqələndirilir. B.Danilishin və L.Shostak bir tarazlıq sisteminin vəziy-
yətinin işıqlandırılması istiqamətində əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə etdilər. Xüsusilə, tarazlıq da-
vamlı inkişafla "iqtisadi inkişaf, təbii mühitin keyfiyyət vəziyyətinin normallaşması ilə əhalinin 
maddi və mənəvi ehtiyaclarının artması arasında optimal nisbət əldə edildiyi" ictimai istehsal 
sistemini başa düşürlər.  
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Davamlı inkişaf dinamik tarazlığı çoxaltmaq qabiliyyəti olaraq getdikcə daha çox başa düşülür. 
Buna baxmayaraq, dinamik tarazlıq kimi ümumi bir xüsusiyyət ilə yanaşı, davamlı inkişaf da har-
moniya (uyğunlaşma), sabitlik, tarazlıq və digər xüsusiyyətlərlə müəyyən edilir. Davamlı inkişafın 
təmin edilməsinin əsas problemi "təbiət - cəmiyyət" sisteminin davamlı inkişafının pozulmasının 
dinamik xarakteridir. Sosial sistemin "balanssızlığının" əsas amilləri arasında: 

- daimi əhali artımı; 
- antropogen təsir amillərində sürətli keyfiyyət dəyişikliyi; 
- dünya əhalisinin miqrasiya nisbətinin artması; 
- planetdəki enerjinin kəmiyyət istehsalında əhəmiyyətli bir artım. 
Qeyd olunan amillər antropogen və antropogen olmayan amillərə bölünə bilər. Antropogen 

amillərin təsirinin səbəbləri birbaşa və ya dolayısı ilə insan fəaliyyətindən asılıdır. Bu amillər belə 
qruplara bölünə bilər: birbaşa və dolayı fəaliyyət. 

Birbaşa fəaliyyət faktorları - birbaşa insan fəaliyyəti (hərbi münaqişə, terror aktı, texnogen fəla-
kət) nəticəsində bəşəriyyətin davamlı inkişafını pozma riskini yaradır. 

Dolayı amillər insan fəaliyyətinin ikincili nəticələri (iqtisadi fəaliyyətin ekoloji nəticələri) 
nəticəsində yaranır. 

Deməli, dinamik tarazlıq təbiətcə dəyişkən olan bir vəziyyətdir. Bu vəziyyət sinerji tarazlıq 
vəziyyətlərini birləşdirir: stasionar (sistemin daim sosial-ekoloji və iqtisadi tarazlıq vəziyyətində 
olduğunu başa düşməklə) və mobil (sistemin parametrlərindəki daimi dəyişikliklərin anlaşılma-
sında). Başqa sözlə, sosial-ekoloji-iqtisadi (SEİ) sistemin dinamik tarazlığı, tarazlığa nail olmaq 
və inkişafı dayandırmaq vəziyyətini tamamilə istisna edən stasionar və hərəkətli bir vəziyyətdir. 
Yəni sistemin davamlı inkişafı, sosial, ekoloji və iqtisadi proseslər arasında tarazlığa daim nail 
olmaqdır. 

Müasir dövrdə dünya ölkələrinin ekoloji inkişafının təmin olunmasında istifadə olunan mühüm 
iqtisadi metodlardan biri olan vergilər məhsulun qiymətinin ona sərf olunan xərclərə uyğun olması, 
zərər vuranlar tərəfindən ekoloji zərərin kompensasiyasına şərait yaratmaq kimi problemləri həll 
edir.  

Dünyanın hər yerində sosial inkişaf və həyat keyfiyyətini yüksəltmək üçün 2015-ci ildə New 
Yorkda 193 Üzvlü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi, 2030-cu ilədək davamlı inkişaf 
üçün Gündəm qəbul etdi. Bu gündəm insanların və planetin dinc və zəngin bir dünyada inkişaf edə 
bilməsi üçün bir hərəkətdir. 

Dünya liderləri yoxsulluğun aradan qaldırılmasının davamlı inkişaf üçün ən böyük qlobal 
problem olduğunu qəbul etdilər. Bu proqram 17 davamlı inkişaf hədəfinə və 169 hədəfə bölünür. 
Bütün bu hədəflər davamlı inkişafın sosial, ekoloji və iqtisadi ölçüləri ilə birləşərək yoxsulluq və 
aclığın tam ləğvini, keyfiyyətli təhsil və sağlamlıq xidmətlərinin bərpasını, ətraf mühitə dəyən 
zərərin qarşısının alınmasını və gender bərabərliyinin formalaşmasını nəzərdə tutur. 

Azərbaycan BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədlərində sağlamlıq və rifah, yoxsulluğun və 
aclığın, təmiz su və kanalizasiyanın, əlverişli və təmiz enerjinin, davamlı şəhər və qəsəbələrin, 
sülhün, ədalətin və güclü qurumların inkişafına imza atdı. Hesabata görə, Azərbaycanda gündəlik 
gəliri 3,2 dollardan aşağı olan yoxsul qeydiyyata alınmamışdır. Cəmiyyətin iqtisadi bərabərsizli-
yini ifadə edən Cini əmsalı burada 38,6-dır və dünyanın ən yaxşı göstəricilərindən biridir. 2015-ci 
ildə tətbiq olunan Minilliyin İnkişaf Məqsədləri proqramı əsasında Respublikamızda yoxsulluq 
49.0%-dən 5.0%-ə azaldılaraq aradan qaldırılmışdır, məktəblərə qeydiyyat 99.8 - 100%-ə çatdırıl-
mışdır, gender bərabərliyinin təşviqi və qadınların səlahiyyətlərinin artırılmasında tərəqqiyə nail 
olunmuşdur, yeni doğulan körpələr arasında 5 yaşadək uşaq ölümü göstəricisi 28-dən 12.8-ə 
enmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının istifadə etdiyi indeks olan Azərbaycanın insan inkişafı 
indeksi baxımından 2018-ci ildə 0.754 bal olub, 189 ölkənin dərc olunduğu cədvəldə 87-ci sırada 
yer tutmuşdur.[5, s. 280] 

Cədvəldən göründüyü kimi, BMT-nin İnsan İnkişafı Əmsalına görə qiymətləndirmə hesabatına 
görə Azərbaycan Respublikası dünya ölkələri və yüksək nəticələr əldə etmiş ölkələr sırasında  
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yüksək göstəriciyə malikdir. Ölkəmizin yüksək nəticə göstərməsinə səbəb müasir təhsil strategi-
yası ilə bağlıdır. Hesabatda Rusiya Federasiyası 49, Gürcüstan 70, İran 65, Qazaxıstan 50, Türkiyə 
59, Ermənistan 81, Türkmənistan 108. 

 

 
 

Diaqram 1. İnsan İnkişaf əmsalı 
 
Bununla yanaşı uşaq və ana ölümü əhəmiyyətli dərəcədə azalmış, yoluxucu xəstəliklərin, o 

cümlədən, malyariyanın tam qarşısı alınmış, ətraf mühitin mühafizəsi və qorunması üçün qlobal 
tərəfdaşlığın təmin edilməsində mühüm irəliləyişlər əldə olunmuşdur.  

Son dövrlərdə ətraf mühitin mühafizəsi və təhlükəsizliyi sahəsində bir çox tədbirlər görülsə də, 
həllini tapmayan bir sıra problemler hələ də qalmaqdadır. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən 28 sentyabr 2006-cı il tarixli Sərəncam ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublika-
sında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər 
Planı” problemlərin həlli istiqamətində atılan mühüm addımlardan biridir. 

Qeyd olunan Tədbirlər Planında Bakı, Bibiheybət zonasında, Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanı ətrafında, Abşeron yarımadasında və ölkəmizin digər rayonlarında ekoloji problem-
lərin həllinə dair tədbirlərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

2012-ci ildə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyasında əsas 
hədəflərdən biri seçilən ekologiyanın dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafının həyata keçirilməsinə nail 
olunmuşdur. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” inkişaf strategiyasında iqtisadiyyatın şaxələndi-
rilməsi və “qeyri-neft sektoru”nun gücləndirilməsi əsas prioritetlər kimi göstərilsə də investisiya-
ların çoxu enerji sektorunda və bütövlükdə iqtisadiyyatda neft və qazın hakim mövqeyini qoru-
mağa kömək edir. Beləliklə, külək enerjisi layihələri üçün mövcud investisiya planları əhəmiyyətli 
olsa da, irimiqyaslı neft və qaz kəşfiyyatı və hasilatı layihələri və neft və qaz boru kəmərləri ilə 
müqayisədə kiçikdir.  

Bu gün Azərbaycan “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafının vacibliyini başa düşür, son illər bu sahənin 
inkişafına dəstək verir və ölkənin karbohidrogen ehtiyatlarından asılılığının azaldılmasına çalışır. 
Bu məqsədlə, hökumət enerji, kənd təsərrüfatı və nəqliyyat da daxil olmaqla bir sıra əsas sektor-
larda layihələr hazırlamaq və siyasət aparmaq üçün daxili və beynəlxalq maliyyələşdirmədən isti-
fadə edir. Bu fəaliyyətlər artıq bəzi müsbət nəticələrə nail olmuşdur. Bununla yanaşı, bu iş artıq 
başlayan bir keçidin təşviq edilməsinə davam etmək üçün ümumi və sektora xüsusi tədbirlər 
barədə təkliflər təqdim etməyi nəzərdə tutur. 

Yaşıl iqtisadiyyat modelinə keçiddə kömək edəcək enerji, kənd təsərrüfatı və nəqliyyat sahələ-
rində xüsusi tədbirlər təklif olunur: 
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Enerji: Enerji istehsalı və istehlakında səmərəliliyin artırılması tədbirləri; Bərpa oluna bilən 
enerji potensialından istifadə; enerji istehsalında subsidiya və təşviqedici islahatlar; karbohidrogen 
resurslardan istifadənin azaldılması. 

Kənd təsərrüfatı: Sıx təchizat zəncirlərinin təşkili;texnologiyanın inkişafı və tətbiqi üçün aqro-
biznes və dövlət qurumları arasında tərəfdaşlığın artırılması; ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi; kənd 
təsərrüfatı məhsullarının idxal və ixracında tənzimləmələr.  

Nəqliyyat: İctimai nəqliyyata daha çox üstünlük verilməsi və bu sahəyə daha çox investisiya-
ların cəlb olunması, aşağı karbon qazı buraxan nəqliyyat texnologiyaları və yanacaqların dövlət 
satınalmalarının artırılması. 

Bu tədbirlərin müvəffəqiyyətli olmasını təmin etmək üçün hökumət aşağıdakı “yaşıl” iqtisadiy-
yat şərtlərini təmin etməlidir: 
- Yeni texnologiyaların tətbiqini təşviq etmək və hökumətin nümunə olması məqədilə bütün 

sahələr üzrə dövlət satınalma planlarının hazırlanması. Məsələn, dövlət mülkiyyətində olan nəqliy-
yat vasitələrinin müasir texnologiya ilə əvəz edilməsi; 
- Ətraf mühitə nəzarəti artırmaq və bazarın etibarlılığını təmin etmək üçün bazarda mövcud 

qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulmuş güclü tənzimləyici sistemlər. Məsə-
lən, enerji istehsalında müəyyən bir faizi bərpa olunan mənbələrdən əldə olunmasını və bu müddət 
ərzində bu nisbətin yüksəldilməsini təmin edən müxtəlif proqramların formalaşdırılması; 
- Subsidiya və maliyyə alətinin islahatı, səhv subsidiyaların aradan qaldırılması və səmərəsiz 

olanları islah etmək. Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə qarşı vergilərin qoyulması və karbon qazının 
atmosferə buraxılmasını dəstəkləyəcək dövlət və özəl müəssisələrin arasında investisiya qoyulu-
şunda əməkdaşlıqların qurulması. 
- Qlobal maliyyələşdirmə. Beynəlxalq maliyyə mənbələrindən yardım alaraq yaşıl iqtisa-

diyyatı dəstəkləyəcək layihələrin hədəflənməsi. 
Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda müasir ekoloji siyasət davamlı 

inkişaf konsepsiyasına əsaslanmaqla və kompleks xarakter daşıyır, ekoloji  təhlükəsizliyin təmin 
olunmasının dövlət proqramları vasitəsi ilə idarə olunması nəzərdə tutulur, ölkədə “yaşıl iqtisadiy-
yat”ın inkişaf etdirilməsinə və bu sahədə mövcud dövlət idarəçiliyinin modernləşməsinə istiqamət-
lənir. 

Bəşəriyyətin əsas problemlərindən olan enerji təhlükəsizliyi və ətraf mühitin çirklənməsi, qlo-
bal iqlim dəyişmələri haqqında alimlər tərəfindən elmi araşdırmalar aparılır ki, onlardan da bu gün 
üçün ən vacib olan alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadədir. Azərbaycan Res-
publikasının bərpa olunan enerji istehlakı və eyni zamanda atmosferə buraxılan istixana qazları 
haqqında aşağıdakı cədvəldə məlumat verilmişdir. (diaqram 1) [5, s. 280]. 

 

 
  
Diaqram 1. Bərpa olunan enerji istehlakı və karbon dioksid emissiyaları (adambaşı, ton) 
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2013-cü ildə ölkəmizdə Alternativ və Bərpa olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 
yaradılması davamlı inkişafın və bərpa olunan təbii resursların istifadəsinin genişləndirilməsinin 
dövlət siyasəti olmasının ən vacib göstəricisidir. 

Bu baxımdan da ekoloji problemlərin həll edilməsi üçün respublikamızda iqtisadiyyatın bütün 
sahələrinin inkişafı ilə bağlı mövcud olan təmiz texnologiyaların tətbiqinə böyük yer verilir. "Yaşıl 
iqtisadiyyat”a sərmayələrin cəlb olunması üçün ekoloji cəhətdən təmiz alternativ enerji mənbə-
lərindən geniş istifadə etmək, istilik effekti yaradan qazları azaltmaq, sənaye, nəqliyyat, tikinti və 
digər sahələrdə enerjidən səmərəli istifadə üzrə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. 

 
Nəticə 

Davamlı inkişafın sosial və iqtisadi ölçüləri geniş şəkildə müzakirə edilsə də, ətraf mühitin qo-
runması və ondan səmərəli istifadə sahəsində beynəlxalq konvensiyalar mövcuddur ki, bu konven-
siyalar insan potensialının davamlı inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Ətraf mühitin keyfiyyəti, iqtisadi inkişaf və sosial rifah bir-birindən asılıdır və beynəlxalq qu-
rumların, müstəqil ölkələrin, müəssisələrin və cəmiyyətin əsas məqsədi ekoloji cəhətdən davamlı 
inkişafa nail olmaqdır. Ətraf mühit problemləri müasir iqtisadiyyata güclü təsir göstərir. İnkişafın 
düzgün istiqamətdə getməsini təmin etmək üçün uzunmüddətli davamlılığı siyasət, məhsul, 
istehsal və resurs səmərəliliyində bir problem halına gətirməliyik.  

Davamlı inkişafın ölçülməsi perspektivləri həm mövcud metodların təkmilləşdirilməsi, həm də 
yeni göstəricilərin və onların sistemlərinin inkişafı ilə əlaqələndiriləcəkdir. Mövcud və gələcək 
nəsillər üçün iqtisadi səmərəliliyin, sosial ədalətin və ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasına 
əsaslanan davamlı inkişaf konsepsiyası baxış, sülh və təhlükəsizlik kimi meyarlarla tamamlana 
bilər. 
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Устойчивое развитие и его социальные, экономические и экологические критерии 
 

Резюме 
Сегодня мир сталкивается с серьезными проблемами из-за демографического взрыва, 

бедности, неравенства, загрязнения окружающей среды, политического манипулирования 
обществом в целях корпоративной выгоды, злоупотребления общественными и природны-
ми ресурсами и угрозы токсичных выбросов. Поэтому в последние годы произошел переход 
к более целостному подходу, основанному на экологии, - видение, которое рассматривает 
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человечество как часть взаимосвязанной жизненной деятельности. Важно понимать взаи-
мосвязь между человеческими системами и природным миром . 

Концепция устойчивого развития стала особенно актуальной в связи с обострением эко-
номических, социальных и экологических проблем социального развития на глобальном 
уровне. Основная цель этой концепции - защита цивилизации, отказ от управленческих 
технологий разрушающих окружающую среду, реконструкция экономики и изменение цен-
ностей в общественном сознании. Достижение этой цели основано на динамичном процессе 
устойчивого развития общественной жизни в целом и ее основных структурных компонен-
тов в частности. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, окружающая среда, баланс, экономический 
рост. 

 
Rena Elxan Mamedova 
PhD, ass. ASO and IU 

 
Sustainable development and its social, economic and environmental criteria 

 
Summary 

Today, the world is facing serious problems due to the demographic explosion, poverty, 
inequality, pollution, political manipulation of society for corporate gain, abuse of public and 
natural resources, and the threat of toxic emissions. Therefore, in recent years there has been a 
transition to a more holistic approach based on ecology - a vision that sees humanity as part of an 
interconnected network of life. It is important to understand the relationship between human 
systems and the natural world. 

The concept of sustainable development has become particularly relevant in connection with 
the escalation of economic, social and environmental problems of social development at the global 
level. The main purpose of this concept is the protection of civilization, the rejection of 
management technologies that destroy the environment, the reconstruction of the economy and the 
change of values in the public consciousness. Achieving this goal is based on a dynamic process 
of sustainable development of public life in general and its main structural components in 
particular. 

Key words: sustainable development, environment, balance, economic growth. 
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Etibar Oqtay oğlu HƏMİDZADƏ 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı 
 

ELMLƏ İSTEHSAL İNTEQRASİYASININ İQTİSADİ İNKİŞAFDA ROLU 
 

Xülasə 
İqtisadi inkişafın təmin edilməsini hədəfləyən elm strategiyasında istehsalatla inteqrasiyanın 

genişləndirilməsi ən mühüm məsələlərdən biri kimi çıxış edir. Bu, innovativ inkişafın təmin edil-
məsi kontekstində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki dövlətin elmi, texniki və innovasiya siyasə-
tinin həyata keçirilməsinin təşviqi elm, təhsil və istehsal sferası strukturları arasında qarşılıqlı 
fəaliyyətin səmərəliliyinin yüksəldilməsiı kimi mühüm məsələlərin həllini önə çəkir. 

Açar sözlər: elm, innovasiya, innovativ inkişaf, keyfiyyət, inteqrasiya, səmərə. 
 

Giriş 
Elmi potensial iqtisadi inkişafın təkanverici amili olmaqla innovativ potensialın formalaşması 

və istifadəsi problemlərinin həllində əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki, iqtisadiyyatın innovativ inki-
şaf yoluna keçməsi elmi potensiala qoyulan irimiqyaslı investisiyalarla əlaqələndirilir. Cəmiyyətin 
inkişafını təmin etməyi və əməyin nüfuzunu artırmağı hədəfləyən elm sahəsi iqtisadi inkişaf 
strategiyasının da mühüm tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bu baxımdan ölkənin innovasiya inkişaf 
yoluna keçməsi kontekstində elmi-tədqiqat mərkəzlərinin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Belə mərkəzlər iqtisadi mühitin formalaşdırılması, dövlətin elmi, texniki və innovasiya siyasətinin 
həyata keçirilməsini təşviq etmək, elmi, texniki, təhsil və istehsal sferası strukturları arasında qar-
şılıqlı fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması kimi mühüm məsələlərin həlli məqsədini daşıyır. Mər-
kəzlər eyni zamanda fundamental və tətbiqi elmlərlə istehsal arasında qarşlıqlı əlaqə yaratmağı da 
hədəfləyir. 

“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda elmlə istehsalın əlaqəsi aşağıdakı şə-
kildə şərh edilir: “Elm, təhsil və iqtisadiyyatın inteqrasiyası elmin təhsil sahəsi və innovasiyayö-
nümlü istehsalat mühiti ilə vəhdətinin təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilir. Elm, təhsil və 
iqtisadiyyatın inteqrasiyası biliklərə əsaslanan cəmiyyətin və iqtisadiyyatın yaradılmasına, rə-
qabətqabiliyyətli istehsal sahələrinin formalaşmasına və inkişafına xidmət edir” [1]. 

Elmin istehsala təsiri, ilk növbədə elm tələb edən sahələrin yaranmasına şərait yaradır. Araşdır-
malar göstərir ki, müxtəlif istehsal sahələrinin spesifikliyi yeni məhsulun tədqiqat və təcrübi in-
kişafına, istehsalın intellektuallaşdırılması, elmi potensialın və ümumilikdə məhsuldar qüvvələrin 
bərpası məsələlərinin həllinə ciddi təsir göstərir. Elmlə istehsalın əlaqəsi əmək məhsuldarlığını 
artırır və əmək nəticələrini, həm keyfiyyəti, həm də bütövlükdə davamlı inkişafı təmin edir, elmi 
kəşflərin sayını və sürətini, həmçinin istehsal sektorunda yayılma sürətini artırır. Eyni zamanda 
müasir elmi və texnoloji tərəqqi cəmiyyətin ən vacib sahələri arasında keyfiyyətcə yeni qarşılıqlı 
əlaqələrin formalaşmasına zəmin yaradır, elm və texnologiya sferasında əhəmiyyətli dəyişikliklərə 
səbəb olur. 

Elmin inkişafı siyasətinin əsas istiqamətləri 
Elmi sferada inteqrasiya prosesi elm və istehsalı, onların infrastruktur sahələrini əhatə edir. Ha-

zırda elmin inkişaf etdirilməsi siyasəti aşağıdakı istiqamətlərlə xarakterizə olunur: 
- fundamental elmi ideyaların ehtiyatını yaratmaq və yeni texnologiyaların inkişafı üçün mü-

vafiq mütəxəssislərin hazırlanmasına kömək etmək; 
- elmi və texniki layihələrin maliyyə riskini azaltmaq; 
- elmlə istehsalın inteqrasiyasında vasitəçilik etmək. 
Tədqiqatlar istehsalın texnoloji inkişaf mərhələlərindən asılı olaraq inteqrasiya prosesinin aşa-

ğıdakı növlərini ayırmağa imkan verir: mövcud istehsal texnologiyası vasitəsilə inteqrasiya və 
texnoloji inkişafın növbəti mərhələsinə keçmək üçün biliklərin toplanması. 
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Qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə inteqrasiya vahid müəssisə və ya istehsal sahəsində inteq-
rasiya olunmuş yüksək texnologiyaya keçidi şərtləndirir. Biliklərin toplanması isə inkişaf prioritet-
lərini dəqiq bir şəkildə müəyyənləşdirən yeni tədqiqat, inkişaf və tətbiqetmənin tam miqyaslı bir 
mexanizmini əks etdirir [5, s. 71]. İqtisadi ədəbiyyatlarda elm və istehsalın inteqrasiyasının aşa-
ğıdakı mərhələləri fərqləndirilir: 

- birinci mərhələ, elmi mərkəzlərin aparıcı rolu ilə xarakterizə olunur. Yeni texnologiyaların və 
sahələrin inkişafı ilə məşğul olan, eyni zamanda elmi və texniki strukturların bazası rolunu oyna-
yan mərkəzlərə tədqiqat yönümlü müəssisələrin cəlb olunmasını özündə ehtiva edir; 

- ikinci mərhələ, iqtisadiyyatın ərazi quruluşunda tətbiqi elmlərin nəticələrinin istehsal sahələ-
rində tədricən cəmləşməsi prosesi ilə xarakterizə olunur; 

- üçüncü mərhələ, elmi və texnoloji inqilabın müasir mərhələsinə uyğundur. Bu mərhələ üçün 
istehsal sahələrinin ən müasir səviyyədə olan elmi müəssisələrlə inteqrasiya olunması xarakterik-
dir. 

Araşdırmalar göstərir ki, istehsalın inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq onun elmi-tədqiqat sfe-
rasının bütün səviyyələri ilə inteqrasiya formalarının inkişafı baş verir. Bu baxımdan müxtəlif isti-
qamətlər və inteqrasiya formaları meydana çıxdıqca və inkişaf etdikcə sonuncunun bu prosesdəki 
rolu daha da artır. Elmin və istehsalın inteqrasiyasının mümkün istiqamətləri və formalarında ilkin 
istiqamət vahid informasiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Müasir informasiya mühiti və mə-
lumatlar sistemi həm cəmiyyətdə, həm də elm və istehsal fəaliyyətində son dərəcə vacib rol oyna-
yır. Elm və istehsal arasındakı fəal qarşılıqlı əlaqə, məlumat daşıyıcılarının tez-tez eyni subyekt-
lərlə olması ilə də xarakterizə olunur. Bu baxımdan informasiya inteqrasiyası elmi və texnoloji 
tərəqqini sürətləndirməyə, yalnız bir ölkənin daxilində deyil, bütövlükdə beynəlxalq səviyyədə 
elm və istehsalatın intellektual və istehsal potensialından daha səmərəli istifadə edilməsinə imkan 
verir. 

Elmlə istehsalın inteqrasiyasının ikinci istiqaməti səmərəli təhsil sisteminin yaradılmasıdır. 
İnteqrasiyanın son dərəcə vacib olan bu istiqaməti, milli və dövlət mənsubiyyətindən asılı olma-
yaraq mütəxəssislərə onların keyfiyyətlərinə uyğun elmi fəaliyyətlə məşğul olmağa imkan verən 
təhsil məkanının formalaşdırılması ilə xarakterikdir. Təhsil də son illərdə dünya birliyində isteh-
salın dəyişməsi, ictimai həyatın beynəlmiləlləşməsi və yeni texnologiyaların inkişafı ilə əlaqədar 
keyfiyyət dəyişikliklərilə özünü göstərməkdədir. 

İnteqrasiyasının üçüncü mühüm istiqaməti təlim və texnoloji yeniliklər arasındakı əlaqənin 
aktuallaşdırılması ilə müəyyən edilir. Bu əlaqə aşağıdakı mərhələlərdən keçir: inkişaf, sınaq, isteh-
sal və istismar. Göstərilən mərhələlərin hər biri müəyyən bir səviyyəli təlim və mütəxəssislər tələb 
edir. 

Elm və istehsal arasındakı inteqrasiyanın növbəti mərhələsi kadr sifarişi və mütəxəssis hazırlı-
ğının məzmununu ehtiva edir.  

Elm, təhsil və istehsal strukturlarının inteqrasiyasının təsnifatı və səmərəliliyi 
İqtisadi ədəbiyyatlarda elm və istehsalın inteqrasiyası qarşılıqlı əlaqənin baş verəcəyi səviyyəyə 

görə təsnifləşdirilir. Təsnifləşdirmə ayrı-ayrı elm, təhsil və istehsal strukturlarının və onların 
bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətini əhatə edir. 

Elm, təhsil və istehsal strukturlarının təsnifləşdirilməsinin mərhələlərinə daxildir: 
- ali təhsil müəssisələri, elmi-tədqiqat institutları və istehsal müəssisələri arasında əməkdaşlıq 

forması olan təhsil-elm-istehsal sferası subyektləri, təcrübə istehsal sahələri. Bu strukturların əsas 
məqsədi kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması, ixtisasartırma hazırlığı və elmi-tədqiqat iş-
lərinin aparılmasının səmərəliliyini təmin etməkdir. Bir qayda olaraq, universitetlərdə yeni ixtisaslı 
mütəxəssis tələb edən ixtisaslar açıldıqda, elmi-tədqiqat institutları və müəssisələrinin imkanların-
dan istifadə etmək üçün şöbələr yaradılır. Gələcək mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsini artırmaq 
və tədris prosesini müasir istehsalın tələblərinə yaxınlaşdırmaq üçün həm filialların, həm də əsas 
şöbələrin fəaliyyəti təmin edilir; 
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- ali təhsil müəssisələrini, akademik və elmi-tədqiqat institutlarını birləşdirən elmi və tədris 
mərkəzləri. Bu quruluşun əsas vəzifəsi elmi potensialı fundamental elmi və texniki problemlərin 
həlli üçün cəmləşdirmək və müvafiq problemlər daxilində mütəxəssis hazırlamaqdır; 

- inteqrasiyanın son istiqaməti universitetləri, elmi-tədqiqat institutlarını və istehsal sferasını 
birləşdirən mühəndislik mərkəzləridir. Mərkəzlərin əsas fəaliyyəti yeni avadanlıq və texnologiya-
nın inkişafı və tətbiqindən, yeni məhsulların istehsalata tətbiqi üçün zəruri olan kadrların hazırlan-
masından ibarətdir. 

Beynəlxalq təcrübədə təhsil-elm-istehsal inteqrasiyası ən böyük elmi-tədqiqat mərkəzlərinin və 
təhsil müəssisələrinin elmi potensialını cəmləşdirməklə istehsalata ən səmərəli xidməti nəzərdə 
tutur. Onların əməkdaşlığının başlıca məqsədi fundamental elmi və texniki problemlərin həllində 
təkrarlanmanı aradan qaldırmaqla birgə elmi tədqiqatlar aparmaqdır [3, s.36]. Bu prosesdə dövlət 
də əhəmiyyətli şəkildə stimullaşdırıcı rol oynayır.  

Elmin, təhsilin və istehsalın müxtəlif formalarının inteqrasiyası müəyyən bir vəziyyətdə key-
fiyyət dəyişikliklərini şərtləndirir. Elm-təhsil-istehsal sferasında qarşılıqlı əlaqə elmi-tədqiqat 
proqramlarının bir hissəsi olaraq formalaşır. Belə proqramların hazırlanmasında və həyata keçiril-
məsində dövlətin bütün elmi-texniki potensialı iştirak edir [1, s.11]. Qabaqcıl ölkələrdə inteqrasiya 
prosesini həyata keçirən strukturlar elmi və texnoloji tərəqqinin müvafiq sahələrində inkişafı təmin 
etməklə dövlətin elmi-texniki və təhsil siyasətinin əsas alətinə çevrilir. Nəticədə siyasi, iqtisadi, 
elmi və təhsil inteqrasiyası ən fəal şəkildə inkişaf edir və beynəlxalq arenaya nüfuz edir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda elm, təhsil və istehsalın beynəlxalq inteqrasiyasının ən əhəmiyyətli 
növləri fərqləndirilir: 

- beynəlxalq inteqrasiyanı təmin edən informasiya mənbələrinin yaradılması; tədqiqatçıların və 
təhsil işçilərinin beynəlxalq mübadiləsi; xarici təcrübələrin həyata keçirilməsi; ixtisasartırma kurs-
ları; ortaq tədqiqatların aparılması, elmi məlumat mübadiləsi; ortaq həyata keçirilən tədqiqatların 
istehsalata tətbiqinin nəticələrinin birgə şəkildə müşahidəsi; elmi tədqiqatların nəticələrinin, o 
cümlədən monoqrafiyaların, elmi məqalələrin birgə nəşri;  

- təhsil sistemini daha səmərəli şəkildə idarə etmək üçün tərəfdaş universitetlərin işçilərini cəlb 
etmək, filiallar yaratmaq, universitetlərarası və beynəlxalq inteqrasiya üçün beynəlxalq mərkəzlər 
yaratmaq; xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə universitet mühazirələrinin təşkili, ikili diplomların 
verilməsi, xarici vətəndaşların müəllim kimi işə qəbul edilməsi, ortaq təhsil proqramlarının yara-
dılması və icrası, xarici dilin öyrənilməsi sahəsində əlavə təhsil proqramlarının hazırlanması, ortaq 
beynəlxalq təhsil proqramlarında tələbələrin hazırlanması; 

- beynəlxalq sosial layihələrin icrası, birgə xeyriyyə tədbirlərinin təşkili, mədəniyyət və idman 
sahələrində xarici universitetlərlə əməkdaşlıq, beynəlxalq tələbə yarışlarının keçirilməsi, müxtəlif 
ölkələrin milli bayramlarına həsr olunmuş birgə mədəniyyət tədbirləri, müxtəlif ölkələrin elmi və 
tədris işçiləri ilə görüşlər. 

Elmin, təhsilin və istehsalın inteqrasiyası, eyni zamanda istehsal kompleksləri, elmi-tədqiqat və 
tədris mərkəzləri, tədqiqat və inkişaf mərkəzləri, universitet sistemi, filial və şöbələr, texnoparklar 
və s. tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə aparılır: vahid informasiya mühiti, fasiləsiz təhsil sistemi, 
elmtutumlu məhsulların texnoloji həyat dövrü, kadr və mütəxəssis hazırlığı, tədris metodları top-
lusu və s. 

Elm, təhsil və istehsal inteqrasiyasının inkişaf istiqamətləri 
Qeyd edilən istiqamətlərdə inteqrasiya prosesi elmin fundamental məhsuldar qüvvəyə çevril-

məsini təmin edir, lakin istehsalın elmi yeniliklərlə eyni vaxtda inkişafı inteqrasiya münasibətlə-
rinin səmərəliliyinin başlıca şərtidir, bu səbəbdən elmi inkişaf mərhələlərinin əhəmiyyəti durma-
dan artır. Müasir istehsalın təkcə elmin istehsalatda istifadəsinə ehtiyacı yoxdur, həm də istehsalın 
həyatı dövrünün bütün aspektlərinə elmi yanaşmaları həyata keçirmək lazımdır. Onu da vurğula-
maq lazımdır ki, elm cəmiyyətin insan resurslarından və maddi ehtiyatlarından da fəal istifadə edir, 
özünü tənzimləyən fəaliyyətə çevirir və istehsal xüsusiyyətlərinə yiyələnir. Müasir elmin və isteh-
salın inkişafı əməyin məhsuldarlığına səbəb olan əhəmiyyətli sosial nəticələrə malikdir. Belə ki, 
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elm və istehsalatın inteqrasiyası nəticəsində istehsalın, məşğulluğun və cəmiyyətin sosial qurulu-
şunda əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Beləliklə, elm və istehsal ümumi bir sistem şəklində 
fəaliyyət göstərməyə başlayır. 

Hazırda elm və istehsalın inteqrasiyasının bir sıra əsas formaları mövcuddur. Bunlardan biri, 
müxtəlif yerlərdə elmi parklar yaradan, təhsil, elm və istehsalın inteqrasiya prosesini dəstəkləyən, 
həmçinin universitetləri əhatə edən tədqiqat universitetləri hesab olunur. Bu, elm, təhsil və istehsal 
inteqrasiyasının ən təsirli formalarından biri olub elm-təhsil strukturlarının inkişaf konsepsiyası 
əsasında inkişaf edir.  

Elm və istehsal inteqrasiyasının başqa bir forması tədqiqat parkları və ya texnoparklardır. 
Teknoparklar orta və kiçik riskli yenilikçi müəssisələrin istehsalı üçün bir növ baza rolunu oynayır. 
Onun başlıca vəzifəsi tədqiqat mərkəzlərində yaradılan ən müasir texnologiyaların istehsalata 
təhvil verilməsidir.  

Elm və istehsalın inteqrasiyasının digər mühüm forması tədqiqat mərkəzlərindən və istehsal 
şirkətlərindən ibarət olan texnopolisdir. Texnopolis bir qayda olaraq, böyük mərkəzlərdən uzaqda 
yerləşir və əsas məqsədi elmin inkişafını sürətləndirmək, habelə yeni elmi-texniki mərkəzlərin inkişafı 
ilə iqtisadiyyatın gücləndirilməsini təmin etməkdir. Bu baxımdan texnoloji və tədqiqat mərkəzləri 
yüksək texnoloji inkişafa daha balanslı bir yanaşmanın labüdlüyünü əsaslı şəkildə ortaya qoyur.  

 
Nəticə 

Beləliklə, elm-istehsalat sferasında yeni biliklərin yaranmasına, onun cəmiyyətə ötürülməsinə 
zəmanət verən tədbirlərin aşağıdakı istiqamətlərini önə çəkmək olar: 

- yeni biliklərin effektivliyini təmin edən, müstəqil gəlir əldə etmək imkanına görə fərqlənən 
elmi-tədqiqat sahələrinə üstünlük vermək; 

- əldə olunan biliklərin tətbiq olunmasını təmin edərək iqtisadi ehtiyaclara lazımi diqqət yetir-
mək və elmtutumlu məhsullara olan tələbi ödəmək; 

- idarəetmə mexanizmlərinə dəqiq uyğunluğunu təmin edən funksiyaları təşkil etmək; 
- elmi potensialı bir araya gətirərək iqtisadiyyatın inkişafına zəruri dəstək və töhfə vermək. 
Elm və istehsalın inteqrasiyasında dövlətin əhəmiyyətli rol oynadığını da qeyd etmək olar. Ha-

zırda dövlətlərin böyük əksəriyyətinin innovativ inkişaf yoluna keçməsi kontekstində daxili və 
xarici bazarlarda elmi-texnoloji ideyalar yarada biləcək elmi mərkəzlərin yaradılması və inkişafı 
vacibdir [4, s.62]. Elm və istehsalın xarici təcrübəyə inteqrasiyası platformalarını araşdırdıqda, 
onların bir-birlərindən fərqlənmədikləri, oxşar məna və məqsəd daşıdıqları vurğulanmalıdır. Bu 
baxımdan dövlət, inteqrasiya prosesinin reallaşdırılmasında elm və istehsalın qarşlıqlı münasibət-
lər sistemini stimullaşdırmaq vəzifəsini öz üzərinə götürməklə onların infrastrukturunu möhkəm-
lətməyə və inkişaf etdirməyə çalışır. Hazırda elmi inkişaf siyasətində aşağıdakı istiqamətləri qeyd 
etmək olar: 

- fundamental elmi ideyalar potensialının formalaşdırılması və yeni texnologiyaların inkişafı 
üçün müvafiq mütəxəssislərin hazırlanması; 

- elmi və texniki layihələrin maliyyə risklərinin azaldılması; 
- elmin və istehsalatın qarşılıqlı əlaqəsinin təşkilində vasitəçiliyin həyata keçirilməsi. 
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Роль интеграции науки и производства в экономическом развитии 

 
Резюме 

Расширение интеграции ориентированной на обеспечение экономического развития 
научной стратегии с производством  выступает как одна из наиболее важных задач. Это 
приобретает особое значение в контексте обеспечения инновационного развития. Потому 
что поощрение осуществления научной, технической и инновационной политики государ-
ства выдвигает на передний план такие важные вопросы, как повышение эффективности 
взаимодействия  структур науки, образования и производственной сферы. 
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Expanding integration with production is one of the most important issues in the science 
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effectiveness of interaction between the structures of science, education and industry. 
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AZƏRBAYCANDA ELEKTRON HÖKUMƏTİ VƏ ELEKTRON İDARƏETMƏNİN 
VƏZİYYƏTİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ 

 
Xülasə 

  Elektron hakimiyyətin və elektron idarəetmənin inkişafı ölkəmizdə qənaətbəxş səviyyədədir. 
Artıq bütün sahələr tam elektronlaşdırılmışdır. Bu isə onu göstərir ki, insan əməyi ilə görülən bütün 
işlər texniki vasitəsilə yerinə yetirilməkdədir. Bu, yeni dövrün tələbi olan dövlət və idarəetmə 
orqanlarının elektronlaşdırılmasının təşkili üçün əlverişli şəraitin yaradılmasının göstəricisidir. 

Açar sözlər: texnologiya, elektron hökumət, elektron idarəetmə, elektron dövlət. 
 

Giriş 
 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində öyrəniləcək ən mühüm sahələrdən biri də elektron hakimiyyət və 

elektron idarəetmə ilə bağlıdır. Çünki, ölkədə istehsal olunan məhsul və xidmətlərin həcminin 
müəyyənləşdirilməsi, ölkə vətəndaşlarının keyfiyyətli məhsul və xidmətlərlə təmin olunması kimi 
amilləri nəzərə alaraq, bütün bu proseslərin  elektron qaydada  daima öyrənilməsi, araşdırılması 
müasir dövrdə öz aktuallığı ilə çıxış edir. Bu baxımdan nəinki iqtisadiyyatda, bütün sahələrdə artıq 
elektron idaəretmədən asılılıq yaranmışdır. 

Azərbaycanda elektron hökumət və elektron idarəetmənin vəziyyəti 
Bəşəriyyətin gələcəyinə gedən yol birbaşa informasiya cəmiyyətinin inkişafından asılıdır. Bu 

irəliləyiş mövcud təsəvvürlərin çoxunu dəyişir. İstənilən ölkədə regionlararası və qlobal əlaqələrin 
genişlənməsində informasiya texnologiyalarının müasir imkanları danılmazdır. Dünya ölkələrinin 
hökumətləri öz işlərinin keyfiyyətini və səmərəliliyini yüksəltmək məqsədi ilə informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarından istifadəyə daha çox üstünlük verirlər. Beynəlxalq aləmdə “e Go-
vernment” adı ilə tanınan anlayış dedikdə, hökumətin fəaliyyətində elektron imkanlardan istifadə 
üzrə proqramlar və bu istiqamətdə aparılan cəhdlər başa düşülür. İKT-nin birbaşa tətbiqi nəticə-
sində dövlət orqanları tərəfindən vətəndaşlara və biznesə göstərilən yüksək keyfiyyətli xidmətlərin 
dəyəri getdikcə azalır. “e Government” termini “Elektron hökumət” kimi tərcümə edilir. Tam düz-
gün tərcümədə bu termin əslində “elektron dövlət” mənasını verir. “Elektron hökumət” terminində 
hakimiyyətin yalnız bir qolu olan icra strukturları əks olunur. Lakin “elektron dövlət”, “elektron 
hakimiyyət” və ya “elektron idarəetmə” terminləri bütün dövlət strukturlarını əhatə edir. [6, s. 354] 

Müasir dövrdə verilənlərin elektron emalı və ötürülməsi  iqtisadiyyatın bütün sahələrində geniş 
yayılır. Buna dünyada bir çox kredit təşkilatlarının geniş spektrə malik elektron formada standart 
kontraktların həyata keçirilməsi xidmətlərini misal olaraq göstərmək olar. Belə xidmətlərə aşa-
ğıdakıları aid etmək olar: 

• pul vəsaitlərinin köçürülməsi, valyuta və qiymətli kağızlarla sövdələşmələr; 
• ödənişlərin və hesablaşmaların plastik kartlarla aparılması; 
• müştərilərin birbaşa kompüterlərlə evdən və ya ofisdən apardığı bank əməliyyatları. 
Hal-hazırda həm milli, həm də beynəlxalq səviyyələrdə kompüter şəbəkələrinin infrastrukturu-

nun şaxələnməsi baş verir ki, bu da müxtəlif istiqamətlərdə müxtəlif məqsədli sövdələşmələrin 
aparılmasına münbit şərait yaradır. Bu sövdələşmələrin aparılmasında və elektron əməliyyatların 
yerinə yetirilməsində iri elektron ödəmə sistemlərinin fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 
Elektron sövdələşmələrin həyata keçirilməsi, kredit, bank və maliyyə əməliyyatlarının yerinə 
yetirilməsində müasir kompüterlər və İKT-dən istifadə edilərək elektron verilənlərin mübadiləsi 
mühüm rol oynayır. İşgüzar informasiyanın mübadiləsi prosesi özlüyündə üç əsas komponentdən 
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ibarətdir: proseslərin yerinə yetirilməsi üçün tətbiqi proqram təminatı; verilənlərin standart forma-
lara çevrilməsini təmin edən xüsusi proqram təminatı və kommunikasiya şəbəkələri.  

Adətən müasir maliyyə, kredit və bank əməliyyatlarının elektron variantda aparılması məqsə-
dilə İnternetin xidmətlərindən deyil, qapalı şəbəkələrin xidmətlərindən istifadə edilir. Bu şəbəkə-
lərdə informasiyanın təhlükəsizliyinin təmini və etibarlılığının qorunması ilə bərabər güclü müha-
fizə sistemləri istifadə edilir. Qapalı şəbəkələrdə aparılan əməliyyatlar xüsusi müqavilələr və qay-
dalara uyğun olaraq standartlar üzrə aparılır. 

Müasir dövrdə istifadəçilər  əvvəlki illərə nisbətən onlayn bank əməliyyatlarına daha çox daxil 
olma imkanları əldə etmişlər. Bu imkanlara bank əməliyyatları və xidmətləri kataloqlarını da aid 
etmək olar. Bank əməliyyatlarında ənənəvi üsullarla bərabər elektron pullardan istifadəyə əsasla-
nan elektron üsullardan da istifadə etmək olar. Hələlik kağız pullarsız aparılan elektron əməliyyat-
lar üçün tam hazırlanmış hüquqi əsas yoxdur. 

Elektron pul dedikdə, əslində bank əskinazlarını və sikkələrini əvəz edən şifrələnmiş rəqəmlər 
yığını seriyası başa düşülür. Bu elektron pullar vasitəsilə elektron ticarətdə olan istənilən malı əldə 
etmək mümkündür. Belə hesab edilir ki, perspektivdə elektron pullar nağd pulları və çekləri əvəz 
edərək istənilən alqı-satqının və digər xərclərin ödənilməsinin başlıca vasitəsi olacaq.  

Beləliklə, elektron pullar bank depozitlərinin ekvivalenti olub, ya kompüter və şəbəkələrdə, ya 
da daxilində mikroprosessor olan kartlarda yazılmış şifrələnmiş rəqəmlər seriyasıdır. Bu gün ödə-
mənin elektron sisteminin yaradılması proqramlaşdırıcılar qarşısında duran əsas problemlərdəndir. 
Kredit kartı hesabının və ya çekin rəqəmsal ekvivalentinin yaradılması və onun kriptoqrafiya ilə 
mühafizəsi daha asan olardı. Bu cür prinsiplə yaradılmış “ağıllı” kredit kartlarının yayılması alıcı-
ların şəxsi həyatına daxil olmaqla onlar haqqında informasiyanın əldə olunmasına şərait yaradır. 
[3, s. 276] 

Elektron pulların qeyd olunan və digər üstünlüklərinə baxmayaraq, onların mənfi xüsusiyyətləri 
də mövcuddur. Belə ki, əgər elektron pulların buraxılışı və dövriyyəsi tənzimlənməzsə onda həmin 
pullar ondan istifadə edən ölkə və ya ölkələrin milli maliyyə sistemini dağıda bilər. Elektron pul-
ların tətbiqi bizim pul haqqındakı təsəvvürlərimizi dəyişməklə bərabər, bank və maliyyə institut-
larına olan baxışlarımızı da dəyişir. Müasir pul sisteminin tənzimlənməsi elektron pullardan isti-
fadə formalarını müəyyənləşdirir. 

Müasir dövrdə elektron kredit, bank və maliyyə əməliyyatları daha çox ABŞ-da, Böyük Brita-
niyada, Yaponiyada və Almaniyada tətbiq edilir və bu ölkələrdə həmin əməliyyatların daha təkmil 
sistemi mövcuddur.  

Hal-hazırda elektron bank, kredit maliyyə əməliyyatlarının inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də 
müvəffəqiyyətlə tətbiqi daha çox bu sahədə təcrübəyə malik ölkələrin köməyi və mövcud sistem-
lərinin istifadəsinə əsaslanır. Elektron əməliyyatlara keçid ölkələrin beynəlxalq hesablaşmalara 
daha tez qoşulmasına, müxtəlif texniki kömək və proqram təminatlarından istifadəyə imkan verir. 
İKT-nin inkişafı son illərdə bir çox Avropa və Asiya ölkələrində bank sisteminin elektron əməliy-
yatlardan daha çox istifadə etməsinə, müxtəlif elektron ödəmə sistemlərinin tətbiqinə şərait yarat-
mışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə beynəlxalq kredit kartlarından istifadənin yüksək 
sürətlə inkişafı da bu prosesə təkan vermişdir. Müasir dövrdə yüksək gəlir gətirən sahələrdən olan 
turizmin, digər iqtisadi sahələrin inkişafı VİSA, Mastercard, American Express kimi beynəlxalq 
şirkətlərin kredit kartlarının dünyanın müxtəlif coğrafi məkanlarında istifadəsinə və yekunda 
elektron bank, kredit və maliyyə əməliyyatlarının mövqeyinin möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdur. 
Bütün bunlarla bərabər respublikamız da daxil olmaqla, hazırda əksər dünya ölkələrində əmək 
haqlarının, təqaüdlərin, sosial təyinatlı ödənişlərin elektron kart sisteminə keçidi geniş vüsət almış-
dır. Bu isə elektron əməliyyatların bərqərar olmasına öz töhfəsini verir. [2, s. 266]   

Hazırkı dövrdə İnternet vasitəsi ilə hər hansı məhsulun əldə olunması daha da populyarlaşıb. 
Qeyd etmək lazımdır ki, İnternet vasitəsilə hər hansı bir malın əldə edilməsində elektron kredit və 
elektron maliyyə əməliyyatları geniş tətbiq olunur. Bu cür əməliyyatların yerinə yetirilməsi isə 
birbaşa elektron bank əməliyyatları ilə əlaqədardır.  
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Qeyd edək ki, İnternetlə əldə olunmuş məhsul və ya mallara görə ödənişlər üzrə hesablaşma-
ların aparılması iki qrupa bölünür: elektron şəbəkədən kənar hesablaşmalar və elektron şəbəkə 
çərçivəsində hesablaşmalar.  

Elektron şəbəkədən kənar hesablaşmada ödəniş təqdim olunan hesaba görə aparılır. Belə ki, 
istehlakçı tərəfindən İnternet səhifədə İnternet mağazadan mal seçildikdən sonra, onun tam adı, 
hesablaşma nömrəsi, ünvanı, əlaqə telefonu və digər lazımi məlumatların göstərilməsi tələb edilir. 
Alınmış mala görə ödəniləcək məbləğ üzrə hesab alıcının ünvanına göndərilir. Alıcı İnternet 
mağazanın hesabına bank vasitəsilə aldığı mala görə tələb olunan məbləği keçirir və həmin mal ya 
mağaza tərəfindən çatdırılır, ya da alıcının özü tərəfindən mağazanın anbarından götürülür. Bu 
hesablaşma tətbiq edilərkən adətən alıcıya satıcı müəssisə tərəfindən xüsusi kod verilir. Bu kod 
həmin alıcının İnternet-mağazaya yenidən müraciət etdiyi vaxt istifadə edilir. Belə ki, bu cür kodun 
olması alıcı haqqında hər dəfə məlumatların təkrarının tələb edilməsi ehtiyacını aradan qaldırır. 

Elektron şəbəkə çərçivəsində hesablaşmalar adətən hüquqi şəxslər arasında ödənişlərdə istifadə 
edilir. Bu hesablaşmalarda İnternet vasitəsilə ödəmə sistemi kimi korporativ bank kartlarından 
istifadə edilir. Belə hesablaşmaların mövcudluğu korporativ bank kartlarından istifadənin hüquqi 
əsası olan ölkələrdə yerinə yetirilir. 

Azərbaycanda elektron hökumət və elektron idarəetmənin  perspektivləri 
İqtisadiyyatın  müxtəlif sahələrində aparılan islahatlar,  istehsalın,  məhsul satışının, əldə olunan 

gəlirlərdən istifadənin dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübələrindən istifadə etməklə məqsə-
dəuyğun şəkildə istifadəsi müvəffəqiyyətlərin əldə olunmasına səbəb olmuşdur.[4, s. 386]  

Respublikamızda mövcud karbohidrat ehtiyatlarından düzgün istifadə proqramlarının hazırlan-
ması,  beynəlxalq əhəmiyyətli neft və qaz müqavilələrinin bağlanaraq həyata keçirilməsi iqtisadi 
inkişafın yüksək tempinin başlanğıcı olmuşdur. Respublika rəhbərliyinin apardığı düzgün iqtisadi 
siyasət keçən əsrin ortalarından sonra ölkəmizdə iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələrində 
gəlirlərin artmasını təmin etmişdir.  

Neft və qaz sahələrindən əldə olunan gəlirlərin düzgün istifadəsi və iqtisadiyyatın digər sahə-
lərinin inkişafı həmin dövrdəki ölkə prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən texnologiyaların istehsa-
lının və tətbiqinin, aqrar sahənin yeni əsaslar üzərində inkişafını özündə əks etdirən mühüm əhə-
miyyətli qərarların qəbul edilməsi və ardıcıl olaraq həyata keçirilməsində özünü göstərmişdir. 

Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişafının təhlilindən aydın oldu ki, yalnız malik olduğumuz sərvət-
lərin xammal kimi xarici ölkələrə satışı ölkənin iqtisadi inkişafının davamlı olmasını təmin edə 
bilməz. Məhz buna görə də iqtisadi sahələr içərisində ölkə daxilində yeni texnologiyaların tətbiqi 
və ən müasir texniki vasitələrin istehsal sahələrinin yaradılması qarşıya məqsəd qoyuldu. 

Hal-hazırda respublikamızda müasir kompüterlərin, müxtəlif telekommunikasiya vasitələrinin 
istehsalı müəssisələri fəaliyyət göstərir. Bu isə özlüyündə ölkə daxilində İKT-nin tətbiqi və isti-
fadəsi səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb oldu. Hal-hazırda respublikamız İKT-nin tətbiqi səviyyə-
sinə görə ən öndə olan ölkədir.  

Respublikamızın xarici əlaqələrinin genişlənməsi, ölkəmizin dünya iqtisadi sisteminə daha də-
rindən inteqrasiyası müasir texnologiyalara əsaslanan iqtisadiyyatın və idarəetmənin də yaradıl-
ması və bərqərar olması zərurətini doğurmuşdur. Bu sahədə irəliləyiş digər sahələrə nisbətən elə 
böyük olmasa da, əvvəlki illərlə müqayisədə müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Ölkəmizin coğrafi 
mövqeyi, ABŞ və Avropa İttifaqı ölkələri ilə artan əlaqələri İKT-nin tətbiq sahələrinin hərtərəfli 
genişləndirilməsini və bu sahədə təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini tələb edir. İKT-nin ilk tət-
biq sahəsi bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da müxtəlif tədqiqat işlərinin 
aparılması, bank və maliyyə sistemində ilk olaraq tətbiq edilməyə başladı. Ölkənin müharibə şərai-
tində olması, texniki təminatın zəifliyi, maliyyə vəsaitlərinin ilk müstəqillik illərində olmaması bu 
sahədə inkişaf üçün əlverişli olmayan şəraitin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Lakin respublika-
mızın İKT sahəsində müxtəlif aparıcı dövlətlərlə əlaqələrinin genişlənməsi, ölkə Prezidentinin 
İKT-nin və onun tətbiq sahələrinin genişlənməsinə dair düzgün, vaxtlı sərəncam və qərarları öz 
müsbət nəticələrini verdi.  
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İKT-lərin idarəetmə və hakimiyyətdə ilk tətbiqini respublikamızda tələbə qəbulunun test üsu-
luna keçməsi, seçkilərin keçirilməsində şəbəkə texnologiyalarından istifadədə görmək olar. Son 
keçirilən seçkilərin təşkilində İKT-lərdən geniş istifadəyə verilən əhəmiyyət artıq inkişaf etmiş 
dünya dövlətləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Bu gün respublikamızda mobil telefon və İnternet istifadəçilərinin sayının gündən-günə yüksək 
templə artması elektron hakimiyyət və idarəetmənin qurulması və bərqərar olması üçün gözəl 
zəmin yaradır.  

Elektron dövlət və hökumətin yaradılmasında ölkə əhalisinin İKT-lərdən istifadə səviyyəsi xü-
susi rol oynayır. Son illərdə respublikamızda kompüter istifadəçilərinin sayı artmışdır. Hazırda hər 
100 nəfər əhaliyə 7 kompüter düşür. Lakin ölkə ərazisində keçirilən müxtəlif proqramlar və gü-
zəştli şərtlərlə kompüterlərin verilməsi bu rəqəmin yaxın zamanlarda daha yüksək olmasına şərait 
yaradır.[1, s.405] 

Son illərdə Prezident tərəfindən “elektron sənəd dövriyyəsi”, “elektron dövlət”, “elektron ti-
carət” haqqında verilən fərmanlar ölkəmizdə elektron idarəetmənin bərqərar olmasında və demok-
ratik, intellektual səviyyəsi yüksək cəmiyyətin qurulmasında mühüm addımdır. 

2012-ci ildə respublikamızın özünün xüsusi rabitə peykinin olması istiqamətində aparılan işlər 
də əslində elektron idarəetmənin həyata keçirilməsinin mərhələli şəkildə yerinə yetirilməsinin bir 
hissəsidir. 

Respublikamızın müxtəlif regionlarında İnternet mərkəzlərinin yaradılması, ali və orta ixtisas 
məktəblərində, elmi müəssisələrdə, orta məktəblərdə İnternet şəbəkələrindən geniş istifadə və 
elektron kitabxanaların yaradılması da bu prosesin tərkib hissəsidir. 

Artıq respublikada həm xarici istehsal, həm də ölkədaxili müəssisələrin istehsalı olan fərdi 
kompüterlərin sayı kifayət qədər artmışdır. Müxtəlif tədqiqatların aparılması, İKT-lər sahəsində 
gələcək proqramların əhalinin istək və təklifləri əsasında yaradılması üçün həm İnformasiya 
Texnologiyaları Nazirliyində, həm də Milli Elmlər Akademiyasında xüsusi kompüter mərkəzləri 
fəaliyyətə başlamışdır. Son illərdə respublikamızda korporativ şəbəkələrin tətbiqinə və yeni 
şəbəkə texnologiyalarına əsaslanan xüsusi virtual əlaqələrdən istifadəyə diqqət artırılmışdır. 

Elektron idarəetmə və hakimiyyətin təşkili həm də informasiya texnologiyalarının mahiyyətinin 
bütün ölkə vətəndaşlarına çatdırılması, onun üstünlüklərinin təbliğini tələb edir. Hazırda respubli-
kamızda ümumtəhsil məktəblərinin ən aşağı siniflərindən bu texnologiyaların öyrənilməsinə baş-
lanmışdır. Digər tərəfdən, İKT sahəsinin mütəxəssislərinin hazırlanması üçün ölkə ali məktəblə-
rində xüsusi ixtisas və fakültələr fəaliyyət göstərir. Artıq istehsalatda olan səriştəli mütəxəssis-
lərdən digər işçilərin yenidən hazırlanması və müasir informasiya texnologiyaları ilə işləmə vər-
dişlərinin öyrədilməsi dövlət idarə və müəssisələrində geniş vüsət almışdır. 

Elektron varianta uyğun yeni dövlət və hökumətin qurulması konsepsiyasının müddəalarında 
nəzərdə tutulduğu kimi dövlət və hökumətin yeni əsaslar üzərində fəaliyyətinin təşkili xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir. Dövlət strukturlarının əlaqələndirilməsi və ümumi quruluşun dəyişikliklərə uy-
ğun təşkili ən başlıca məsələlərdən biridir. Bu, intellektual səviyyəli, gənc və daha bacarıqlıların 
idarələrə gəlməsinə şərait yaradır. Belə halda artıq yeni dövrün tələbi olan dövlət və hakimiyyət 
orqanlarının təşkili üçün münbit şərait yaranır. [5, s.300] 

Ümumiyyətlə, ölkəmizdə İKT-nin tətbiqi və elektron xidmətlərdən istifadənin diapazonu günü-
gündən genişlənir. Əhaliyə yeni, daha müasir texnoloji yeniliklər təklif edilir. Bu isə sübut edir ki, 
iqtisadi cəhətdən sabit duruma malik respublikamız yaxın gələcəkdə informasiya cəmiyyətinin ya-
radılmasına və ən müasir, tam demokratik, şəffaf dövlət idarəetməsinə və hakimiyyətə malik olacaq.  

 
Nəticə 

Azərbaycanda elektron hakimiyyət və elektron idarəetmənin vəziyyəti onu göstərir ki, hal-ha-
zırda İnternetin inkişafı sayəsində bütün xidmətlər elektronlaşdırılır. Bu da onu göstərir ki, artıq 
insan əməyilə həll edilən bütün proseslər avtomatlaşdırılır. Bu isə ölkəmizdə elektron hakimiyyə-
tin və elektron idarəetmənin yüksək səviyyədə inkişafına gətirib çıxarır. 
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Резюме 

 Развитие электронного правительства и электронного управления в нашей стране нахо-
дится на удовлетворительном высоком уровне. Все области уже полностью электрони-
зированы. Это означает, что вся работа, выполняемая человеческим трудом, осуществляет-
ся техническими средствами. Это свидетельствует о создании благоприятных условий для 
организации электронизации государственных и управленческих органов, которая вос-
требована новой эпохой. 
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Summary 
The development of e-government and e-governance is at a high level in our country. All fields 

are already fully electronized. This means that all work done by human labor is done by machines. 
This is an indication of the creation of favorable conditions for the organization of electronicization 
of state and government bodies, which is in demand of the new era. 
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RESPUBLİKADA İSTEHSAL EDİLƏN BİŞMİŞ KOLBASALARIN KEYFİYYƏTİNİN 

YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI 
 

 
Xülasə 

Bəşəriyyət  XXI əsrə özünün gələcək taleyində oynadığı rola görə bir-birindən nəzərəçarpacaq 
dərəcədə fərqlənən xeyli problemlərlə qədəm qoymuşdur. BMT-nin Qida məsələləri və kənd təsər-
rüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən son illərdəki hesabatlarından göründüyü kimi, ayrı-ayrı ölkə-
lərdə əhalinin ərzaqla təminatının vəziyyəti bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir. Xoşa gəlməyən 
hal ondan ibarətdir ki, əksər ölkələrdə vəziyyət yaxşılaşmaq əvəzinə, əksinə, qidalılıq, bioloji və 
enerji dəyərləri birinci növbədə onların tərkibində olan heyvanat mənşəli məhsulların, xüsusilə ət 
və ət məhsullarının miqdarından asılıdır. 

Açar sözlər: Bişmiş kolbasalar, sosiskalar, xammal, istehsal, kimyəvi tərkibi, qidalılıq, bioloji 
dəyəri, çeşidi, keyfiyyəti, keyfiyyətin yüksəldilməsi üsulları. 

 

 
Giriş 

Yüksək bioloji və qidalılıq dəyərliliyi ilə fərqlənən kolbasa və sosiska məmulatları orqanizm 
üçün enerji mənbəyi hesab edilir. 

XXI əsrdə insanların arzu edilən kimi yaşaması və inkişafında hər bir problemin öz yeri, çəkisi  
və əhəmiyyəti vardır. Lakin yer kürəsində sayı durmadan artan əhalinin ərzaq marağının tələb 
edilən miqdar və keyfiyyətdə ödənilə bilməməyi faktı, mötəbər beynəlxalq təşkilatların, öncə 
BMT-nin BA-nın haqlı olaraq göstərdikləri kimi hər il planetimizdə milyonlarla insan, o cümlədən 
uşaqlar asanlıqla ölür, milyardlarla  adam doyunca yemədiyindən müxtəlif xəstəliklərə düçar olur. 

Yüksək bioloji və qidalılıq dəyərliliyi ilə fərqlənən kolbasa məmulatları orqanizm üçün enerji 
mənbəyi hesab edilir. Kolbasa məmulatının tərkibində olan üzvi maddələr yüksək kolorilik verir, 
bir çox prosesləri, xüsusilə orqanizmdə bioloji prosesləri aktivləşdirir.[7, s.210] Məhz buna görə 
də respublikada ət istehsalının inkişafı ilə yanaşı ət emalının əsas məhsullarından biri kolbasa 
məmulatının istehsalının artırılması, çeşidinin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət verilir. 

Bişmiş kolbasa məmulatı dedikdə tərkibində heyvan ətləri, duz, piy, ədviyyət və digər xammal-
lardan hazırlanan ət qiyməsinin təbii bağırsaqlara və ya süni örtücü pərdələrə doldurulub istehlak 
üçün hazır vəziyyətə çatana kimi termiki emaldan və ya fermentasiya əməliyyatlarından keçiril-
məsi nəticəsində alınan ətin emalı nəzərdə tutulur. Kolbasa məmulatının əsas növlərindən biri biş-
miş kolbasalardır. Aparılan təcrübə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bişmiş kolbasaların qida-
lılıq dəyəri yüksək olduğundan onlara tələb daha yüksəkdir. Bişmiş kolbasalar orqanizmdə həzm 
olunarkən 100 qr-ı 840 kkal və ya 3519, 6 kc enerji verir. 
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Respublikada heyvandarlıqda həyata keçirilən islahatlar bişmiş kolbasalar istehsalını yüksək 
templə inkişaf etdirmişdir. Hazırda respublikada geniş çeşiddə bişmiş kolbasalar və sosiskalar 
istehsal edilir. 

Bişmiş kolbasaların istehsalı üçün götürülən xammal tam keyfiyyətli olmalıdır. Əgər xammalın 
keyfiyyətində çox kiçik qüsur və nöqsanlar olduqda, istehsal texnologiyasında texnoloji pro-
seslərin pozulmasına yol verildikdə bişmiş kolbasaların keyfiyyətində bir sıra ciddi nöqsanlar 
əmələ gələ bilər və ya qida məhsulu tam yararsız hala düşər.  

Məlumdur ki, kolbasa və sosiska məmulatları əhalinin iaşəsində mühüm rol oynayır. Bu mə-
mulatlara tələbatın yüksək olması nöqteyi-nəzərindən asılı olaraq çox diqqət nəzərə çarpır. Xüsu-
silə son illərdə respublikada bir çox firmalar və yeyinti sənayesi müəssisələrində  çox geniş çeşiddə 
kolbasa və sosiskalar istehsal edilir. Lakin, təəssüflə qeyd edilməlidir ki, halal formaların isteh-
salının yüksək sürətlə inkişaf etdirilməsinə baxmayaraq bu məmulatların əmtəəşünaslıq xassələri-
nin tədqiqatı aparılmamış,  bu kolbasa və sosiska məmulatları haqqında məlumatlar yox dərəcəsin-
dədir. Məhz buna görə də kolbasa məmulatlarının və sosiskaların orqanoleptiki göstəricilərini, 
kimyəvi tərkibi, lipid və zülal fraksiyaları, bu fraksiyaların məmulatlar saxlanarkən necə dəyişdiyi 
elmi və təcrübi maraq doğurur. 

“Sab”, “Ovqat”,”Cənnət” və “Yeni dad” firmalarının istehsal etdikləri kolbasa və sosiskalardan 
3,0 kq tədqiqat üçün götürülmüş, orqanoleptiki və fiziki-kimyəvi göstəricilərin sınağı keçirilmiş-
dir. Əvvəlcə bu məmulatların orqanoleptiki  göstəricilərinin təyini aparılmışdır.  Kolbasa məmu-
latlarının keyfiyyətinin standarta uyğunluğunu daha da dəqiqləşdirmək üçün onların orqanoleptiki 
təhlili standartla müqayisə edilmiş və heç bir kənarlaşma baş vermədikdə, məmulatların kimyəvi 
tərkibi DÖST 2367079 standartının tələbinə uyğun tədqiqat aparılmışdır.[4, s.121] Sonra kolbasa 
və sosiskaların bioloji dəyərliliyi öyrənilmişdir. Bu məmulatların eyni zamanda mineral tərkibi, 
lipid və zülal fraksiyaları öyrənilmişdir. 

Kolbasa və sosiskaların keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolları araşdırılmışdır. Müəyyən edilmiş-
dir ki, kolbasa və sosiskaların keyfiyyətinin yüksəldilməsində xammalın və istehsal texnologiya-
sının mühüm rolu vardır. Xammalın standart tələbatına uyğun seçilməsi və istehsal texnologiya-
sının təlimata uyğun aparılması hazır məhsulun keyfiyyətinin xeyli yüksəlməsinə səbəb olur. 

Yüksək keyfiyyətli kolbasa məmulatı istehsal etmək üçün sağlam mal, qoyun və donuz ətlərin-
dən istifadə edilir. Kolbasa və sosiska istehsalında istifadə edilən mal əti qiymədə xammalın rütu-
bətini saxlayan əsas komponent hesab edilir. Eyni zamanda təcrübə nəticəsində müəyyən edilmiş-
dir ki, xammalda yağın miqdarının yüksək olması kolbasa və sosiskalarda rütubət itkisinin miqda-
rını azaldır. Sonda bu məmulatların istehsalında qiymədə üzlü-üzsüz süd, kərə yağı, yumurta 
miqdarı daha çox olmalıdır ki, kolbasanın qidalılıq dəyəri yüksək olsun.  

Tədqiqat hissəsi 
Kolbasa məmulatı qidalılıq dəyərinə və orqanizmdə həzm olunarkən verdiyi kaloriliyə görə 

insanların qidasında özünə möhkəm yer tutmuşdur. Təhlil üçün 4 kolbasa çeşidi – “Ovqat”, 
“Cənnət”, “Ovçular” və halal “Sevimli dad” çeşidləri götürülmüşdür. Sosiskalardan 4 çeşiddə - 
“Sab”, “Manqalüstü”, “Cənnət” və “Közləmə” çeşidləri istehsdal edilir. Bu kolbasa məmulatların-
dan insanların ən çox tələbatı olanı aşağıdakılardır (Cədvəl 1). 

1 saylı cədvəlin rəqəmlərindən görünür ki, “Ovqat” və “Halal həvəskar” kolbasaların orqano-
leptiki göstəriciləri, standart göstəriciləri ilə müqayisədə kənarlaşma müəyyən edilmədi. “Ovqat” 
kolbasasının xarici görünüşü təhlil edilərkən ilk növbədə yüksək qidalılıq dəyərliliyi ilə səciyyə-
lənən və geniş yayılan, insanların yüksək tələbi olan ət məhsullarından biridir.[3, s.22] Eyni 
zamanda bu kolbasanın xarici görünüşü, üzərinə vurulan naxışlar və etiketlər cəlbedicidir. Qiymə-
nin örtüyü süni pərdədir. Baton düz şəkildədir. “Ovqat” kolbasasının orqanizmdə həzmi, mənim-
sənilməsi, habelə enerjiliyi onun istehsalında istifadə edilən xammalın enerjiliyindən yüksəkdir. 
Bu onunla izah edilir ki, “Ovqat” kolbasasında istifadə edilən xammal qidalılıq dəyəri aşağı olan 
tərkib hissələrindən (sümük, qığırdaq, damar, pərdə və kobud birləşdirici toxumalardan) təmizlə-
nib qiymə halına salınır. 
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Məlumdur ki, kolbasa məmulatı istehsalında işlədilən xammal şərti olaraq iki qrupa ayrılır -
əsas və köməkçi xammallar. “Halal həvəskar” kolbasa istehsalında ət, yumurta və yumurta məh-
sulları, süd və süd məhsulları kolbasanın qidalılıq dəyərini artırmaq üçün istifadə edilir. Eyni za-
manda kolbasanın tamını, iyini yaxşılaşdırmaq üçün xörək duzu, nitrit, şəkər, fosfatlar, askorbinat, 
ədviyyat qatılır. 

Cədvəl 1 
Kolbasa və sosiskaların orqanoleptiki göstəriciləri 

 

Göstəricilərin 
adları 

Kolbasalar Sosiskalar 
Ovqat Halal həvəskar Sab Manqalüstü 

Xarici 
görünüşü 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolbasanın örtüyü 
qurudur, möhkəm-
dir, örtücü pərdə 
qiyməyə möhkəm 
yapışmışdır. 
Üzərində mexaniki 
və kənar qarışıqlar 
yoxdur. 

Kolbasanın örtüyü 
qurudur, möhkəm-
dir, örtücü pərdə 
qiyməyə möhkəm 
yapışmışdır, kolba-
sa batonunun üzə-
rində mexaniki və 
kənar qarışıqlar 
müəyyən edilmə-
mişdir. 

Sosiskanın üzəri 
təmizdir,örtücü 
pərdəsi zədəsiz, 
ləkəsiz, yapış-
qansızdır, üzə-
rində mexaniki, 
kənar qarışıqlar 
yoxdur, ölçüsü 
27-32mm-dir. 

Sosiskanın üzəri 
təmizdir,örtücü  
pərdəsi təmizdir, 
ləkəsizdir,üzərində 
yüngül və kənar 
qarışıqlar yoxdur. 
Ölçüsü 27-32 mm-
dir. 

İy və dadı 
 

“Ovqat” kolbasası 
çeşidinə uyğun iy 
və dada malikdir. 
Ədviyyat iyi və da-
dı xatırladır.Müa-
yinə zamanı kol-
basada turşumuş, 
acımış iy və dad 
müəyyən edilmədi. 

“Həvəskar” 
kolbasa çeşidinə 
uyğun iy və dada 
malikdir. Ədviyyat 
iyi və dadı, 
qaxsımış, turşumuş 
kənar iy və dadı 
müəyyən edilmədi. 

Xoşa gələn 
ədviyyat və dad 
verir. Sosiska 
kənar dad və iy 
vermir. Qaxsımış 
tam vermir. 
 

Xoşa gələn ədviyyat 
və dad verir. Azca 
istiot dadı xatırladır. 
Yağlılığı hiss edilir. 
 

En kəsiyinin 
görünüşü 

Kolbasanın en kə-
siyinin görünüşü 
çeşidinə uyğundur. 
Kolbasanın en 
kəsiyinin rəngi 
azca bənövşəyi 
kölgəli və ya açıq 
sarımtıl rənglidir. 

Kolbasanın en kə-
siyində piy kubik-
ləri aydın görünür. 
Tədqiqat nəti-
cəsində müəyyən 
edidi ki, qiymənin 
görünüşü standartı 
tam ödəyir.

Sosiskanın en 
kəsiyi cinsli qiy-
mədən ibarətdir. 
Qiymənin 
görünüşü açıq 
krem rəngindən 
bir qədər tünd 
rəngə kimi olur. 

Sosiska batonlarının 
en kəsiyi bircinsli 
qiymədən ibarətdir. 
Qiymə qılafda eyni 
səviyyədə yerləş-
mişdir, bir qiymə-nin 
rəngi açıq krem 
rəngindədir. 

Konsistensiyası Konsistensiyası 
möhkəmdir, ovxa-
lanmayandır, en 
kəsiyini barmaqla 
basdıqda dərhal 
əvvəlki və-
ziyyətinə qayıdır. 

Kolbasanın en 
kəsiyi elastikdir, 
ovxalanmayandır, 
en kəsiyini bar-
maqla basdıqda 
dərhal  əvvəlki və-
ziyyətinə qayıdır. 
 

Sosiskanın kon-
sistensiyası elas-
tikdir, barmaqla 
təsir etdikdə dər-
hal öz əvvəlki 
vəziyyətinə 
qayıdır. 

Sosiskanın konsis-
tensiyası yumşaq və 
elastikdir. Kon-
sistensiyası ovul-ma-
yandır. Qiyməyə tə-
sir etdikdə dərhal öz 
vəziyyətinə qayıdır. 

                                              
Təcrübə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, “Halal həvəskar” kolbasasının keyfiyyətinin yük-

sək olmasının əsas səbəbi odur ki, istehsalında istifadə edilən xammallar sanitar-gigiyenik tələb-
lərə əsasən əla sort mal əti, kərə yağı, süd tozu və quyruqdan ibarətdir. Eləcə də bu kolbasa 
istehsalında şəkər, qara istiot, muskat tozu, xörək duzu və natrium-nitrit resept üzrə nəzərdə tutulan 
miqdarda sərf edilir. [5, s.34] Bu kolbasanın qiyməsi eyni səviyyədə qılafda yerləşmiş olur.  En 
kəsiyində yağ tikəcikləri 6x6 mm ölçüdədir. “Halal həvəskar” kolbasasının qiyməsi malın 
bağırsağına tam yerləşdirilir. Qiymənin rəngi bir qədər açıq tünd rənglidir. Qiyməyə barmaqla təsir 
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etdikdə dərhal öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Qiymə elastikdir, ovxalanan deyildir. “Halal 
həvəskar” kolbasasının orqanoleptiki göstəriciləri standart göstəricilərinə tam uyğundur. Heç bir 
kənarlaşma yoxdur. 

“Sab” sosiskası əsasən təzə mal ətindən istehsal edilir. Sosiska əsasən yaxşı tamı, şirəliliyi və 
orqanizmdə yaxşı həzm olunması ilə fərqlənir. Sosiskanın yaxşı bişirilməsi üçün adətən onu nazik 
oxlova oxşar çubuğa sarıyır və termiki emal edirlər. Son illər sosiskanın istehsalının yeni tex-
nologiyası işlənib hazırlanmışdır. Bu texnologiyaya görə sosiskalar qılafsız hazırlanır. Belə sosis-
kaların qiyməsinin koqulyasiyası elektrik cərəyanı ilə və ya buxarla qızdırmaqla hazırlanır. “Sab” 
sosiskası saxlandığı kamerada hava dövranı intensiv olmamalıdır. Çünki belə hava dövranında 
sosiskada quruma prosesi sürətlənir. Nəticədə sosiskanın qılafı qırışır ki, bu da sosiskanın mal 
görünüşünü pisləşdirir. “Sab” sosiskası qiymənin reseptindən asılı olaraq əla və birinci sorta 
ayrılır. Sosiskanın üst səthi zədələnməməli, qiymə eynicinsli olmalı, xoşa gələn tama və qoxuya 
malik olmalıdır. 

“Manqalüstü” sosiska əmtəəşünaslıq nişanəsinə görə kolbasa məmulatından diametrinin kiçik 
olması ilə fərqlənir. Bu sosiska əsasən buğda bişmiş mal ətindən və digər komponentlərlə yanaşı 
yüksək keyfiyyətdə, şirəli, yaxşı tamlı və orqanizmdə yaxşı həzm olan məhsuldur. “Manqalüstü” 
sosiska termiki emal üçün ağac çubuğunun üzərinə sarılır, batonun araları sosiska boyda yer sax-
lanılmaqla termiki emal edilir. Son illər “Manqalüstü” sosiskalarının yeni texnoloji qaydalarla, 
yəni qılafsız hazırlanmasına başlanmışdır.[2, s.24] İstehsal zamanı hava dövranının sürətli şəraitdə 
saxlanması məqsədəuyğun deyil, çünki sosiskanın quruması nəticəsində qılaf qırışır. Sosiskanın 
mal görünüşü pisləşir. “Manqalüstü” sosiskalar istehsal edildiyi xammalın növündən və 
reseptindən asılı olaraq keyfiyyətinə görə əla və birinci sortda hazırlanır. “Manqalüstü” sosiskanın 
qılafı zədələnməyən, tamı və qoxusu xoşagələndir. Sosiskanın qiyməsi bircinslidir.  Sosiskanın 
satışı 0°S və 15°S-dən yüksək olmayan şəraitdə saxlanmalıdır. Belə sosiskanın orqanoleptiki 
göstəriciləri standart göstəriciləri ilə eynidir. 

“Ovqat”, “Halal həvəskar” kolbasalarının və “Sab”, “Manqalüstü” sosiskaların keyfiyyətinə 
olan tələbat aşağıdakı 2 saylı cədvəldə verilir. 

 
Cədvəl 2 

 

Göstəricilər 
Kolbasalar Sosiskalar 

Ovqat 
Halal 

həvəskar 
Sab Manqalüstü 

1. Rütubətin miqdarı %-lə 65,0 60,0 65,0 75,0 
2. Xörək duzunun miqdarı %-lə 1,8-2,5 1,8-2,5 1,8-2,5 1,8-2,5 
3. 100 qr məhsulda nitritin miqdarı 5,0 5,0 5,0 5,0 
4. Duzlanmamış xammalın 
kütləsinə görə sosiskanın çıxarı 

108,0 108,0 108,0 108,0 

5. Qılafın diametri, mm-lə   18-22 16-20 
6. Sosiskanın bir ədədinin kütləsi 
qr-la 

  100,0 35,0 

 
2 saylı cədvəlin rəqəmlərindən görünür ki, “Sab” kolbasasında rütubətin miqdarı “Halal həvəs-

kar” kolbasaya nisbətən 3,8 çoxdur. Xörək duzunun miqdarı da “Halal” kolbasaya nisbətən 22,2% 
artıqdır. 100 qr məhsulda olan nitritin miqdarı hər iki kolbasa çeşidində eyni miqdardadır. Duz-
lanmamış xammalın kütləsinə görə kolbasanın çıxarı “Ovqat” kolbasasında 1,0% azdır.[6, s.274] 

2 saylı cədvəlin rəqəmlərinə əsasən “Sab” və “Manqalüstü” sosiskalarının keyfiyyətinə təsir 
göstərən göstəriciləri müqayisə edək. Təcrübə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, “Manqalüstü” 
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sosiskada rütubətin miqdarı “Sab” sosiskanın tərkibində olan rütubətin miqdarından 15,3% yük-
səkdir. Eyni zamanda “Manqalüstü” sosiskada xörək duzunun miqdarı 134,6% çoxdur.[1, s.34] 
Maraqlı haldır ki, hər iki çeşid sosiskada 100 qr məhsulda nitritin miqdarı eynidir. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edildi ki, duzlanmamış xammalın kütləsinə görə sosiskaların 
çıxarı  “Manqalüstü” sosiskada bir qədər yüksəkdir. Belə ki, “Manqalüstü” sosiskanın çıxarı “Sab” 
sosiskanın çıxarından 3,7% yüksəkdir. Bu iki çeşid sosiskalar qılafın eninə görə fərqlənir. Belə ki, 
“Sab” sosiskasının qılafının eni 18-22 mm, “Manqalüstü” sosiskasının qılafının eni 16-20 mm-dir. 

Respublikada istehsal edilən kolbasa və sosiskaların kimyəvi tərkibi öyrənilməmişdir. “Ovqat”, 
“Halal Həvəskar” kolbasalarının, “Sab” və “Manqalüstü” sosiskaların kimyəvi tərkibinin tədqiqatı 
elmi və təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Standart tələbinə uyğun kolbasa və sosiskadan orta nümunə 
götürülmüş və sınaq aparılmışdır. Tədqiqatın  nəticəsi aşağıdakı cədvəldə verilir. 

 
Cədvəl 3 

 

100 qr məhsulda qr-la miqdarı 
Kolbasalar Sosiskalar 

Ovqat 
Halal 

həvəskar 
Sab Manqalüstü 

Su 57,0 57,0 57,0 57,0 
Zülal 12,2 12,2 12,2 12,2 
Yağ 28,0 28,0 28,0 28,0 
Karbohidrat - - - - 
Kül 2,8 2,8 2,8 2,8 
100qr məhsulda kalorilik 1259,0 1088,0 1159,0 920,0 
 
3 saylı cədvəlin rəqəmlərindən görünür ki, hər iki kolbasa çeşidinin kimyəvi tərkibi bir qədər 

fərqlidir. Belə ki, “Həvəskar” kobasanın tərkibində rütubətin miqdarı bir qədər  azdır. “Ovqat” 
kolbasası ilə müqayisədə “Halal həvəskar” kolbasada rütubət 6,2% azdır. Bu kolbasalarda zülalın 
miqdarı da fərqlənir. Belə ki, “Ovqat” kolbasasında zülalın miqdarı “Halal Həvəskar” kolbasanın 
zülalının miqdarından 12,3% çoxdur.  Eyni zamnda yağın miqdarı da hər iki çeşiddə fərqlidir. 
Yağın miqdarı “Halal Həvəskar “ kolbasada “Ovqat” kolbasasına nisbətən bir qədər yüksəkdir. 
Belə ki, “Halal həvəskar” kolbasada yağın miqdarı 22,8% çoxdur. Hər iki kolbasa çeşidində 
karbohidratın miqdarının zəif izi alındığı üçün onun miqdarını müəyyən etmək mümkün olmadı. 
“Halal Həvəskar” və “Ovqat” kolbasalarının mineral tərkibi də tədqiqat edilmişdir. Hər iki 
kolbasanın tərkibində mineral maddələrin miqdarı (2,8) eynidir. “Halal Həvəskar” kolbasanın 100 
qr məhsulda enerji dəyəri 1305 kcouldur, “Ovqat” kolbasasının 100 qr məhsulunun enerji dəyəri 
1259 kcouldur. Rəqəmlərdən aydın görünür ki, “Ovqat” kolbasasının enerjisi “Halal Həvəskar” 
kolbasasının enerjisindən 46,0 kcoul azdır. 

Sosiskaların kimyəvi tərkibi ilk dəfə tədqiqat edilmişdir. Ümumiyyətlə, bu məhsulların kimyəvi 
tərkibinin öyrənilməsinin elmi və təcrübi əhəmiyyəti çox yüksəkdir. Məlumdur ki, sosiskaların 
kimyəvi tərkibini öyrənmədən onların qısa müddətdə olsa da saxlanması mümkün deyildir. Məhz 
bunlara görə də “Sab” və “Manqalüstü” sosiskaların ilk dəfə olaraq kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi 
böyük maraq doğurur. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, “Sab” və “Manqalüstü” sosiskaların kimyəvi tər-
kibi bir-birindən fərqlənir. Belə ki, “Manqalüstü” sosiskanın tərkibindəki suyun miqdarından 
15,4% çoxdur. Eyni zamanda “Manqalüstü” sosiskanın tərkibindəki xörək duzunun miqdarı “Sab” 
sosiskasının tərkibindəki duzun miqdarından 13,6% çoxdur. Hər iki sosiska çeşidində hər 100 qr 
məhsulda nitritin miqdarı eynidir. Duzlanmamış xammalın kütləsinə görə sosiskanın çıxarı “Man-
qalüstü” sosiskada “Sab” sosiskasına nisbətən 3,7% yüksəkdir. Qılafın qalınlığı “Sab” sosiskada  
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( ) “Manqalüstü” sosiskaya nisbətən  ( ) 1,1% yüksəkdir. “Sab” sosiskasının kütləsi 

“Manqalüstü” sosiskanın kütləsindən 65 qr yüksəkdir. 
Tədqiq edilən kolbasa və sosiskanın bioloji dəyərini araşdırmaq elmi və təcrübi əhəmiyyətə 

malikdir. Məhz buna görə də bu məmulatların tərkibində olan mineral maddələrin miqdarının 
təyini maraq doğurur. “Halal həvəskar”, “Ovqat” kolbasaların və “Sab”, “Manqalüstü” sosiska-
larında mineral və vitaminlərin miqdarı tədqiqat edilmiş və nəticə aşağıdakı cədvəldə verilir. 

 
Cədvəl 4 

 

Kolbasa və 
sosiskaların adları 

100 qr məhsulda mineral maddələrin mq-la miqdarı 
100 qr məhsulda 

vitaminin miqdarı 
mq-lq 

Kül 

 
Na 

 
K 

 
Ca 

 
Mq 

 
P 

 
Fe 

 
B1 

 
B2 

 
Pp 

U
m

um
i 

O
,c

üm
lə

də
n 

N
aC

l 

Kolbasalar:            
Halal Həvəskar 2,8 2,2 900 211 7 17 146 1,7 - - - 
Ovqat 2,7 2,0 828 243 29 22 178 1,7 1,7 - - 
Sosiskalar:            
Sab 2,4 1,8 745 237 29 20 161 1,7 - - - 
Manqalüstü 2,7 2,0 827 231 7 17 150 1,8 0,18 0,15 1,54

 
4 saylı cədvəlin rəqəmlərindən görünür ki, kolbasa və sosiskaların mineral və vitamin tərkibi 

az da olsa fərqlidir. Bu məmulatların tərkibində daha dəqiq olmaq üçün külün tərkibində ümumi 
və xörək duzunun miqdarı müəyyənləşdirilmişdir. “Halal həvəskar” kolbasanın külünün tərkibin-
də ümumi mineral maddə 2,8 mq, xörək duzunun miqdarı isə 2,2 mq-dır. “Ovqat kolbasasında 
mineral maddələrin miqdarı  2,7 mq, xörək duzunun miqdarı 1,8 mq-dır. “Manqalüstü” kolbasada 
da ümumi mineral maddənin miqdarı 2,7 mq, xörək duzunun miqdarı 2,0 mq-dır. 

Kolbasanın tərkibində olan elementlərdən natrium və fosforun miqdarı çoxdur. “Ovqat” kolba-
sasında natrium, kalium və fosforun miqdarı çoxluq təşkil edir.  

Sosiskanın da mineral elementləri kolbasada olduğu kimidir. Yəni “Sab” sosiskasında mineral 
elementlərdən natrium kalium və fosfar daha çoxluq təşkil edir. “Manqalüstü” sosiskada natriu-
mun, kaliumun miqdarı bir qədər çoxdur. 

Kolbasa və sosiska məmulatlarının dadının və tamının formalaşmasında əvəzolunmayan və 
əvəz edilən aminturşularının miqdarının təyin edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Tədqiqatın nəticəsi  
cədvəl 5-də verilir.                                                                                                             

5 saylı cədvəlin rəqəmlərindən görünür ki, kolbasaların tərkibində olan zülalın miqdarı az da 
olsa fərqlidir. Belə ki, “Halal Həvəskar” kolbasanın tərkibində əvəzolunmayan aminturşularının 
miqdarı “Ovqat” kolbasasına nisbətən 29,3% azdır. 100 qr məhsulda əvəzedilən amin turşularının 
miqdarı “Halal həvəskar” kolbasada “Ovqat” kolbasasına nisbətən 40,2% artıqdır. 

Sosiskaların tərkibində olan əvəzolunmayan aminturşularının miqdarı 100 qr məhsulda müx-
təlifdir. Belə ki, “Sab” sosiskada 100 qr məhsulda əvəzolunmayan aminturşuların miqdarı “Man-
qalüstü” sosiskada olan əvəzolunmayan aminturşularının miqdarından 20,3% yüksəkdir. Sosiska-
nın tərkibində olan 100 qr məhsulda əvəz edilən aminturşunun miqdarı “Manqalüstü” sosiskada 
“Sab” sosiskasına nisbətən 7,4% çoxdur.  

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hər iki çeşid kolbasaların və hər iki sosiskanın 
çeşidinin keyfiyyəti tam standart tələbatını ödəyir. Belə ki, bu məmulatların orqanoleptiki, fiziki-



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(58)-2020 
 

58 

kimyəvi göstəriciləri, mineral maddələri, vitaminləri demək olar ki, standart göstəriciləri ilə 
eynidir. Demək olar ki, hər iki kolbasa və sosiska çeşidlərinin keyfiyyəti yüksəkdir. Eyni zamanda 
kolbasalarda və sosiskada mineral elementlərin, vitaminlər və aminturşularının miqdarının təd-
qiqatı nəticəsində bu məhsulların bioloji dəyərinin müəyyənləşdirilməsi çox əhəmiyyətlidir. 

Kolbasa və sosiska məmulatlarının qidalılıq dəyəri, insanların bu məmulatlara tələbinin yüksək 
olmasını nəzərə alaraq, onların daha da keyfiyyətli istehsal edilməsi, onların keyfiyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi və yüksəldilməsi əsas vəzifələrdən biridir. Məhz buna görə də məmulatların keyfiy-
yətinin yüksəldilməsi yolları çox maraq doğurur. 

 
Cədvəl 5 

 

Aminturşularının adları 
Kolbasalar Sosiskalar 

Halal 
həvəskar 

Ovqat Sab Manqalüstü 

Zülal 12,826 12,292 11,7 11,0 
Əvəz olunmayan aminturşularının 
miqdarı 100 qr məhsulda mq-la 

5,414 7,004 6,464 5,375 

Valin 1,42 1,56 1,45 1,39 
Leytsin 0,515 0,920 0,891 0,439 
İzoleytsin 0,421 0,406 0,203 0,401 
Lizin 1,431 1,27 1,07 1,38 
Metionin 0,382 1,288 1,160 0,362 
Treonin 0,432 0,556 0,486 0,376 
Fenilalanin 0,813 1,00 0,894 0,639 
100 qr məhsulda əvəz edilən amin 
turşularının miqdarı mq-la 

7,412 5,288 5,236 5,625 

Alin 1,143 0,440 0,380 0,690 
Arqanin 0,730 0,460 0,450 0,445 
Aspargin turşusu 1,006 1,025 1,02 1,01 
Qiskidin 0,322 0,209 0,185 0,163 
Qlistin 0,578 0,320 0,316 0,314 
Qlütamin turşusu 1,317 1,270 1,217 1,221 
Oksiprolin 0,33 0,27 0,26 0,252 
Prolin 0,758 0,325 0,312 0,366 
Serin 0,404 0,3176 0,311 0,395 
Trazin 0,414 0,375 0,266 0,255 
Qistin 0,410 0,4264 0,5224 0,514

 
Məlumdur  ki, kolbasa və sosiskalarda rütubətin nizamlanması çox çətindir. Tədqiqat nəticə-

sində müəyyən edilmişdir ki, ətin keyfiyyətinin texnoloji göstəricilərinin əsası onun rütubəti 
saxlama qabiliyyəti kolbasa və sosiskaların şirəli, yumşaq konsistensiyalı olmasına, həm də 
məhsulun çıxarının yüksəlməsinə səbəb olur. Ətin rütubəti saxlama qabiliyyəti heyvanın yaşı, 
rütubətlə yağın nisbəti, ətin dərin avtolizi, ətin dondurulma şəraiti və ətin tərkibindəki miofibrilyar 
zülalın həll olmasından asılıdır. Ət sənayesi Elmi Tədqiqat İnstitutunun (ƏSETİ) apardığı tədqiqat 
nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, kolbasa və sosiskanın tərkibində sərbəst su ilə birləşmiş suyun 
miqdarı 1:1,8; 1:1,9 olduqda bu məmulatların konsistensiyası yaxşı, xoşagələn qoxulu və dadlı 
olur və keyfiyyəti yüksəlir. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, kolbasa və sosiska istehsalında yağ emulsiya-
sından istifadə edilməsi qiymənin rütubətini yüksəldir. Rütubətin belə yüksəlməsi kobasa və sosis-
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kanın keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırır. Bu proseslə kolbasa və sosiskaların istehsalında dondurul-
muş ətlərdən istifadə edilə bilər, bu çox əhəmiyyətlidir. Bu məmulatlar termiki emal edilərkən 
qiymədə kollogen həll ola bilən qlüteyinə çevrilir ki, bu da məmulatların mal görünüşünü xeyli 
yaxşılaşdırır. 
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Человечество вступило в XXI век со значительными проблемами, заметно отличающи-
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Summary 

 
Recent UN reports on food and agriculture show that food security varies widely in different 

countries. Unfortunately, in many countries the situation does not improve, but worsens. 
Popular food products, sausages and hot dogs are considered to be the source of energy for the 

body from the point of view of nutrition, biological value, assortment, quality and methods of its 
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AZƏRBAYCANDA SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNVESTİSİYA POTENSİALININ 
FORMALAŞMASI VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Sənaye müəssisələrinin inkişafı, təkrar istehsalın davamlılığı istehsal fəaliyyətini təkmilləşdir-
məkdən, investisiya potensialının gücləndirilməsindən və əsaslı investisiya qoyuluşundan əhəmiy-
yətli dərəcədə asılıdır. Müasir dövrdə sənayenin yeni inkişaf mərhələsinə keçməsi yüksək texno-
logiyalar əsasında sənayenin dinamik inkişafı və şaxələndirilməsi, istehsalın və bazarların qlo-
ballaşması, texnoloji inkişafın və modernləşmənin yüksək olması təbii olaraq müəssisənin inves-
tisiya resurslarına ehtiyacını durmadan artırır. Bu baxımdan məqalədə ilkin olaraq müəssisənin 
investisiya potensialına dair nəzəri yanaşmalar qeyd edilir və ümumiləşdirilir.   

Həmçinin məqalədə müəssisənin investisiya potensialının müəyyənləşdirilməsinə və qiymət-
ləndirilməsinə dair yanaşmalar təhlil edilir, potensialının əsaslı elementlərinin (maliyyə, istehsal, 
resurs və xammal, infrastruktur, institusional, kadr, intellektual, innovativ) çox olduğu göstərilir.  

Mövcud nəzəri yanaşmalar nəzərdən keçirilərək məqalədə Azərbaycanda sənaye müəssisələri 
üçün ümumi yanaşma verilir. Məqalədə əsas komponentlər və investisiya potensialının dəyərinə 
ən çox təsir edən amillər formalaşdırılır. Ən vaciblərindən birinin ölkədəki investisiya mühiti oldu-
ğu qeyd edilir.  

Məqalədə, hazırda investisiya potensialını qiymətləndirmək üçün vahid bir yanaşmanın olma-
ması bildirilir və müəssisələrin investisiya fəaliyyətini artırmaq üçün onun inkişafına obyektiv 
ehtiyac olduğu qeyd edilir. Həmçinin məqalədə ölkə sənaye müəssisələrinə yönəldilən investisi-
yaların qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Bunun üçün də ölkə sənayesinə yönəldilən investisi-
yaların statistik qiymətləndirilməsi verilir. Həmçinin müvafiq göstəricilər əsasında investisiya 
funksiyası qurulmuş və investisiya multiplikatoru hesablanmışdır.  

Açar sözlər: investesiya potensialı, sənaye müəssisələri, innovasiya, investisiya funksiyası, 
istehsal funksiyası, multiplikator. 

 
Giriş 

Bazar münasibətləri şəraitində fəaliyyət göstərən müəssisələr özlərinin istehsal və təsərrüfat 
fəaliyyətlərini daima yaxşılaşdırmaq, genişləndirmək və inkişaf etdirmək məcburiyyətindədirlər. 
Bunu qlobal bazar münasibətlərinin kəskinləşməsi və rəqabət mühütinin şiddətlənməsi tələb edir. 
Belə ki, sənaye müəssisələri müasir dövrdə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal etmək, onun həc-
mini artırmaq, əlavə dəyər yaratmaq və mənfəət əldə etmək üçün davamlı olaraq maddi-texniki 
bazalarını yeniləndirmək zərurəti ilə üzləşirlər ki, bu da öz növbəsində ciddi kapital qoyuluşlarını 
tələb edir. Lakin son dövrlər qlobal aləmdə baş verən ticari və geosiyasi gərginliklər, eləcə də bəzi 
həll olunmamış ənənəvi problemlər, bir çox ölkələrdə işsizlik və s. kimi məsələlər nəinki ölkələri, 
həmçinin, sənaye müəssisələrini də investisiya yerləşdirməsində ehtiyatlı davranmağa məcbur 
edir.  Belə bir hal isə müasir dövrdə müəssisələrin investisiya fəaliyyətinin sərhədlərinin mümkün-
lüyünü, investisiyanın effektivliyini, müəssisələrin investisiya potensialının rolu, əhəmiyyəti, onu 
xarakterizə edən göstəricilərin öyrənilməsini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. İnvestisiya ilə bağlı 
qeyd edilən bu kateqoriyalar içərisində sənaye müəssisələrinin investisiya potensialı öz aktuallığı 
ilə çıxış edir və hazırda sənaye müəssisələrinin investisiya potensialının müəyyənləşdirilməsi ilə 
bağlı elmi-praktiki cəhdlərə də rast gəlmək olur. 

Sənaye müəssisələrində investisiya potensialının formalaşmasına nəzəri baxış 
Sənaye müəssisələrinin inkişafı və istehsal fəaliyyətinin genişləndirilməsi, istehsalını təkmil-

ləşdirmədən və innovativ yenilikləri tətbiq etmədən mümkün deyildir. Digər tərəfdən isə müasir 
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sənaye avadanlıqları çox bahalı olduğundan, həmin avadanlıqların alınması və istehsala tətbiqi 
istehsal olunan məhsulun maya dəyərini artırır ki, bu da müəssisənin rəqabət qabiliyyətinə mənfi 
təsir göstərir. Nəzərə almaq lazımdır ki, həmin bahalı avadanlıqlar yüksək səviyyəli kadr hazırlı-
ğını da tələb edir. Rəqabətcil müəssisələrin inkişafında innovativ yanaşmalar daima artmağa doğru 
meyil etməsinə baxmayaraq, bir çox hallarda investisiya layihələrinin icrası vaxtı ləngiyir. Bunun 
səbəblərindən biri planlaşdırmanın keyfiyyətsiz olmasıdır.  

Son illərdə qlobal maliyyə və iqtisadi böhran bir çox ölkələrin iqtisadiyyatına, eləcə də sənaye 
sektoruna investisiya yerləşdirilməsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına və investisiya cəlb edil-
məsində ciddi çatışmamazlığın yaşanmasına səbəb olmuşdur. Belə vəziyyət isə təbii olaraq investi-
siya layihələrinə və onların həyata keçirilməsində tələblərin sərtləşdirilməsinə gətirib çıxarır. Qeyd 
edilən vəziyyətdən çıxış yolu isə sənaye müəssisələrinin özlərinin potensial investisiya imkanlarını 
bərqərar etməsinə səbəb olur.  

Tipik olaraq iqtisadi nəzəriyyədə investisiyanın həm pul və həm də real kapitala qoyulmuş 
vəsaitlər olduğu göstərilir. Həmçinin nəzəriyyədə investisiya amilinə çoxtərəfli proses kimi yanaşılır 
və onun həm obyektə və həm də subyektə gəlir gətirməli olduğu bildirilir. Digər tərəfdən təsadüfi 
deyildir ki, C.M.Keyns özünün “səmərəli tələb nəzəriyyəsi”ndə iqtisadi artımın təmin olunmasında 
investisiyanın həlledici rola malik olduğunu vurğulayaraq bildirir ki, investisiyanın mənfəətliliyi və 
ya ondan alınan gəlir nə qədər çox olarsa, istehsalın artım sürəti bir o qədər çox olar [1, s. 23]. 

Sənaye müəssisələrində investisiyaların səfərbər olunmasını araşdırdıqda terminoloji baxımdan 
“potensial” sözünə aydınlıq gətirilməsini zəruri edir. Müşahidələr təsdiqləyir ki,  “potensial” latın 
mənşəli olub (Potentia)  güc, ehtiyatlar nəzərdə tutulur ki, bu zaman müəyyən bir məqsədə çatmaq 
üçün istifadə edilən vasitələr nəzərdə tutulduğu məlum olur. Araşdırmalar təsdiqləyir ki, “İnvesti-
siya potensialı”nın məzmununa vahid bir yanaşma yoxdur, lakin “investisiya potensialı” kate-
qoriyasını müəyyənləşdirmək üçün ayı-ayrı tədqiqatçıların maraqlı fikirlərinə baxmaq maraqlıdır. 

 
Cədvəl 1 

İnvestisiya potensialının müəyyənləşdirilməsinə dair yanaşmalar 
 

Müəllif Yanaşma 
N.D.Quskova[3.s.35]   “İnvestisiya potensialı” ərazinin istehsal amilləri, istehlakçının tələbi və 

digər parametrlərinin makroiqtisadi xüsusiyyətlərini nəzərə alır. 
L. S. Balinurova, 
О. B.Kazakova 
[4.46.] 

“İnvestisiya potensialı” maddi, texniki, maliyyə və qeyri-maddi aktivlər 
(sənaye obyektlərinə sahiblik, istehsal, sosial-iqtisadi, məlumatların top-
lanması, təcrübə və s.) daxil olmaqla investisiya ehtiyatlarının məcmu-
sudur. 

E.E. Şvakov [5.55] İnvestisiya potensialı, ilk növbədə, öz ehtiyatlarının toplanması üçün 
nəzərdə tutulmuş və onlardan istifadə edərkən gözlənilən nəticəni əldə 
etməyə imkan verən məcmusudur. "İnvestisiya potensialı təsərrüfat sub-
yektinin borc kapitalından istifadə etmədən müəyyən bir investisiya 
layihəsini müstəqil həyata keçirmə qabiliyyətini xarakterizə edir. 

A.A.Mannanov 
[6.265.] 

İnvestisiya potensialı sənayenin əsas makroiqtisadi göstəricilərini - əsas 
kapitala qoyulan investisiyaların quruluşunu, əsas kapitala qoyulan 
investisiyaların fiziki həcm indeksini, əsas vəsaitlərin amortizasiya dərə-
cəsini, aktivlərin rentabelliyini və s. nəzərə almalıdır.  

E.S.Lyubova [8.186] İnvestisiya potensialı-investisiya fəaliyyətini təmin etmək üçün istifadə 
edilə bilən (kapital qoyuluşu şəklində) adı çəkilən qurumun əvvəlki iqti-
sadi fəaliyyəti nəticəsində toplanmış bütün mənbələrin (maliyyə, maddi, 
elmi, texniki, insan) mümkün olan birləşməsi kimi müəyyən edilməsi 
təklif olunur. 

 

Qeyd: cədvəl qeyd edilən ədəbiyyatlardan istifadə olunmaqla müəllif tərəfindən tərtib olunub.  
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Qeyd edilənləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, hər bir müəssisənin investisiya potensialı qarşısına 
qoyduğu hədəflərə çatmağı təmin edə bilən, tapşırıqları yerinə yetirməyə hazırlıq dərəcəsidir. Hər 
bir müəssisənin əsas hədəfi mənfəət əldə etmək olduğundan, qarşıya qoyduğu hədəflərə nail 
olmağın əsas yollarından biri məhz innovativ yanaşmalara, yenilikçi layihələrə, proqramlara daim 
hazır olmasıdır. Bu isə müəssisənin bütün bölmələrinin, eləcə də istehsal və iqtisadi sistemin bütün 
elementlərinin inkişafı ilə həyata keçirilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, investisiya fəaliyyəti 
haqqında qanunda da investisiya - gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə 
həyata keçirilir [2].  

İnvestisiya potensialına dair qeyd edilən yanaşmaları ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək 
olar ki, sənaye müəssisələrində investisiya potensialının tərkibinə, fikrimizcə, aşağıdakıları daxil 
etmək olar: 

1. Maliyyə (investisiya fəaliyyətində istifadə edilə bilən pul vəsaitləri və yüksək likvid maliyyə 
aktivlərinin məcmusu); 

2. İstehsal (istehsal fəaliyyəti nəticəsində sənaye müəssisəsi tərəfindən yığılan maddi və qeyri-
maddi aktivlərin məcmusu); 

3. Ehtiyatlar və xammallar (sənaye müəssisəsi tərəfindən istifadə edilə bilən ən vacib təbii 
ehtiyat növlərinin balans ehtiyatları ilə təmin edilməsi); 

4. İnfrastruktur (istehsalın inkişaf səviyyəsini xarakterizə edən şərtlər və sənaye müəssisəsinin 
yerləşdiyi ərazi üzrə sosial infrastruktur); 

5. İnstitusional tərkib(bazar iqtisadiyyatının zəruri institutları ilə təmin edilməsi); 
6. Kadrlar (peşə təhsili olan bir işçi qüvvəsi və mühəndis heyətinin olması); 
7. İnnovasiya (elmi və texnoloji tərəqqinin nailiyyətlərinin həyata keçirilməsi və istehsalın 

modernləşdirilməsi). 
Beləliklə də sənaye müəssisələrində investisiya potensialının formalaşmasını  xarakterizə edən 

göstəriciləri aşağıdakı kimi göstərmək olar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1. İnvestisiya potensialının formalaşmasının tərkib elementləri. 
 
Müşahidələr təsdiqləyir ki, müəssisənin investisiya potensialı tamamilə bu sistemə daxil olan 

elementlərin qarşılıqlı təsirinin nəticələrindən də asılıdır. 
Sənaye müəssisələrinin еlmi-tədqiqаt və kоnstruкtоr-lаyihə işlərinə çəкdiyi хərclərin həcmi, 

həmçinin, rекlаm хərcləri, əməkhаqqı xərcləri və dахili bаzаrdа istеhsаl həcmi nə qədər yüksək-
dirsə, deməli müəssisədə birbаşа invеstisiyаlаrın həcmi bir o qədər yüкsəкdir. Eyni zamanda 

İnvestisiya 
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Kadrlar 

İnnovasiya  İnfrastruktur  

İstehsal  

Maliyyə 

İnstitusional 
tərkib 

Ehtiyatlar və 
xammallar 
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bunun əksi də doğrudur. Onu da bildirək ki, sənaye müəssisələrində hər hаnsı bir təbii rеsursа оlаn 
tələb yüksəkdirsə, sənaye müəssisəsi məhz bu rеsurs ilə zəngin оlаn ölкəyə dаhа çох birbаşа in-
vеstisiyа yatırmağa meyil edəcəkdir.  

Artıq təsdiq olunmuş faktdır ki, müəssisələr nəqliyyаt хərclərinin аzаldılmаsı məqsədilə istеh-
sаl müəssisəsinin istеhlакçıyа yахın ərаzidə tiкilməsinə üstünlük verirlər. Həmçinin bəzi hallarda 
idхаl mаnеələrindən ötüşməк üçün хаrici ölкə ərаzisində istеhsаlın təşкilinə nail olmağa çalışırlar.  

İnvestisiya potensialının öyrənilməsinin vacib bir hissəsi də onun formalaşması və reallaşması 
ilə bağlıdır. Sənaye müəssisələrinin investisiya potensialının formalşmasına təsir edən amillər 
daxili və xarici olmaq üzrə iki yerə ayrılır. 

Daxili amillərə aşağıdakılar daxildir: 
1. Müəssisə tərəfindən idarə olunan resurslar (intellektual, texniki, xammal və s.); 
2. Xammal və istehlakçı bazarlarına çıxış imkanları; 
3. Rəqabətin təsiri; 
4. Xarici investisiya mənbələrinə çıxış və iqtisadiyyatda xarici kapital qoyuluşlarının ümumi 

səviyyəsi; 
5. Müəssisələrin fəaliyyətini dəstəkləmək üçün dövlət siyasəti. 
Xarici amillər kimi isə aşağıdakılar göstərilə bilər: 
1. Ölkədə əhalinin əmanətlərinin xarakteri(həcm, quruluş, dinamika); 
2. Əhalinin inflyasiya gözləntilərinin səviyyəsi; 
3. İnvestisiya fəaliyyətini tənzimləyən normativ bazanın vəziyyəti; 
4. Ölkədə şəffaflığın dərəcəsi və ya biznesə maneə olan amillər toplusu (korrupsiya səviyyəsi, 

bürokratizasiya, kriminal vəziyyət və s.). 
İnvestisiya potensialının reallaşması ilə bağlı təsir edən amilləri də iki qrupa ayırmaq olar:  
- İnvestisiya resurslarının səfərbər olmasını müəyyən edən amillər; 
- İnvestisiya resurslarının alternativ hərəkətini müəyyən edən amillər. 
İnvestisiya ehtiyatlarının səfərbər olmasını müəyyən edən amillərə aşağıdakılar daxildir: 
1. Əhalinin rifah səviyyəsi; 
2. Ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi və onun ixrac-idxal əməliyyatlarına təsir imkanları; 
3. Müəssisələrdə rentabellik səviyyəsi; 
4. Dövlət və özəl mülkiyyət müəssisələrinin qarşılıqlı əlaqəsi; 
5. Ölkədə rəqabət mühüti; 
6. Bank sektorunun xüsusiyyətləri (Əhalinin etimad səviyyəsi, bankların kapitallaşdırma 

səviyyəsi, bank sistemində xarici kapitalın həcmi və quruluşu). 
İnvestisiya resurslarının alternativ hərəkətini müəyyən edən amillərə aşağıdakılar aiddir: 
1. Müəssisənin və həmçinin ölkənin resurs və sənaye potensialı; 
2. Demoqrafik vəziyyət və əhalinin keyfiyyət xüsusiyyətləri; 
3. Xarici bazarlardan investisiyaların cəlb edilməsində maneələr; 
4. ÜDM-in həcmi və dinamikası; 
5. Ölkədə işsizlik səviyyəsi. 
Azərbaycanda sənaye müəssisələrində əsas kapitala yönəldilən investisiyaların qiymətlən-

dirilməsi 
İnvestisiya uzunmüddətli perspektivdə iqtisadi artımı şərtləndirən əsas amillərdən biri kimi 

çıxış etdiyindən, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar ya onun artırılmasına, ya da saxlanmasına 
yönəlmiş olur. Bu baxımdan bütün investisiya xərcləri 3 kateqoriyaya bölünür: 

1) əsas fondlara yönədilən investisiyalar (maşın, avadanlıq alması, zavod tikintisi xərcləri); 
2) mənzilə yönəldilən investisiyalar; 
3) mal-material ehtiyatlarına yönədilən investisiyalar. 
Əsas fondlara yönəldilən investisiyalarda ən mühüm məqamlardan biri də müəssisələr baxımın-

dan əsas kapitalın optimal miqdarının müəyyən olunması ilə bağlıdır. Optimal həddin müəssisə 
tərəfindən müəyyən edilməsi onun mənfəətinin maksimumlaşdırılmasının həddi ilə bağlıdır. Belə 
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hal isə Kobb-Duqlas istehsal funksiyasını, bankların faiz dərəcəsindən və müəssisənin gözlənilən 
mənfəət normasından asılı olan funksiyaların qurulmasını tələb edir. Konkret olaraq deyə bilərik 
ki, 1949-cu ildən başlayaraq ABŞ-da qeyd etdiyimiz amillərdən asılı müxtəlif funksiyalar qurulur.    

Biz isə öz tədqiqatımızda sənayedə investisiya potensialının qiymətləndirilməsi üçün klassik 
investisiya funksiyası kimi bilinən funksiyaya nəzər salaq.  

 

Burada, İ  – sənayedə avtonom investisiya,  𝑦- sənaye məhsulunun həcmi,  𝑏 − isə son həddə meyillilikdir. Göstərilən funksiyanı qiymət-
ləndirmək üçün aşağıdakı kimi göstəricilər bazasından istifadə edək.  

Belə bir klassik funksiya seçməyimizin səbəbi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün investisiya ilə 
faiz dərəcəsi arasında qurulan əlaqələrdə faiz dərəcəsinin modelinin adekvatlıq göstəricilərinə elə 
də ciddi təsir etməməsi ilə bağlıdır.  

Ölkəmizdə neft sənayesi istisna olmaqla sənayenin digər sahələrinə yönəldilən investisiyanı 
qiymətləndirmək üçün aşağıdakı cədvəldən istifadə edək.  

 
Cədvəl 2 

Sənayeye investisiya qoyuluşları və sənaye məhsulu(mln. manat) 
 

İllər 
Sənaye məhsulunun həcmi 

(Mədənçıxarma sənayesi  istisna 
olmaqla) 

Sənayedə əsas kapitala yönəldilən (Mədən-
çıxarma sənayesi  istisna olmaqla) 

investisiyalar 
2005 3636.1 446 
2006 4978.1 911 
2007 6082.8 1093 
2008 7142 1366 
2009 6103.9 1137 
2010 7115.7 1324 
2011 8132.6 2126 
2012 8957.8 2183 
2013 9242.8 2404.4 
2014 10129.4 1691.6 
2015 10007.1 1354.8 
2016 11108.3 1373.1 
2017 11859 2181.2 
2018 12745.5 2794.9 
2019 14141.7 3587.5 

 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 
 
Ölkəmizdə sənayeye investisiya qoyuluşları və sənaye məhsulu arasındakı əlaqənin qrafik 

forması aşağıdakı kimidir.  
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Şəkil 2 
Sənayeyə investisiya qoyuluşları və sənaye məhsulu arasında əlaqə 

 

 
 
Klassik investisiya modelinə əsaslanaraq funksiya Eviews proqramı əsasında qiymətləndiril-

mədə aşağıdakı kimi qiymət almışdır.  
 İ = 3362.706 + 0.7899 ∗ 𝑏 

                              R=0,87   DW=1,56 modelini   alarıq. 
 Dependent Variable: MEH   
Method: Least Squares   
Date: 10/26/20   Time: 16:57   
Sample: 2005 2019   
Included observations: 15   
MEH=C(1)+C(2)*IN   

 CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 3362.706 1030.661 3.291776 0.0058 
C(2) 0.78299 0.542071 5.716957 0.0001 

R-squared 0.8715434     Mean dependent var 8758.933 
Adjusted R-squared 0.793544     S.D. dependent var 2978.087 
S.E. of regression 1648.623     Akaike info criterion 17.77683 
Sum squared resid 35333437     Schwarz criterion 17.87124 
Log likelihood -131.3263     Hannan-Quinn criter. 17.77583 
F-statistic 32.68359     Durbin-Watson stat 1.569360 
Prob(F-statistic) 0.000071    

 
Alınan model göstərir ki, Azərbaycanda sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiya ilə səna-

ye məhsulunun həcmi arasında düz əlaqə (xətti funksiya) vardır. Model onu göstərir ki, sənayedə 
investisiya qoyuluşları 1% artdıqda sənaye məhsulunun artıma son meyilliliyinin  həcmi 0.8%-ə 
bərabər olar.  

Keynsin multiplikator konsepsiyasına əsaslanaraq deyə bilərik ki, multiplikator əmsalı investi-
siya həcminin artması ilə gəlirin artması arasında münasibəti ifadə edir və aşağıdakı kimi göstərilir.  

I
b1

1
Y Δ

−
=Δ

, 
burada: ΔY-gəlirin artımı, ΔI -investisiyanın artımı, b –istehlaka son hədd meyilliliyidir. Gös-

tərilən modelə əsaslanaraq deyə bilərik ki, sənayedə bir vahid investisiyanın artması sənaye 
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məhsulunun həcmini 3.33 vahid  33.3
7,01

1 =
−

 artıra bilər.  

 
Nəticə 

Məqalədə bazar münasibətləri şəraitində müəssisələrin istehsal və təsərrüfat fəaliyyətlərini dai-
ma genişləndirmək və inkişaf etdirmək məcburiyyətində olduğu vurğulanır. Bunun üçün maddi-
texniki bazalarını yeniləmək, istehsal çeşidini artırmaq üçün ciddi kapital qoyuluşlarının zəruri 
olduğu bildirilir. Bunun üçün müəssisələrin investisiya potensialının və eləcə də onu xarakterizə 
edən göstəricilərin öyrənilməsi əhəmiyyətli dərəcədə artır. İnvestisiya potensialı geniş bir anlayış 
olduğundan ona dair nəzəri baxışlar şərh edilir və onu xarakterizə edən göstəricilər öyrənilir.  

Azərbaycanda sənaye müəssisələrində əsas kapitala yönəldilən investisiyaları qiymətləndirmək 
üçün klassik investisiya funksiyası qurulmuş və həmçinin investisiya multiplikatoru hesablan-
mışdır. Alnan nəticələr onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda sənayedə əsas kapitala yönəldilən 
investisiya ilə sənaye məhsulunun həcmi arasında xətti əlaqə vardır və sənayedə investisiya qoyu-
luşları 1% artdıqda sənaye məhsulunun artıma son meyilliliyinin həcmi 0.8%-ə bərabər olacaqdır.  
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Формирование и оценка инвестиционного потенциала промышленных предприятий 

Азербайджана 
 

Резюме 
Развитие промышленных предприятий и устойчивость воспроизводства в значительной 

мере зависят от совершенствования производственной деятельности, усиления инвести-
ционного потенциала и капитальных вложений. Переход промышленности на новый этап 
развития в современное время, динамичное развитие и диверсификация промышленности 
на основе высоких технологий, глобализация производства и рынков, высокотехнологич-
ное развитие и модернизация, естественно, увеличивают потребность в инвестиционных 
ресурсах. В связи с этим в статье сначала отмечаются и обобщаются теоретические подходы 
к инвестиционному потенциалу предприятия. В статье также анализируются подходы ком-
пании к выявлению и оценке инвестиционного потенциала. В статье инвестиционный 
потенциал рассматривается как многомерный фактор. Показано, что существует множество 
основных элементов инвестиционного потенциала (финансовый, производственный, ре-
сурсно-сырьевой, инфраструктурный, институциональный, человеческий, интеллектуаль-
ный, инновационный). 
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С учетом существующих теоретических подходов в статье дается общий подход к 
промышленным предприятиям Азербайджана. В статье сформированы основные состав-
ляющие и факторы, наиболее влияющие на стоимость инвестиционного потенциала. Отме-
чается, что одним из важнейших является инвестиционный климат в стране. 

В статье констатируется отсутствие единого подхода к оценке инвестиционного 
потенциала и объективная необходимость развития предприятий с целью повышения их 
инвестиционной активности. В статье также дана оценка инвестиций в промышленные 
предприятия страны. Для этого дана статистическая оценка инвестиций в промышленность 
страны. Также инвестиционная функция строится на основе соответствующих показателей 
и рассчитывается инвестиционный мультипликатор. 

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, промышленные предприятия, инно-
вации, инвестиционная функция, производственная функция, мультипликатор. 

 
Parvana Vagif Mammadova 

ass. prof. AzTU 
 

Formation and assessment of the investment potential of industrial enterprises in 
Azerbaijan 

 
Summary 

The development of industrial enterprises and the sustainability of reproduction depend to a 
large extent on the improvement of production activities, the strengthening of investment potential 
and capital investment. The transition of industry to a new stage of development in modern times, 
the dynamic development and diversification of industry based on high technologies, globalization 
of production and markets, high technological development and modernization naturally increase 
the need for investment resources. In this regard, the article first notes and summarizes the 
theoretical approaches to the investment potential of the enterprise. 

The article also analyzes the company's approaches to identifying and assessing investment 
potential. The article considers investment potential as a multidimensional factor. It is shown that 
there are many basic elements of investment potential (financial, production, resources and raw 
materials, infrastructure, institutional, human resources, intellectual, innovative). 

Considering the existing theoretical approaches, the article gives a general approach to 
industrial enterprises in Azerbaijan. The article forms the main components and factors that most 
affect the value of the investment potential. It is noted that one of the most important is the 
investment climate in the country. 

The article states that there is currently no unified approach to assessing investment potential, 
and that there is an objective need for the development of enterprises to increase their investment 
activity. The article also assesses investments in the country's industrial enterprises. For this 
purpose, a statistical assessment of investments in the country's industry is given. Also, the 
investment function is built on the basis of relevant indicators and the investment multiplier is 
calculated. 

Key words: investment potential, industrial enterprises, innovation, investment function, 
production function, multiplier. 
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UOT 658.5 
Əkimə Əmir qızı ƏHMƏDOVA 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Unversitetinin 
“Sənaye iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının dosenti 

 
ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏYİ KİMİ KÜLƏK ENERJİSİ, ONDAN İSTİFADƏ VƏ 

ENERJİNİN ALINMASININ SƏMƏRƏLİLİYİ 
 

Xülasə 
Dünyanın, demək olar ki, bütün ölkələri öz enerji ehtiyaclarını neft, təbii qaz və kömür kimi 

ənənəvi enerji mənbələri hesabına ödəyir. Bu resurslar isə tükənəndir, ətraf mühiti çirkləndirəndir, 
qiymətləri bahadır. Bunun əksi olaraq alternativ enerji mənbələri ekoloji cəhətdən təmiz və tükən-
məzdir. 

Açar sözlər: enerji, yanacaq, alternativ. 
Giriş 

Dünyada külək enerjisindən ən çox itifadə edən ÇXP-dir. Son zamanlar burada istehsal olunan 
külək mühərriklərinin sayı 1300-dən 3000-ə qədər artmışdır. Azərbaycanda bu sahədə aparılan 
işlər müharibədən sonrakı illərə təsadüf edir. 

Külək enerjisinin potensial istehsalı ərazinin böyüklüyündən asılıdır. Enerji alınması ilə ərazi 
bilavasitə vəhdət təşkil edir. Orta güclü külək turbinləri istehsalında aparıcı yer tutan Danimarka 
bu sahədə dünyada olan 15-ə qədər iri firmanın yarısına malikdir. 

Külək enerjisini elektrik enerjisinə çevirmək elm və texnikanın müasir nailiyyətlərindən, insan 
zəkasından istifadənin nəticəsində mümkündür. Problemin həlli işin təşkilindən, iqtisadi – ekoloji 
baxımdan müvafiq istehsal sahəsinin səmərəli inkişafından asılıdır. KES ekoloji cəhətdən təmiz 
elektrik enerjisi verir. 

Dünyada ilk KES 1981-ci ildə Krımda inşa edilmişdir. Dünyanın digər ölkələrində sonralar bu 
tədbirlər tətbiq olunmağa başladı.  

Qafqazda külək enerjisindən istifadə 
Qafqazda da Külək enerjisindən istifadə edilməsi qədim tarixə malikdir. Ən çox külək əsən 

Abşeron yarımadasında küləyin orta illik sürəti saniyədə 8-9 m-ə, hətta 35-40 m-ə çatır. Küləyin 
orta illik sürətinin 6-7 m-ə çatdığı Kamık və Sal çöllərində də külək enerjisindən istifadə olunması 
üçün əlverişli şərait vardır. 

Külək enerjisinin enerjiyə çevrilməsi əsasən 2 mühüm tədbirin həyata keçirilməsini tələb edir: 
1) Müvafiq maliyyə, material sərfi vasitəsilə daimi olmayan külək enerjisinin toplanması; 
2) Müxtəlif ərazilərdə enerji almaq üçün külək mühərriklərindən istifadə edilməsi. 
Azərbaycan Respublikası bu cəhətdən olduqca əlverişli şəraitə malikdir. Burada külək enerjisi 

almaq məqsədilə 1-5 min kVt gücündə enerji qurğularının tikilməsi üçün əlverişli şərait vardır. 
Külək enerjisindən istifadə edilməsinin təşkilati məsələləri istehsal proseslərinin bütün sahələ-

rini əhatə edir. Enerji istifadəsinin təkmilləşdirilməsi və kompleks inkişafı bəzi məsələlərin həyata 
keçirilməsini tələb edir: 

1) Enerji potensialının iqtisadi səmərəsinin artırılması; 
2) Enerji istehlakında elektrik enerjisi payının fasiləsiz artırılması; 
3) Elektrikləşdirmənin rolunun və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi; 
4) Mütərəqqi texnoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi; 
5) Keyfiyyətin və əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması. 
Hazırda külək enerjisi qurğularının əsas iqtisadi parametrlərinin müəyyən edilməsi, istehsal 

olunan enerjinin dəyəri, hansı maddi vəsait hesabına başa gəlməsi ilə ölçülür. Külək enerjisindən 
istifadə olunmasının əsas meyarı hər hansı ərazidə il müddətində küləkli günlərin sayının, kü-
ləklərin istiqamətinin müəyyən edilməsindən ibarətdir. Qeyd edək ki, külək qurğularının yuxarıda 
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fırlanan hissəsi quşlar üçün təhlükəlidir. Buna görə də onları quraşdırarkən quşların miqrasiya yol-
ları, uçuş hündürlükləri nəzərə alınmalıdır. 

Azərbaycan hidrometeorologiya xidmətinin energetika institutlarının məlumatları təsdiq edir 
ki, Abşeron yarımadasında 1 km2 sahədə 4 mVt gücündə enerji almaq mümkündür. Yarımadanın 
8-10 faizi həmin məqsədlə istifadə edilərsə 2.5-2.6 mln kVt gücündə enerji qurğusu əldə etmək 
olar ki, bu da Azərenerji şirkətinin istehsal gücünün xeyli hissəsinə bərabərdir. Aşağıda göstərilən 
rayonlarda külək enerjisindən istifadə edilməsi “kiçik energetika”-nın inkişafında mühüm əhə-
miyyətə malikdir: 

1) Ceyrançöl yayları Gəncə - Goranboy – Tərtər. Yaz və qış aylarında şimal – qərb istiqamətin-
də əsən güclü küləklər enerji almaq üçün etibarlı mənbədir. 

2) Alazan – Həftəran vadisi, Kalmık, Sal çölləri, Şimali Xəzər düzənliyi, Türkmənbaşı – Bişkek 
regionunda da küləklər çoxlu enerji yaradır. 

Amerika Külək Energetikası Assosiasiyasının (AWEA) 1996-cı il hesablamalarına görə dünya 
energetik sisteminə qoşulmuş külək enerjisi qurğularının (KEQ) ümumi gücü 6000 MVt-dan çox 
olmuşdur. Əlbəttə, bu rəqəm dünya enerji balansı ilə müqayisədə o qədər də böyük rəqəm deyil. 
Lakin, külək energetikasının atom, istilik və hidro energetikaları ilə yanaşı durduğunu, onun illik 
inkişaf tempinin 25% olduğunu nəzərə alsaq onun sadalanan enerji mənbələrinə ciddi rəqib olduğu 
görünür. 3-cü cədvəldə külək energetikası üzrə 10 ölkənin adları və potensialı verilmişdir. 

 
Cədvəl 1 

Külək enerjisindən istifadə üzrə dünyanın aparıcı dövlətləri 
 

№ Ölkələr Potensial, MVt 
1. ABŞ 1794 
2. Almaniya 1567 
3. Hindistan 820 
4. Danimarka 785 
5. Niderland 305 
6. İngiltərə 264 
7. İspaniya 216 
8. İsveç 105 
9. İtaliya 70 
10. ÇXR 57 
 
Hal-hazırkı müasir dövrdə istifadə edilən külək turbinləri küləkdəki çoxlu miqdarda enerjini 

elektrik enerjisinə çevirə bilirlər. Bu çevrilmədə ən böyük rol qanadların payına düşür. Belə ki, 
qanadlar, müasir aerodinamik analiz və başqa icranı nümayiş etdirən təchizat vasitəsilə düzəldil-
məkdədir. Beləliklə, külək turbinlərinin əsas iş prinsipini nəzərdən keçirək. Külək turbininin əsas 
komponentləri bunlardır: rotor, qüllə, dişli qutu, kontroller, generator. Külək vasitəsilə fırlanan 
qanadlardan biz elektrik enerjisini ona birləşmiş generatordan alırıq. Bəs əsən külək qanadı necə 
hərəkətə gətirir? Belə ki, hər bir qanad başlanğıcından sonuna kimi çoxlu sayda müxtəlif forma və 
ölçülü aerodinamik səthli eninə kəsiklərdən ibarətdir. Məhz bu sadə aerodinamik səth texnolo-
giyası sayəsində külək turbinlərinin qanadı fırlanmaya nail olur. Bu o deməkdir ki, külək aerodi-
namik səth üzərində axdıqda qalxma qüvvəsi yaranır. Beləliklə, külək turbininin qanadları biz 
gördüyümüz sadə fırlanmaya nail olur. Hərəkət edən külək turbininin qanadı da küləyi relyativ, 
yəni nisbi olaraq keçirir. 

Vnisbi = Vkülək  - Vqanad 
Elektrik əldə etmək üçün külək sürətinin turbinə aid xüsusi “cut in” (ilk hərəkət) dəyərindən 

böyük olması lazımdır. Lakin külək turbinlərinin işləyərək elektrik istehsal etməsi üçün ən əlverişli 
külək sürəti 4m/s olmalıdır. Hərəkət edən qanad üçün nisbi külək təcili ilə göstərildiyi kimidir. 
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Buna görə də külək turbininin qanadı nisbi külək sürətilə düzlənmək üçün maili vəziyyətdə yer-
ləşdirilir. Qanadın təcili onun uclarında artdıqca küləyin nisbi sürəti də onun uclarına doğru meyil 
edir. Nəticədə qanada başlanğıcından sonuna kimi davam edən burulma verir. Lakin bu fırlanmaya 
birbaşa olaraq generator quraşdırıla bilməz. Çünki külək turbinlərinin qanadları səs və güc prob-
leminə görə adətən aşağı tezlikdə fırlanır. Bu yavaş fırlanmanı isə nəzərə aldıqda generatordan hər 
hansı bir əhəmiyyətli enerjini istehsal edə bilmərik. Buna görə də generatora birləşdirilməzdən 
əvvəl sürət, sürət qutusunda çoxaldılır. Sürət qutusu multiplikator, yüksək sürət nisbətini almaq 
üçün planetar mexanizm düzülüşündən istifadə edir (Sürət Nisbət ~ 1:90). 

Külək turbinlərinin generator sistemində: 
- Rotor 20-200 d/d sürətlə dönür. 
- Asinxron generatorlar birbaşa şəbəkəyə bağlana bilirlər və bu səbəbdən elektrik sistemi 

sadədir. 
- Daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. 
- Aşağı sürətli işləmədə tezlik 50 Hs-ə bərabərdir. 
Külək turbininin digər hissəsi tormoz qutusudur.Tormozun funksiyası güclü külək olduqda 

fırlanmanı dayandırmaqdır. Şəkil 3-də biz tormoz qutusunun quruluşunu görə bilərik. 
 

 
 
Eyni zamanda istehsal olunan elektrik enerjisi kabellərlə külək turbininin kökündə yerləşən 

transformatora ötürülür. 
Külək turbininin iki əsas tipi vardır. Üfüqi oxlu və şaquli oxlu. Üfüqi oxlu külək turbini daha 

çox və geniş istifadə edilməkdədir. Külək turbini maksimum güc almaq üçün küləyə perpendikul-
yar istiqamətdə dayanmalıdır. Lakin külək istiqamətini hər anda dəyişə bilər. Başlığın üzərində 
yerləşən anomometr, təcil sensoru və flüger küləyin sürətini və istiqamətini ölçür. Küləyin istiqa-
mətindəki dəyişikliklər elektron kontrollerə ötürülür. Elektron kontrollerdə elektron siqnalları öz 
növbəsində şəkil 4-də göründüyü kimi fırlanma mexanizminə ötürür ki, nəticədə istiqaməti düzlən-
dirir. Beləliklə, külək turbini həmişə küləyin istiqamətinə perpendikulyar yerləşəcəkdir. 
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Küləyin sürətindən asılı olaraq küləyin nisbi təcil bucağı da dəyişəcək. Qanadların əyilmə me-
xanizmi nəticəsində qanadların əyilməsi nisbi təcillə düzgün tənzimləməni təmin edir. Beləliklə, 
qanadlar küləyin axınına qarşı optimal bucaq altında yerləşdirilməlidir. 

Külək turbininin faydalı iş əmsalı maraqlı bir yanaşmaya malikdir. Külək turbininin faydalı iş 
əmsalına daha dərindən nəzər yetirmək üçün fərz edək ki, biz külək turbininə qarşı və ya əks isti-
qamətdə sürətini hesablayırıq. Eyni istiqamətdə olan küləyin sürəti əks istiqamətdə olan küləyin 
sürətindən qat-qat azdır. Buna səbəb qanadların müəyyən miqdar kinetik enerji alması ilə bağlıdır. 
Həmin miqdar enerji külək turbininin mexaniki enerjisinə çevrilir: 

Pmex = ½ mV2 dax – ½ mV2xar 
Maraqlısı odur ki, külək turbini yalnız o vaxt mümkün olan enerjinin 100%- ni alır ki, onun 

istiqamətində olan küləyin sürəti sıfır olsun. Lakin bu hal fiziki olaraq mümkün deyil. Eyni isti-
qamətli küləyin sürətinin sıfır olması onu göstərir ki, bütün axın tutulub. Bu fiziki reallıq külək 
üçün müəyyən çıxış sürətini tələb edir. Bu o deməkdir ki, külək turbininin alabiləcəyi maksimum 
nəzəri faydalı iş əmsalı mövcuddur. Bu limit BETS limiti adlanır. BETS = 59.3 %. Yəni dünyada 
heç bir külək turbini 59.3 %-dən çox faydalı iş əmsalı ala bilməz. Ən müasir külək qurğularının 
faydalı iş əmsalı 50% ətrafındadır. 

Külək enerjisinin alınması məqsədilə quraşdırılan turbinlərin hündürlüyü nə qədər yüksək 
olarsa bir o qədər möhkəm və güclü turbinlər sayılmış hesab olunur.Küləklərin güclü və nizamlı 
əsdiyi yerdə dönə bilmələri üçün hündür olmalıdırlar. Bu da enerjinin daha rahat alınmasını təmin 
edir. Məhz buna görə külək turbinləri daha hündür düzəldilməlidir. Bu külək turbinlərində gene-
ratorun içindəki düzbucaqlı formasındakı obyekt maqnit sahəsində sürətlə fırlanaraq sonda elektrik 
yaradır. Hər turbin ~ 3000 evi aydınlada biləcək gücdədir [5]. 

Bərpa olunan enerji növünə aid olan Külək enerjisi Günəş enerjisinin yer səthindəki fəaliyyəti 
nəticəsində əmələ gəlir.Belə ki, Günəş enerjisinin yer səthindəki sıxlığının maksimal qiyməti 
1kVt/m2 olarsa həmin qiymətə uyğun külək enerjisinin yer səthində küləyin əsmə istiqamətinə 
perpendikulyar sahədəki sıxlığının qiyməti çox böyük intervalda dəyişir. 

İlk dəfə külək turbini ABŞ-da düzəldilmişdir.Bu turbin Brush adı ilə adlandırılmışdır. 144 ədəd 
qanada malik olan bu turbinin rotorunun diametri 17 m- dir. 20 il elektrik istehsalı etmişdir. 
Turbinin generatoru 12 kVt elektrik istehsal etmək gücünə malik olmuşdur.Bu turbinin çatışmayan 
xüsusiyyəti, turbinin yavaş fırlanmasıdır. 

Daha sonralar isə Paul La Cour 1891-1918-ci illər aralığı apardığı təcrübələrdə 100-dən çox 20-
35 kVt aralıqlı gücə malik turbinlər hazırlamışdır. Hazırlanma prinsipi Danimarka yel dəyirman-
larına əsaslanmışdır. 

Külək turbinləri istifadə yerlərinə görə 3 qrupa ayrılır: qapalı şəbəkə (OFF – Grid), ayrılmış 
şəbəkə (İsolated – Grid) və mərkəzi şəbəkə (Central – Grid). 

Qapalı şəbəkə - kiçik turbinlərdir. (50Vt – 10 kVt). Əsasən şəhərdən kənar tarlalarda əkinə 
yararlı, elektrik olmayan yerlərdə istifadə olunur. 

Ayrılmış şəbəkə - 10 – 200 kVt-a qədər olan turbinlərin olduğu şəbəkələrdir. 
Mərkəzi şəbəkə - 200kVt – 2MVt-a qədər gücə malik olan turbinlərin  olduğu şəbəkələrdir ki, 

bu da külək üçün xas olan ərazilərdə quraşdırılır. 
Külək enerjisindən istifadənin həm müsbət, həm də mənfi xüsusiyyətləri vardır.Külək ener-

jisindən istifadənin əhəmiyyətli olduğunu göstərmək üçün aşağıdakılara nəzər salaq. 
- Təmiz və emissiyasız bir enerji mənbəyi olduğundan istixana effekti yaradan qazların artma-

sına səbəb olmur. Nəticədə qlobal istiləşməyə gətirib çıxarmır; 
- Yanacaq sərfiyyatı yoxdur, işlətmə məsrəfləri çox azdır; 
- Əlverişli şəraitdə dayanmadan işləyərək enerji əldə edilə bilir; 
- Külək turbinləri avtomatik qurğulardır. Belə ki, onların 20-30 il işləmə qabiliyyəti vardır. [2] 
Bəs külək enerjisindən istifadənin mənfi xüsusiyyətləri hansılardır?! 
- Enerji əldə etmək sırf küləklə əlaqəli olduğundan bu şəraitin olmaması ilə enerji də istehsal 

edilə bilməz; 
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- İşləmə məsrəfləri az olsa belə, külək stansiyalarının inşası üçün yüksək maliyyə vəsaiti tələb 
olunur; 

- Çox böyük külək turbinləri ətrafında hərəkət edən quşların məhvinə gətirib çıxara bilir; 
- Külək turbinlərinin işləməsi onun yaxınlığında yerləşən binalar üçün səs baxımından nara-

hatçılıq yarada bilir; 
- Külək turbinləri elektromaqnit dalğaların qarşısını kəsərək rabitədə əlaqənin mümkünsüzlü-

yünü yarada bilir; 
Bu günümüzdə 4500 kVt gücünə malik külək turbinlərindən istifadə edilməkdədir. Texnolo-

giyanın inkişafı ilə isə bu tutum daha da artmaqdadır. 
Dünya külək enerjisi potensialının 50° şimal və cənub enlikləri arasındakı sahədə 9000TVt/il 

tutumlu enerjinin əldə edilərək istifadə oluna biləcəyi hesablanmışdır. Dünyanın kontinental 
sahələrinin təqribən 27%-nin illik ortalama 5.1 m/s və ondan daha çox yüksək külək sürətinin təsiri 
altında qaldığı müəyyən edilmişdir. Qitələrə nəzər salsaq külək enerjisindən istifadə gücü Avro-
pada 73%, Avstraliyada 1%, Asiyada 10%, Amerikada 15% və Afrikada 1% hesablanmışdır. 
Külək enerjisindən elektrik enerji istehsalında ilk 10 sırada Almaniya, İspaniya, ABŞ, Hindistan, 
Danimarka, Çin, İtaliya, İngiltərə, Portuqaliya və Fransa dayanır. 

Hal – hazırda dünyada vahid gücü 100-250 kVt və hətta 700-800 kVt gücü olan qurğuların 
Avropa ölkələrində, ABŞ, Kanada, bəzi Şərq ölkələrinin dəniz sahillərində quraşdırılması müşa-
hidə edilir. Nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, bu qurğuların 1 kVt gücünün dəyəri 1000-1200 ABŞ 
dolları təşkil edir və elektrik enerjisinin tarifi 1 kVt saatı = 0.18-0.20 ABŞ dollarından yüksək 
olduqda əlverişli hesab edilir. 

Külək enerjisindən istifadə sistemlərinin ətraf təbii mühitə heç bir mənfi  təsir etmədən elektrik 
enerjisi istehsal etməsinə, daha səmərəli olmasına baxmayaraq, burada əsas maneə bu layihələrin 
yüksək maliyyə tutumlu, qoyulan vəsaitin dönümlüyünün uzunmüddətli olmasıdır (5-10 il). Bu 
gün bir müasir qurğunun qiyməti gücündən asılı olaraq 1.2-3.0 milyon avro dəyərindədir. Lakin 
hasil olunan 1 kVt elektrik enerjisinin maya dəyəri mövcud qurğulara nisbətən dəfələrlə aşağıdır. 
Ona görə də bu proqram ancaq dövlət səviyyəsində həyata keçirilməlidir.[8] 

 
Nəticə 

Ölkəmizdə külək enerjisinin illik potensial gücü 800 MVt, başqa sözlə, 4 mlrd kVt/saat 
tərtibindədir. Aparılan araşdırmalara uyğun olaraq bu sahədə ildə 2000-2200 saat küləkdən istifadə 
etmək mümkündür. Bu da öz növbəsində ildə 1 milyon ton şərti yanacağa, 3.7 milyon ton karbon 
qazına qənaət etmək deməkdir. Bundan əlavə, respublikamız bioqaz, termal sular və dəniz dalğası 
kimi digər qeyri-ənənəvi enerji ehtiyatlarına da malikdir. 

İlkin hesablamalara görə külək qurğularında 1 kVt saat elektrik enerjisinin maya dəyəri 0.15-
0.2 ABŞ dolları təşkil edir. Külək elektrik qurğularının iş müddəti 15-18 ilə qədərdir. Göstərilən 
qurğuların sahil zonalarında canlılar aləminə təsirini nəzərə almaq məqsədilə, onları xüsusi 
ərazilərdə yerləşdirmək lazımdır. 
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Summary 

Almost all countries in the world meet their energy needs through traditional sources of energy 
such as oil, natural gas and coal. These resources are exhausting, polluting the environment, and 
prices are high. In contrast, alternative energy sources are environmentally friendly and 
inexhaustible. 
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HEYDƏR ƏLİYEVİN NEFT STRATEGİYASI AVROPANIN ENERJİ 
TƏHLÜKƏSİZLİYİNƏ TÖHFƏ VERİR 

 
Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan Respublikası və Türkiyə tərəfindən Trans-Anadolu Qaz Kəməri – 
TANAP layihəsinin irəli sürülməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Boru kəmərinin mərhələlərlə inşa 
edilməsi göstərilir. 2019-cu il noyabrın 30-da Türkiyənin Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsində 
TANAP-ın təntənəli açılış mərasiminin keçirilməsi və bundan sonra Avropanın enerji təhlükəsiz-
liyində mühüm rol oynayacağı izah edilir. 

Açar sözlər: qlobal, kondensat, dəhliz, seqment, konfrans, bəyanat, start, proses, strateji, 
karbohidrogen, alternativ. 

 
Giriş 

Müasir dövrdə enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsi Avropa İttifaqı ölkələrinin qar-
şısında duran ən mühüm qlobal problemlərdən biridir. Bu səbəbdən də etibarlı və təhlükəsiz neft-
qaz boru kəmərlərinin çəkilməsi həmin ölkələrin diqqət mərkəzindədir. Neft-qaz ehtiyatları ilə 
zəngin olan Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin ilk dövrlərindən başlayaraq öz təbii sərvət-
lərini xarici bazarlara daşımaq üçün dönmədən səy göstərir. Xəzər dənizi hövzəsində beynəlxalq 
əməkdaşlığın “Əsrin müqaviləsi” ilə əsasını qoymuş ölkəmiz MDB məkanında boru kəmərləri 
çəkmək təşəbbüsü ilə ilk çıxış edən respublikalardan biridir. Xatırladaq ki, ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin neft strategiyasını uğurla reallaşdıran Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəb-
büsü ilə şaxələndirilmiş neft-qaz kəmərləri çəkilmişdir. Belə uğurla həyata keçirilən boru kəmər-
lərindən biri olan Avropanın enerji təhlükəsizliyində əvəzsiz rolu olacaq Trans-Anadolu Qaz 
Kəməri TANAP-dır. 

TANAP layihəsinin yaranması 
Azərbaycan Respublikasının neft-qaz sənayesi tarixində yeni eranın başlanğıcı “Şahdəniz” qaz-

kondensat yatağının mərhələlərlə işlənməsi ilə əlaqədardır. “Şahdəniz” qaz yatağının çıxarıla 
biləcək ehtiyatları 22,1 trilyon fut və ya 1,2 trilyondan çoxdur. [1, s.18] Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin qeyd etdiyi kimi “Allah Azərbaycan xalqına zəngin təbii sərvətlər bəxş etmişdir”. [2] 

2012-ci il iyun ayının 26-da Türkiyə ilə Azərbaycan Respublikası arasında “Cənub qaz dəhli-
zi”nin ikinci seqmenti Trans-Anadolu Qaz Kəməri – TANAP layihəsi ilə əlaqədar olaraq İstanbul 
şəhərində yekun sazişi imzalanmışdır. Bu çox mühüm sazişin imzalanması Avropa ölkələri üçün 
böyük əhəmiyyətə malik olan hadisəyə çevrilmişdir. Bu, Türkiyə ilə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 
yaradılmış birgə enerji layihəsidir. 

2012-ci il sentyabr ayının 11-də Türkiyənin həmin dövrdəki baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
Azərbaycan Respublikasına işgüzar səfəri zamanı Qəbələ şəhərində sənədlərin imzalanması mə-
rasimi başa çatdıqdan sonra mətbuat konfransı keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuatda birgə 
bəyanatla çıxış etmişlər. Hər iki tərəfin bəyanatında TANAP layihəsi diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Prezident İlham Əliyevin bəyanatında deyilir: 

“Beynəlxalq aləmdə TANAP layihəsinə olan diqqət göstərir ki, Türkiyə-Azərbaycan həmişə 
olduğu kimi, lazım olan vaxtda birgə təşəbbüs göstərərək, bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürərək 
bu böyük layihəyə start verdi.” [3] 
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Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan da TANAP layihəsinə öz xeyir-duasını vermişdir. Onun bə-
yanatında deyilir: 

“TANAP layihəsi ilə əlaqədar imzaları İstanbulda Dolmabaxçada hörmətli qardaşımla bərabər 
atdıq. Bu andan proses başladı və ən qısa zamanda, inşallah, mexanizmlər işə düşməyə başlaya-
caqdır”. [3] 

Azərbaycan Respublikası son illər ərzində öz enerji siyasətini çox uğurla və ardıcıl olaraq şaxə-
ləndirilmiş şəkildə həyata keçirir. Ölkəmizin düşünülmüş enerji strategiyası öz bəhrələrini ver-
məkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, TANAP dünyanın ən iri enerji layihələrindəndir. 

Avropa İttifaqı ölkələri arasında karbohidrogen ehtiyatlarının nəql edilməsi sahəsində çox ciddi 
problemlərin mövcud olması göstərir ki, enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hər bir ölkənin 
milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Son illərdə Avropada və bütün dünyada baş 
vermiş enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi siyasəti əyani surətdə göstərir ki, ayrı-ayrı dövlətlər 
çox mühüm bu problemi düşünülmüş və əlverişli şəkildə həll etmək üçün daha ciddi düşünməli, 
alternativ sistem layihələrinin gerçəkləşdirilməsi istiqamətində öz fəaliyyətlərini intensivləşdirmə-
lidirlər. Bu baxımdan alternativ neft-qaz kəmərlərinin gerçəkləşdirilməsi sahəsində sınanmış təc-
rübəyə malik olan Azərbaycan Respublikası ən etibarlı tərəfdaş ölkə kimi Avropa ölkələrinin diq-
qətini daha çox cəlb edir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası öz enerji təhlükəsizliyini tam 
şəkildə təmin etmişdir və özünün neft-qaz ehtiyatlarını şaxələndirilmiş şəkildə alternativ, təhlü-
kəsiz və etibarlı yollarla ixrac edir. Artıq respublikamız öz neft-qaz ehtiyatlarını xarici bazarlara 
daşımaq üçün irəli sürülmüş layihələri çox uğurla reallaşdırmışdır. O cümlədən Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəməri təhlükəsiz surətdə çəkilərək başa çatdırılmışdır. Lakin göstərildiyi kimi, 
Azərbaycan böyük qaz ehtiyatlarına malikdir və hazırda qarşıda duran başlıca vəzifə öz böyük 
təbii yanacaq ehtiyatlarını alternativ və təhlükəsiz boru kəmərləri vasitəsilə Avropa bazarlarına 
daşımaqdan ibarətdir. 

Hazırda Avropa İttifaqı ölkələri üçün yeganə və yeni təbii qaz yanacağı mənbəyi Azərbaycan 
Respublikasıdır. Yeni iri boru kəmərinin çəkilərək reallaşdırılması ölkəmizə və Avropa dövlətlə-
rinə böyük iqtisadi fayda gətirəcəkdir. Bu baxımdan TANAP əvəzolunmaz və ən etibarlı boru 
kəməridir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hələ 2014-cü ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasda TANAP-ın əhəmiyyətindən danı-
şaraq qeyd etmişdir: 

“Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan bu tarixi layihənin icraçısıdır, lider dövlətdir. Bu hadisə doğru-
dan da tarixdə qalacaq, keçən əsrin sonlarında “Əsrin müqaviləsi” imzalanmışdı. Bu layihə isə 
XXI əsrin layihəsidir, əminəm ki, biz layihəni də uğurla icra edəcəyik”. [4] 

TANAP layihəsinin irəli sürüldüyü ilk dövrlərdən başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları Azər-
baycan Respublikasının bu təşəbbüsünə də dəstək vermişdir. 2013-cü il iyulun 17-də ABŞ kon-
qresində Azərbaycan, Albaniya, Yunanıstan və İtaliya səfirliklərinin birgə təşəbbüskarlıqları ilə 
“Cənub qaz dəhlizi və onun Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolu” mövzusunda brifinqin ke-
çirilməsi bu fikri bir daha təsdiq edir. 

TANAP layihəsinin gerçəkləşdirilməsinə Almaniya və digər Avropa ölkələri də dəstək ver-
mişlər. 2015-ci il fevralın 6-da Almaniyada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev Münxen Təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində “Şaxələndirmə strategiyası” mövzusunda 
keçirilmiş “dəyirmi masa”da iştirak etmiş və çıxış edərək TANAP layihəsinin böyük əhəmiyyətə 
malik olduğunu vurğulamışdır.  

TANAP layihəsi Azərbaycan Respublikası ilə bir sıra Avropa ölkələri arasında strateji əmək-
daşlığın genişləndirilməsinə təkan vermişdir. 2015-ci ilin fevralında Bakıda “Cənub qaz dəhlizi” 
ölkələrini təmsil edən nazirlərin birgə məşvərət şurası keçirilmişdir. Məşvərət şurasında “Cənub 
qaz dəhlizi” layihəsinin reallaşdırılmasına inam bildirilmiş və Azərbaycan çox etibarlı və strateji 
tərəfdaş kimi qiymətləndirilmişdir. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bir sıra Avropa ölkələrinə rəsmi səfərləri, apardığı da-
nışıqlar TANAP layihəsinin gerçəkləşdirilməsinə inamı daha da artırmışdır. 2015-ci il martın 4-
də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bolqarıstana səfəri bu strateji layihənin reallaşdırılması 
yolunda irəliyə doğru atılmış mühüm bir addım oldu.  Prezident İlham Əliyevin Bolqarıstan Prezi-
denti Rosen Plevneliyevlə görüşündə Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın mühüm rol 
oynadığı qeyd edilmiş, Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı, investisiya qoyuluşu, TANAP 
strateji layihəsi və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıl-
mışdır. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev 
“Azərbaycan Respublikası ilə Bolqarıstan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə 
Bəyannamə” imzalamışlar. 

Aparılmış danışıqlar, imzalanmış sazişlər və müqavilələr göstərdi ki, TANAP layihəsi proqnoz-
laşdırılmış vaxtda tezliklə həyata keçiriləcək və bundan sonra respublikamız Avropanın enerji təh-
lükəsizliyinə mühüm töhfə verəcəkdir. Azərbaycan Respublikası və Türkiyənin səmərəli əmək-
daşlığının məhsulu olan TANAP layihəsi Avropa İttifaqı ölkələrində bir neçə qaz kəmərilə 
əlaqələndiriləcəkdir. 

2015-ci il martın 17-də Türkiyənin Qars vilayətinin Selim rayonunda Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqve-
laşvili və digər nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə TANAP-ın təməlinin qoyulması münasibətilə 
təntənəli mərasim keçirilmişdir.  

Təntənəli mərasimdə İlham Əliyev, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Giorgi Marqvelaşvili 
çıxış etmişlər. İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycanın malik olduğu nəhəng qaz ehtiyatları “Cənub 
qaz dəhlizi”ni təmin edəcək, bu layihə ölkələr arasında yeni əməkdaşlıq formalarının yaranmasına 
səbəb olacaqdır”. [5] 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan TANAP-ın alternativinin olmadığını, onun Avropa 
ilə Xəzər hövzəsi arasında əlaqə yaradacağını vurğulamışdır. 

Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili “Cənub qaz dəhlizi”nin onun ölkəsi üçün çox önəm-
li olduğunu qeyd etmişdir. 

Mərasimdə iştirak edən ABŞ Dövlət Departamentinin beynəlxalq enerji məsələləri üzrə xüsusi 
elçisi və əlaqələndiricisi Amos Hoxştayn “Cənub qaz dəhlizi” layihəsinə onun ölkəsinin dəstək 
verdiyini bir daha bildirmişdir. Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə vitse-prezidenti 
Maroş Şevçoviç də elan etmişdir ki, TANAP layihəsinə böyük inam verən Avropa İttifaqı işlərin 
yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün bundan sonra da əlindən gələni edəcəkdir. Təntənəli 
mərasim başa çatdıqdan sonra həmin gün nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə TANAP boru 
kəmərinin təməli qoyulmuşdur. 

TANAP-ın icra edilməsi 
Trans-Anadaolu Qaz Kəməri layihəsi irəli sürüldüyü ilk dövrlərdən başlayaraq uzun mübahi-

sələrə səbəb olmuş, müzakirələr aparılmış, lakin heç bir nəticə verməmişdir. Bu səbəbdən də bu 
möhtəşəm layihənin həyata keçirilməsini iki qardaş dövlət – Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası birlikdə həyata keçirməyi öz üzərinə götürmüşlər. TANAP-la bağlı ilk addım 2012-
ci ilin iyun ayında İstanbulda hökumətlərarası müqavilələrin imzalanması ilə atılmışdır. 2013-cü 
ilin dekabr [6] ayında isə Bakıda təşkil edilən mərasimdə “Şahdəniz-2” yekun investisiya sazişi 
imzalandıqdan sonra layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün səylər artırılmışdır. 

Xatırladaq ki, 2015-ci il martın 17-də Türkiyənin Qars vilayətinin Selim rayonunda Türkiyə, 
Azərbaycan və Gürcüstan prezindetlərinin iştirakı ilə TANAP-ın təməlinin qoyulması münasibə-
tilə təntənəli mərasim keçirilmişdir. 2018-ci il iyunun 21-də [6] dost və qardaş ölkələrin nümayən-
də heyətlərinin iştirakı ilə Türkiyənin Əskişəhər ərazisində TANAP-ın açılış mərasimi keçirilmiş-
dir. Bundan sonra  Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının işbirliyi və fədakarlığı 
nəticəsində çox sürətlə inşaat işləri aparılmışdır. 

TANAP Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçərək Avropaya uzanan 3500 [6] 
kilometrlik “Cənub qaz dəhlizi”nin ən mühüm hissəsidir. TANAP-ın icrasında Azərbaycan, Gür- 
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cüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya iştirak edir. Bosniya və Hersoqovina, 
Monteneqro və Xorvatiya ilə Avropada enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair 
anlaşma memorandumu imzalanmışdır. 

“Cənub qaz dəhlizi” layihəsinin əsas hissəsini təşkil edən TANAP-ın inşası uzun müddət davam 
etmiş, üç dost və qardaş ölkənin - Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın ortaq və çətin səyləri ilə 
yeddi il yarımlıq bir müddətdə başa çatdırılmışdır. 

2019-cu il noyabrın 30-da Türkiyənin Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsində TANAP qaz 
kəmərinin Avropa ilə birləşən hissəsinin təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir. Açılış mərasimin-
də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Gürcüstan 
Baş Naziri Georgi Qaxariya, Bosniya və Hersoqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Şefik Caferoviç, 
Serbiya Milli Məlisinin sədri xanım Maya Qoykoviç və digər nümayəndə heyətləri iştirak etmişlər. 

Əvvəlcə “Cənub qaz dəhlizi”nin ən mühüm seqmentlərindən biri və Avropanın enerji təhlükə-
sizliyində mühüm amil olan TANAP – Trans-Anadolu qaz boru layihəsinin icrasına həsr olunmuş 
videoçarx nümayiş etdirildi. SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və Türkiyənin Enerji və 
Təbii Sərvətlər naziri Fatih Dönməz TANAP layihəsinin əhəmiyyətindən danışdılar. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə çıxış etdi və TANAP haqqında 
dedi: “Əminəm ki, TANAP-ın ömrü uzun olacaq, TANAP Türkiyə və Azərbaycan xalqlarına, 
digər qonşu xalqlara fayda və tərəqqi verəcəkdir.” [6] 

TANAP layihəsinin reallaşdırılmasında Türkiyə-Azərbaycan birgə səyləri mühüm rol oyna-
mışdır. Bu dostluğu, dəstəyi xüsusi qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev demişdir: “Türkiyə-
Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı gündən-günə möhkəmlənir. Mən bu gün dünya miqyasında ikinci 
belə ölkə tanımıram ki, Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olsun”. [6]  

Digər ölkələrin iştirakı və özəl şirkətlərin maliyyə dəstəyi də TANAP-ın gerçəkləşdirilməsinə 
müsbət təsir etmişdir. BP şirkəti də bir tərəfdaş kimi TANAP layihəsinə qoşulmuşdur. TANAP 
həm də enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Müasir dövrdə enerji təhlükəsizliyi məsələsi dünya 
mətbuatının diqqət mərkəzindədir. 

Açılış mərasimində çıxış edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan TANAP-la bağlı qeyd 
etmişdir: “Hər mərhələsi səbirlə, diqqətlə, Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın ortaq səyləri ilə 
ərsəyə gələn yeddi il yarımlıq uzun və çətin bir prosesi uğurla başa çatdırmağın haqlı qürurunu 
yaşayırıq.” [6]  

Rəcəb Tayyib Ərdoğan daha sonra TANAP-ın əhəmiyyətindən danışaraq vurğulamışdır: 
“TANAP Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə marşrutundan Avropaya TAP xəttinə birləşir və 

təbii ki, oradan davam edərək Bolqarıstan, Yunanıstan, Makedoniya, Albaniya, Serbiya, Bosniya 
və Hersoqovina marşrutu üzərindəki ölkələr də ondan faydalanır”. [6] 

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan TANAP-ın hədəflərindən bir daha danışaraq 
demişdir: “TANAP Azərbaycandan Avropaya uzanan 3500 kilometrlik enerji dəhlizinin ən önəmli 
hissəsidir. Bu gündən etibarən Azərbaycanın təbii qazı ölkəmizin 20 vilayətindən, 67 rayonundan 
və 600 kəndindən keçərək artıq Avropanın qapısına, yəni, buraya çatmışdır”. [6] 

Proqnozlaşdırıldığı kimi artıq 16 milyard kubmetr Azərbaycan təbii qazının Avropanın istifadə-
sinə verilməsi əfsanədən həqiqətə çevrilib. Bu 16 milyard kubmetr qazın 6 milyard kubmetrini Tür-
kiyə, 10 milyard kubmetrini isə Avropa istifadə edəcək. Qarşıdakı illərdə TANAP-ın nəqletmə qa-
biliyyəti əvvəlcə 24 milyard kubmetrə, daha sonra isə 31 milyard kubmetrə çatdırılması planlaşdırıl-
mışdır. Avropaya qaz nəqlinin başlanılması üçün Trans-Adriatik təbii qaz kəmərinin – TAP-ın inşası 
qısa müddətdə başa çatdırılacaqdır. TAP-ın inşasının 2020-ci ildə reallaşdırılması proqnozlaşdırıl-
mışdır. 

TANAP enerji təhlükəsizliyi, sülh, dostluq layihəsidir və nəinki Türkiyəyə, Azərbaycana, hətta 
qonşu xalqlara da fayda verəcəkdir. 2020-ci il yanvarın 20-də 2019-cu ilin yekunlarına həsr olun-
muş müşavirədə Prezident İlham Əliyev bir daha TANAP -ın əhəmiyyətindən danışaraq demişdir: 
“Keçən il TANAP qaz kəməri istismara verildi. Hesab edirəm ki, bu tarixi nailiyyətdir. Çünki 
TANAP “Cənub qaz dəhlizi”nin əsas hissəsidir”. [7] 
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Yunanıstanın Saloniki şəhərində TAP-ın təməlqoyma mərasimi keçirilərkən Avropa Komis-
siyası və iştirakçı dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri qaz xəttinin tikintisinin həyata 
keçirilməsinə güclü dəstək veriləcəyini nümayiş etdirmişlər. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsinin ilk dövrlərindən 
başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları bütün alternativ neft-qaz layihələrinə güclü dəstək vermiş 
və bu dəstək həlledici rol oynamışdır. TAP-ın təməlqoyma mərasimində ABŞ bu layihəyə də 
dəstək verdiyini bəyan etmişdir. ABŞ-ın dövlət katibi Con Kerrinin TAP-ın təməlqoyma mərasimi 
iştirakçılarına ünvanladığı məktubda bu enerji layihəsinin reallaşması ilə Avropa bazarlarına yeni 
qazın çıxışına şərait yaranacağı fikri vurğulanıb. 

TAP layihəsinin maliyyələşdirilməsi də vaxtında öz həllini tapıb. Layihənin reallaşdırılmasına 
kredit verilməsi Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bankın 
enerji üzrə icraçı direktorunun məlumatına görə TAP layihəsi təqribən altı milyard avro həcmində 
qiymətləndirilir. 

2020-ci il yanvarın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında 
2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Müşavirədə Prezident İlham Əliyev 
giriş nitqi söyləmişdir. TANAP-la bağlı onun nitqində deyilir: 

“Məhz 2012-ci ildə TANAP üzrə imzalanmış sazişdən sonra “Şahdəniz-2” qaz-kondensat 
yatağının işlənməsi üçün sanksiya verilmişdir. Əgər TANAP imzalanmasaydı, “Şahdəniz-2”nin 
işlənilməsi başlamayacaqdı və bu gün biz bu əlavə qaz həcmini əldə edə bilməyəcəkdik”. “Bu, 
böyük problemlər yarada bilərdi. Ona görə həm TANAP üzrə sazişin imzalanması, həm də qaz 
kəmərinin vaxtından əvvəl istismara verilməsi və nəzərdə tutulmuş vəsaitə çox böyük qənaət 
edilməsi doğrudan da, böyük tarixi nailiyyətdir. “Cənub qaz dəhlizi”nin qalan dördüncü layihəsi 
də uğurla icra edilir. TAP layihəsinin icra səviyyəsi 90 faizi keçibdir. Əminəm ki, biz bu il TAP-
ın istismara verilməsini də nəzərdə tutulmuş vaxtda qeyd edəcəyik”. [7] 

TAP-ın tikintisi layihəyəuyğun və sürətlə həyata keçirilmişdir. Boru kəmərinin keçdiyi marşrut 
coğrafi cəhətdən mürəkkəb şəraitdə yerləşdiyindən tikinti işləri çətinliklə aparılmışdır. Marşrut 
boyu boru kəmərinin ən aşağı hissəsi dəniz səviyyəsindən təxminən 820 metr, ən yüksək hissəsi 
isə 1800 metr [7] təşkil edir. Çətinliklərə baxmayaraq inşaat işləri nəzərdə tutulduğu vaxtda başa 
çatdırılmışdır. 

Xatırladaq ki, Türkiyə ilə Azərbaycan Respublikasının birgə enerji layihəsi olan TANAP artıq 
icra olunmuşdur. TAP layihəsinin reallaşdırılması isə 2020-ci ilə proqnozlaşdırılmışdı. Son rəsmi 
məlumatlar göstərir ki, TAP da istifadəyə verilmişdir. Trans Adriatik Boru Kəməri Şahdəniz 
yatağından hasil ediləcək təbii qazı Yunanıstan və Albaniya ərazisindən keçməklə İtaliyaya nəql 
edəcək. Uzunluğu 870 kilometr olan TAP Türkiyə-Yunanıstan sərhəddində TANAP-la birləşir. 
Daha sonra isə bu xətt Yunanıstan və Albaniya ərazilərindən, Adriatik dənizinin altından keçməklə 
İtaliyanın cənub sahillərinədək uzanır. Cənub-Şərqi Avropa ölkələrini Şahdəniz qazı ilə təmin 
edəcək TAP gələcəkdə Xəzər hövzəsində hasil edilən təbii qazın Qərbi Avropanın digər böyük 
qaz istehlakçılarına – Almaniya, Fransa, Avstriya, İsveçrə və Böyük Britaniyaya ötürülməsi üçün 
də geniş imkanlar açacaqdır. Beləliklə, Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyatları Türkiyə və Avropa 
bazarlarına qısa və alternativ təhlükəsiz yolla, şaxələndirilmiş formada çatdırılacaq. Avropada 
enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə əhəmiyyətli təsir göstərəcək Şahdəniz qazı yeni və 
iştirakçıların maraqları təmin edilən mənbədir. 

Sülh, sabitlik, dostluq və əməkdaşlıq layihələri olan TANAP və TAP ölkələr arasında inteqra-
siya proseslərini gücləndirəcək, şaxələndirmə nəticəsində minlərlə yeni iş yerləri yaradılacaq. 
TANAP-ın və TAP-ın uğurla icra olunması Azərbaycan Respublikasının tranzit əhəmiyyətini daha 
da artıracaq, beynəlxalq nüfuzunu yüksəldəcək və dünya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri daha da 
dərinləşəcəkdir. 

Artıq TANAP çox uğurla fəaliyyət göstərməyə başlayaraq Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. 
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Nəticə  
“Əsrin müqaviləsi” ilə başlanan ümummilli lider Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası ilk 

dövrlərdən başlayaraq uğurla reallaşdırılmağa başlanılmışdır. Öncə özünü neft ölkəsi kimi ta-
nıtdıran Azərbaycan Respublikası Şahdəniz neft-qaz kondensat yatağı aşkarlandıqdan sonra mü-
hüm təbii yanacaq ixracatçısına çevrilmişdir. Respublika öz enerji ehtiyatlarını təhlükəsiz və al-
ternativ yollarla dünya bazarına çıxarmağa başlamışdır. Ölkəmiz tərəfindən irəli sürülən neft-qaz 
layihələri proqnozlaşdırılmış vaxtlarda gerçəkləşdirilmişdir. Heydər Əliyevin yeni neft strategiya-
sı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ardıcıllıqla və yaradıcılıqla həyata 
keçirilməkdədir. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycanın neft-qaz layihələri çox uğurla reallaşdırılmış-
dır. Son dövrlərdə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş olan enerji layihələri də 
çox uğurla icra edilməkdədir. Trans Anadolu Qaz Kəməri və Trans Adriatik Qaz Kəməri belə 
uğurlu layihələrdəndir. 
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Резюме 
В статье рассматривается вопросы совместного выдвижения проекта Трансанатолий-

ский газапроводе со стороны Азербайджанской Республики и Турцией. Также указывается 
совместное строительства трубопровода. Анализируется открытие ТАНАП-а 30 ноября 
2019-года и роль турбопробва энергетической безопосности Европы. 
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Summary 
The article considers the promotion of the Trans Anatolian Pipeline - TANAP project by the 

Republic of Azerbaijan and Turkey. The joint construction of the pipeline is also indicated. The 
opening ceremony of TANAP in Ipsala, Edirne province, Turkey, on November 30, 2019, is 
explained to play an important role in Europe's energy security. 
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UOT 339.9 
Jalə Nizami qızı MURADOVA 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Unversitetinin 
“Sənaye iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının dissertantı 

 
MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ DÜNYA NEFT EMALI SƏNAYESİNDƏ 

KONSOLİDASİYANIN MÜHÜM ASPEKTLƏRİ 
 

Xülasə 
 Son illər qlobal energetika şirkətlərinin reytinqlərində milli neft şirkətləri MNŞ-lərin mövqeləri 

ciddi surətdə möhkəmlənmişdir. Məsələn, bir neçə mühüm göstəricini (neft və qaz ehtiyatlarının 
çıxarılması, karbohidrogenlər və qaz ehtiyatları, neft emalı üzrə satışın və güclərin həcmləri)  
birləşdirən PIW inteqral göstəricisi üzrə reytinqdə birinci iyirmiliyə daxil olan 13 şirkət inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdəndir.  

Açar sözlər: energetika, neft ehtiyatı, karbohidrogen.  
 

Giriş 
Hazırkı mərhələdə dünya iqtisadiyyatı kifayət qədər sürətli inkişaf edir, yeni sənaye sahələri 

inkişaf edir, insan həyatını sadələşdirən texnologiya yaranır. Qloballaşma və regionallaşma proses-
lərinin iqtisadi inkişafın davamlılığına təsiri bir çox aparıcı alimlərin mütəmadi araşdırma pred-
metinə çevrilmişdir.  

Qlobal iqtisadiyyatdakı dəyişikliklər, ilk növbədə enerji, neft-qaz sektorunda baş verən bütün 
xəbərlər ön plana çıxdı, xüsusilə dünya iqtisadiyyatında vəziyyətin çox qarışıq olduğu bir dövrdə 
bu xəbərlər enerji sahəsini daim diqqətdə saxlamağı tələb etmişdir. Bu vəziyyətin başlıca səbəbi, 
gözlənilməz olaraq neft qiymətlərinin aşağı düşməsi, milli valyutaların məzənnəsinin düşməsi, 
neft ticarəti ilə bağlı ölkələrin iqtisadiyyatında böhranın olması idi.  

Son illər neftin “dünya valyutası” mövqeyinə gəldiyi deyilə bilər, çünki bir çox iqtisadiyyatla-
rın, xüsusilə ölkəmizin və bir sıra MDB ölkələrinin sabitliyi əsasən ondan asılıdır. Son dövrlər 
müşahidə etdiyimiz neft bazarının yüksək dəyişkənliyini nəzərə alsaq, bu xammalı valyuta ilə 
müqayisə etmək olar. Tələbin davamlı olaraq dəyişməsi ilə qiymət dəyişikliyi arasında sürətli di-
namika mövcuddur. Bir tərəfdən bu dəyişkənlik iqtisadiyyata, istər ixracatçı ölkələrə, istər neft 
idxal edən ölkələrin iqtisadiyyatına və digər tərəfdən də dünya maliyyə sisteminə və neft-qaz sek-
toruna təsir göstərir.  

Son vaxtlar neft bazarının inkişaf dinamikasını nəzərə almaq maraqlıdır. Neft qiyməti dünya 
iqtisadiyyatının mühüm göstəricisinə çevrilmişdir. Əgər neft qiymətləri kifayət qədər yüksəkdirsə 
və sabitdirsə bu halda neft bazarına yatırımlar daim artır. Bu baxımdan, belə investisiyaların həcmi 
əmtəə və xammal bazarının maliyyə bazarının seqmentinə çevrilməsinə kömək edən əhəmiyyətli 
dəyişikliklərə səbəb olur. Son 1 ildə neft bazarına olan təzyiq çoxaldı, belə ki, neft tələbatı və 
tədarükü arasında tarazlıq pozulmuşdur. Təchizat bir çox cəhətdən tələbi aşmış və bu da qiymət-
lərin kəskin azalmasına gətirib çıxardı. Bu vəziyyət yeni oyunçuların neft bazarına daxil olması 
ilə əlaqədar meydana gəldi. Ən böyük istehsalçılar arasında neft istehlakçıları üçün rəqabət müba-
rizəsi meydana çıxmışdır. Dolların məzənnəsinə həssas olan ölkələrin iqtisadiyyatlarında əhəmiy-
yətli dərəcədə mənfi tendensiyalar müşahidə edilmişdir.  

Dünya neft bazarında BNŞ və MNŞ-lərin rolu 
Neft bazarında vəziyyət həmişə OPEK ölkələri tərəfindən tənzimlənir və bu da neftin sabit qiy-

mətlərini təmin edə və neft bazarında dəyişiklikləri həyata keçirməyi təmin edə bilər. Bu gün 
beynəlxalq neft bazarının müştəri tələbatından çox asılı olduğunu və OPEK-in formalaşmasından 
sonra əhəmiyyətli dərəcədə neft bazarında aktivliyi müşahidə etmək mümkündür. 

Eyni zamanda emal edilmiş neft məhsullarına da bazarda davamlı artım vardır. Bu, neft emalı 
məhsullarının daha çox ehtiyatda saxlanılmasına səbəb olur. Ötən ilin avqust ayında Səudiyyə 
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Ərəbistanı bazara xam neftdən çox neft emalı məhsulları təklif etdi. Öz növbəsində, ABŞ da gündə 
2 milyon barel təşkil edən 30 emal məhsullarının bazara ixracını artırmışdır. ABŞ şirkətləri 
tərəfindən şist neftinin istehsalı bu gün təxminən 9 milyon barel təşkil edir.  

2015-ci ildən Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla OPEK ölkələri, istehsal səviyyəsini eyni sə-
viyyədə dondurmağa qərar verdilər və bu proses bazarda neftin çox olması ilə qiymətlərin müstəqil 
olaraq müəyyən edilməsinə imkan verdi. OPEK digər ölkələrdə istehsal səviyyəsinin azalacağını 
gözləsə də, eləcə də ABŞ-da neft hasilatının azalmasına baxmayaraq, neftin istehsal həcmi əhə-
miyyətli dərəcədə azalmamışdır. Amerika ərazisində, neft hasilatında çox sayda şirkət vardır ki, 
onlar da müxtəlif sahələrdə ixtisaslaşmışlar. Buna görə neft qiymətlərinin düşməsi bütün Amerika 
şirkətləri üçün əsas göstəricidir, çünki bütün şirkətlər müxtəlif şəraitdə müəyyən gəlir gətirirlər. 
Amerika şist neft şirkətləri neft qiymətlərinin düşməsi səbəbindən çox qarışıq bir vəziyyətə düş-
müşlər. Hazırda Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiya neft istehsalında liderlər kimi dünya neft istehsa-
lının təxminən 83,5% -ni təmin edir. Bu sənayenin aparıcı mütəxəssisləri hesab edirlər ki, Səudiy-
yə Ərəbistan kimi bir ölkə hasil olunan xammal miqdarını azaltmaq və neft bazarında payını 
itirməyi planlaşdırmır [5, s. 30].  

Ekspertlər hesab edirlər ki, neft ixrac edən ölkələr aşağı qiymətlərlə uzun müddət yüksək isteh-
sal səviyyəsini saxlaya bilməyəcəklər. Çin və neft alıcısı olan ölkələrdən olan tələbat azaldığından 
dünya bazarında istehsal edilən neftin həcmi çox olmuşdur. Çinin iqtisadi artım və tələbatının 
azalması neft qiymətlərinə təsir göstərdiyini ortaya çıxardı. 

Hazırda BNŞ və MNŞ qarşılarına fəaliyyətləri və gələcək inkişaflarına dair son dərəcə dəqiq 
məqsədlər qoyur. Buna misal kimi Statoil şirkətinin təcrübəsini göstərmək olar ki, burada geoloji 
kəşfiyyat (yüksək debitli quyuların qazılması və iri yataqların axtarışı) və aktivlər alqısı strategi-
yası (qeyri-ənənəvi ehtiyatlar) həyata keçirilir. Şirkət tərəfindən həmçinin, neft məhsullarının pə-
rakəndə ticarətindən imtina qərarı qəbul edilmişdir ki, bu da bir daha sübut edir ki, şirkət dəyər 
yaradılması zəncirinin restrukturizasiyasını həyata keçirməyi nəzərdə tutur.  

Ekspertlərin fikrincə, bu sahədə yeni model daha dəqiq təzahür etməyə başlayır. Onun əsasında 
hər hansı istiqamətlərin birində ixtisaslaşma durur (və ya kəşfiyyat və ya hasilat, və ya nəql və 
saxlanma, və ya emal və satış). Bir çox MNŞ-lər emal və pərakəndə satış seqmentinə müştəri ba-
zasının genişləndirilməsi və bütövlükdə bazarın inkişaf vektoruna təsir imkanı əldə etmək üçün 
gəlirlər. MNŞ-lərin öz bizneslərini genişləndirmək üçün müxtəlif motivləri vardır, öz strategi-
yalarında isə diqqəti emala və satışa cəmləşdirə bilərlər. Bəzi iri BNŞ-lər isə əksinə, bu seqmentdə 
fəaliyyət göstərməkdən imtina edirlər və bu, aktivlərin satışı yolu ilə baş verir. Bütövlükdə, bu 
sahədə rəqabətin kəskinləşməsini və BNŞ və MNŞ-lər üçün həm hasilat, həm də emal və satış 
seqmentlərində şəraitin mürəkkəbləşməsini qeyd etmək olar.  

Dünya neft bazarında liderlik uğrunda mübarizə aparan neft-qaz şirkətlərinin beynəlxalq fəaliy-
yətinin həyata keçirilməsində ən mühüm prinsiplərdən biri coğrafi diversifikasiya strategiyasının 
inkişaf etdirilməsidir. Beynəlxalq neft biznesinin inkişaf təkamülü onu sübut edir ki, bütün inkişaf 
mərhələlərində neft şirkətlərinin mühüm vəzifələri yeni yataqların mənimsənilməsi, təsir sahə-
lərinin genişləndirilməsi, likvid ehtiyatların artırılması olmuşdur. Başqa sözlə, coğrafi diversifika-
siya iri neft-qaz korporasiyasının yaradılması mərhələsində çox önəmlidir, emal, nəql  üzrə güclər 
isə korporasiyanın biznesinin əsas növü neft çıxarılması ilə paralel təzahür edir və inkişafın müəy-
yən mərhələsində əsas olmaqdan baza olmağa keçir və korporasiya artıq mənfəət və rentabelliyə 
fəaliyyətinin başqa sahələrində nail olur.  

Nəticədə neft-qaz TMK-larının strategiyalarının 100 illik təkamül dövründən sonra şirkətlərin 
investisiya strategiyaları mürəkkəbləşmiş, eyni zamanda idarəetmə formaları, təşkilati strukturları 
da dəyişmişdir.  Bu təkamülün gedişində neft-qaz korporasiyalarının diversifikasiya strategiyası 
da modifikasiya olmuşdur. TMK-ların çoxu öz ölkələrində neft və qazın çıxarılması və müasir 
emalında liderlik əldə etməyi qarşılarına məqsəd qoymuşlar. Bu strategiya British Petroleum, 
Conoco Phillips, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total və digər nəhəng TMK-lar tərəfindən elan 
edilmişdir [2, s. 73]. 
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TMK-ların strategiyalarında coğrafi diversifikasiya eyni zamanda xeyli dəyişmişdir: iri neft-
qaz TMK-ları karbohidrogenlərin hasilat və emalı da daxil olmaqla bütün texnoloji zənciri (downs-
tream və upstream) əhatə edən şirkətlərə çevrilmiş, həmçinin, həm ənənəvi, həm də Afrikada, Asi-
yada, Latın Amerikasında, Şimali Avropada və MDB-də yeni yataqların işlənməsinə inves-
tisiyaları artırmağa başlamışlar. Bu zaman şirkətlərin inkişaf etməkdə olan ölkələrin hasilat sekto-
runda iştirakını artırmasını sırf baza ölkələrin milli bazarlarının enerji daşıyıcıları ilə təmin etməklə 
deyil (inkişaf etmiş ölkələr üçün bu vəzifə hazırda həll olunub), öz neft emalı güclərinin ucuz 
xammalla təmin etmək cəhdi və nəticədə öz fəaliyyətinin mənfəətliliyini yüksəltməklə izah etmək 
olar. Ona görə də, neft-qaz korporasiyalarının fəaliyyətində neft çıxarılmasından neft məhsulları 
istehsalına keçidi, sonra isə qaz və neft emalına, daha sonra neft-kimya məhsullarının istehsalına 
keçidi qeyd etmək zəruridir . 

Bu dəyişikliklər şirkət üçün istehsal və satış sahəsində yeni olan məhsul növlərinin formalaş-
ması sisteminin zəruriliyini gündəmə gətirmişdir. Neft-qaz korporasiyalarının təkamülü müasir 
mərhələdə dünya enerji məkanında köklü, indiyə qədər görünməmiş dəyişikliklər kontekstində baş 
verir. Onların arasında ən önəmlisi neft-qaz korporasiyalarının dünya yanacaq energetika komp-
leksinin (YEK) qlobal idarə edilməsi səviyyəsinə çıxmaqdır. Bununla əlaqədar olaraq çox vaxt iri 
TMK-lar özlərini sadəcə neft-qaz deyil, həm də enerji şirkətləri kimi göstərirlər [6]. 

MNŞ-lərin dünya bazarında mövqeyi nəinki onların kommersiya vəzifələrinin gerçəkləşməsi 
nəticələri, həm də baza ölkənin iqtisadi siyasəti ilə müəyyən edilir: MNŞ-lər qarşıya qoyduqları 
vəzifələrinə nail olmaqla yanaşı, çox vaxt müvafiq ölkələrin dövlət siyasətinin yeridilməsinin əsas 
alətinə çevrilirlər. Son vaxtlar MNŞ tərəfindən xarici bazarlarda tədarük və hasilatın artırılması 
məqsədilə əlavə aktiv və ehtiyatlar əldə edilməsi imkanlarının axtarışında fəallıq özünü göstərir.  

MNŞ-lərin bağladıqları sazişlərin əksəriyyəti xarici bazarlarda (MNŞ-lərin iştirakı ilə sazişlərin 
üçdə bir hissəsi) investisiyalardır. Son vaxtlar həmçinin yeni neft emalı güclərinin tikintisində də 
MNŞ-lər fəallıq göstərirlər. Onlar indi xammalı inkişaf etmiş ölkələrə göndərməkdənsə, özləri 
emal etməyə cəhd göstərirlər (bu istiqamətdə Çin böyük fəallıq nümayiş etdirir). Zənnimizcə, 
MNŞ-lər inkişaf etmiş ölkələrin BNŞ-ləri üçün daha layiqli rəqibə çevrilirlər. İnkişaf etmiş öl-
kələrdə sübut olunmuş neft ehtiyatlarının azalması və BNŞ-lərin OPEK ölkələri bazarlarına girişinin 
çətinləşməsi BNŞ-lər üçün beynəlxalq sahibkarlıq mühitinin konfiqurasiyasını dəyişir [3, s. 6]. 

BNŞ üçün perspektiv istiqamət bərpa olunan enerjinin inkişafıdır, baxmayaraq ki, biz onun fəal 
inkişafına kifayət qədər  ehtiyatla yanaşırıq, bu da nüfuzlu sahəvi təşkilatların proqnozları ilə təs-
diq olunur. Beləliklə, müasir şəraitdə dünya enerji daşıyıcıları bazarında MNK-ların mövqelərinin 
güclənməsi müşahidə olunur, lakin onların aydın görünən “hasilat” ixtisaslaşması göz qabağın-
dadır: onlar böyük neft və qaz resurslarına nəzarət edir, ancaq hələ dünya neft emalı sektorunda 
xüsusi fəallıq da göstərmirlər. 

BNŞ-lər öz lider mövqelərini itirmirlər ki, bu da onların downstream (üzü aşağı) sektorunda 
xüsusi üstünlükləri ilə bağlıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin BNŞ-ləri üçün beynəlmiləlləşmə prosesinin 
başa çatdığı fikrinə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Onların beynəlmiləlləşməsinin müəyyənedici 
amilləri, ekspertlərin qeyd etdikləri kimi, yeni, sürətlə inkişaf edən bazarlara çıxış imkanı əldə 
etməyə; neft məhsulları istehsalının diversifikasiyasına; neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı 
risklərin azalmasına; əlavə mənfəət almaq üçün satış zəncirinin inteqrasiyasına xidmət etməkdə 
davam edir. 

Xarici iri neft-qaz şirkətlərinin mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların seqmentləri 
arasında effektiv müstəqil bazarlar fəaliyyət göstərir və bu bazarlar emal, hasilat və satış arasında 
“təbəqələr” formalaşdırır.  Məsələn, buna görə də, BP şirkətində neft emalının həcmi hasilatın 
həcmindən asılı deyil, pərakəndə şəbəkə vasitəsilə satış isə emalla bağlı deyil: marketinq xidməti 
şirkərin hasilatından 40% artıq satış həyata keçirir. 

Misal üçün, Rusiyada belə “təbəqələr” olmadığından, aşağıdakı situasiya yer alır: çıxarılan 
100% neftin 70%-i öz neft emalı zavodlarında emal olunur, 30%-i isə satılır və ya emal olunmuş 
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neftin 70%-dən 50%-i öz yanacaqdoldurma stansiyalarında satılır və 30%-i iri və xırda topdan-
satışa gedir [4, s.23]. 

Amerikanın “Exxon Mobil” şirkəti Norveçin “Var Energi AS” neft-qaz şirkətində ona məxsus 
aktivləri İtaliyanın “Eni” şirkətinə 4,5 milyard dollara satmağa razılaşıb. 

“Exxon Mobil” şirkətinin saytında xəbər verilir ki, Amerika şirkəti adətən mühüm mövqelərə 
malik olduğu Norveçdə enerji daşıyıcıları hasilatını dayandırmağı qərara alıb. 

“Var Energi AS” Norveçin kontinental şelfində enerji resurslarının kəşfiyyatı və hasilatı ilə 
məşğul olan ən iri müstəqil şirkətdir. Onun satılması ilə bağlı sövdələşmə “Exxon Mobil” şir-
kətinin strateji planlarının tərkib hissəsidir. “Exxon Mobil” strateji əhəmiyyət kəsb etməyən 15 
milyard dollar dəyərində aktivlərin 2021-ci ilə qədər satılmasını və yenidən sərmayə qoyulmasını 
planlaşdırır. 

Gözlənildiyinə görə, bu sövdənin icrası standart prosedurlara, o cümlədən nizamlayıcı orqan-
ların icazəsi ilə bağlı adi proseduralara riayət edilməklə 2019-cu ilin dördüncü rübündə başa 
çatdırılacaq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Amerika nəhəngi öz aktivlərini satmaqla əsasən Norveçin “Equinor” 
enerji şirkəti tərəfindən istismar edilən 20-dən çox yataqda öz payını itirir. 

Norveç bazarında 100 ildən artıq müddətdə təmsil olunan “Exxon Mobil” şirkətinin iri səhm 
paketinin satılması ona sanballı maliyyə resursları gətirdiyinə baxmayaraq, şirkətin bu bazardan 
getməsi birjaların açılışı anında ona məxsus qiymətli kağızların dəyərinin azalması ilə nəticələnib. 

Bu da öz növbəsində neft və qaz hasilatı və satışı sisteminin inkişaf etmiş olduğu Norveç üçün 
kapital axınına səbəb olur. Bu vəziyyət neft-qaz sahəsinə investisiyalara da təsir göstərir. Bu il 
Norveçdə işləyən neft və qaz şirkətləri 2019-cu ildə bu sahəyə investisiyalarla bağlı proqnozlarını 
azaldandan sonra Norveç Statistika Agentliyi 2020-ci ildə bu sahəyə investisiya proqnozlarının 
azaldığını elan edib. 

Norveçin neft-qaz sənayesinə maraq xeyli azalıb. Buna görə də Norveçin “Okea” neft şirkətinin 
icraçı direktoru Erik Xauqane jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, onun fikrincə, 10 ildən sonra 
Norveçin “Equinor” şirkəti müstəsna olmaqla bütün iri neft şirkətləri bu ölkəyə məxsus kontinental 
şelfi tərk edəcəklər. 

Xatırladaq ki, Amerikanın “Chevron” şirkəti keçən il Norveçin ofşor lisenziyasında sonuncu 
payını sataraq Norveçi tərk edib [7]. 

Rusiyanın ən böyük neft şirkəti Rosneft-in xalis mənfəəti 2018-ci illə müqayisədə 2019-da 29% 
artaraq 708 milyard rubla (11,1 milyard dollar) yüksəlib. 

Ötən il isə şirkətin gəlirləri 5,3% artımla 8,67 trilyon rubl (təxminən 136 milyard dollar) təşkil 
edib.  

Rosneft-in neft istehsalı həcmi Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) ilə davam edən 
razılaşmaya görə keçən il dəyişməyərək gündəlik 4,67 milyon barel təşkil edib, təbii qaz istehsalı 
0,5% azalaraq təxminən 67 milyard kub metrə geriləyib. 

2018-ci ildə Rosneftin xalis mənfəəti 150% artaraq 549 milyard rubl təşkil etmişdi.  
Dünyanın ən böyük neft şirkətləri arasında yer alan Rosneft, qlobal neft istehsalının təxminən 

5%-ini reallaşdırır. 
Lakin, buradan belə bir nəticə çıxarmaq da düzgün deyil ki, qlobal neft emalı aşağı düşməyə 

meyillidir. Məsələn, ÇXR-də yaxın illərdə ildə bir iri beynəlxalq miqyaslı zavod tələb olunacaq 
ki, bu da iri beynəlxalq neft-qaz şirkətlərinin investisiya və təşkilati prioritetlərinin mümkün 
bölgüsünə dəlalət edir. Beləliklə, ənənəvi bazarlarda neft emalının aşağı düşən marjası və neft 
məhsullarının pərakəndə ticarətinin aşağı marjası ilə şərtlənən investisiya mühiti vardır və bunu 
heç də cəlbedici investisiya iqlimi kimi xarakterizə etmək olmaz. Ona görə də, neft emalı sahəsində 
neft-qaz şirkətləri üçün mühüm prioritetlər – mövcud aktiv bazasının optimallaşdırılmasına, ema-
lın dərinliyinin artırılmasına yönəldilmiş ikinci strateji istiqamət yolunda intensiv inkişafdır. Bu 
zaman neft emalı sənayesində beynəlxalq investisiyaların Hindistana və Çinə yerdəyişməsini 
nəzərə almaq lazımdır. Lakin iri neft-qaz şirkətlərinin dəyər zəncirinin bütün mərhələlərində artıq 
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bir neçə ildir ki, öz aktuallığını itirir, belə ki, məsələn, Avropa şirkətlərinin bütöv bir qrupu möv-
cuddur ki, bunlar müstəsna olaraq emal ilə (MOL, OMV, Petroplus) məşğuldurlar, ona görə də 
hesab edilir ki,  iri energetika korporasiyaları effektivlik aşağı düşərsə, öz aktivlərini bu şirkətlərə 
sata bilər, çünki onlar bu neft emalı zavodlarını daha effektiv, yəni daha az vəsait sərf etməklə 
idarə edə bilirlər [15]. 

İnkişafın ekoloji aspektləri dünya iqtisadiyyatının inkişaf prioritetlərində və beynəlxalq neft 
şirkətlərinin korporativ strategiyalarında daha çox  yer almağa başlayır, belə ki, qlobal ekoloji 
problemin son onilliklər ərzində kəskinləşməsi kifayət qədər intensiv baş vermişdir.  

Bu gün beynəlxalq təşkilatların diqqətini təbiəti mühafizə ilə bağlı tədbirlərin effektivliyinin 
artırılmasına yönəltmək lazımdır, bu da xüsusilə inkişaf etmiş ölkələr və regional inteqrasiya bir-
liklərinindir ki, burada ekoloji dəyərlər daha aktiv və daha uğurla sosial-iqtisadi inkişaf strategi-
yalarına, korporativ strategiyalara inteqrasiya edirlər, ona görə də bu qabaqcıl ölkələrdə ekoloji 
təhlükəsizliyin təminatı problemləri  kifayət qədər uğurla həll olunur.  

Təbiəti mühafizə siyasəti yeridilərkən bir çox dövlətlər tərəfindən həm iqtisadi, həm də inzibati 
(qanunvericilik) tədbirlərdən ibarət geniş alətlər spektri tətbiq olunur. Ona görə də, ekoloji təh-
lükəsizliyin təmin edilməsi üzrə beynəlxalq təcrübənin tədqiq edilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. 
Bununla əlaqədar olaraq dünya neft emalı və bütövlükdə neft sənayesi seqmenti müəssisələri üçün 
müasir şəraitdə birinci dərəcəli vəzifə ekoloji təhlükəsizlik sahəsində innovasiyaların tətbiqi, eləcə 
də enerji qorunması proqramlarının inkişafı və gerçəkləşdirilməsi, enerji effektivliyinin artırıl-
ması, aztullantılı və tullantısız və resursqoruyucu texnologiyalardan istifadə edilməsidi.  Elmi ədə-
biyyatda ekoloji təhlükəsizlik dedikdə, müəssisələr və dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər 
vasitəsilə nail olunan ekoloji təhlükələrdən müdafiə vəziyyəti başa düşülür ki, bu proses ətraf 
mühitə insan fəaliyyəti nəticəsində neqativ təsirin azaldılmasına, insanların sağlamlıqlarının daya-
nıqlı inkişafının təmin edilməsinə yönəldilmiş təbiətlə cəmiyyətin yerli, regional və qlobal 
miqyaslarda qarşılıqlı əlaqəsində özünü göstərir.  

Müxtəlif ekosistemlər üçün müxtəlif iqtisadi göstəricilərin araşdırılması nəticəsində (məsələn, 
əhalinin sıxlığı göstəricisi, onun artım sürəti, adambaşına ÜDM, ilk məhsulun həcmi, antropogen 
landşaftların xüsusi çəkisi, həmçinin, insan potensialının inkişaf indeksi) dünyada ekoloji cəhətdən 
zəif və təhlükəli regionlar ayrılır və onların əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ekosistem-
lərin deqradasiyası dünya iqtisadiyyatının əsas fondlarına ziyan və itki deməkdir və ekoloji təhlü-
kəsizliyin mahiyyətini təşkil edir. 

 
Nəticə 

Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə belə bir fakt qəbul edilmişdir ki, tarazlı, ekoloji cəhətdən isti-
qamət almış sosial-iqtisadi inkişaf modelinin formalaşması dayanıqlı inkişafa keçid strategiyasının 
əsas tərkib hissəsi və mühüm şərtidir. İqtisadi inkişafın bu modelinin gerçəkləşməsinin əsas amil-
ləri aşağıdakılar olmuşdur: ətraf mühitin deqradasiyasının artan səviyyəsi; əhalinin təbiəti müha-
fizə problemlərindən narahatlılığı; yanacaq-energetika resurslarından asılılıq və bununla əlaqədar 
olaraq onlardan istifadənin effektivliyinin artırılmasına cəhdlər; dinamik enerji istehlakı nəticəsin-
də istixana qazlarının tullantılarının artması. 

Eyni zamanda qabaqcıl ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə səyləri də mühüm 
amillərdən biridir ki, bu da alternativ enerji mənbələrindən istifadənin artmasına və yeni, ekoloji 
təmiz texnologiyalar bazarlarının artmasına səbəb olur. Burada mühüm səbəblərdən biri də döv-
lətlərin və korporasiyaların bu bazarların genişlənməsindən əldə edəcəkləri qazanc arzusudur. Ona 
görə də, qeyd etmək olar ki, ətraf mühitin mühafizəsi problemləri enerji problemləri ilə sıx bağlıdır 
və çox vaxt məhz ekoloji amil enerji problemləri üzrə əsas qərarların qəbul edilməsində mühüm 
rol oynayır.  

Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətinin aparılması artıq öz müsbət nəticələrini 
vermişdir: bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə çirkləndirici maddələrin tullantıları xeyli azalmışdır; su 
resurslarının keyfiyyəti yaxşılaşmışdır. Bununla belə, son onilliklərdə inkişaf etmiş ölkələrdə 
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prioritetlərin qanunvericiliyin ekoloji təhlükəsizliyi tənzimləməsindən iqtisadi idarəetmə alətlərinə 
keçməsi müşahidə olunur ki, bu da təbiət istifadəçilərini resurslardan  səmərəli istifadə etməyə və 
çirklənmə səviyyəsini azaltmağa stimullaşdırır. 

Bu alətlərə aşağıdakılar aiddir: ətraf mühitin çirklənməsinə görə cərimə və ödəmələr; vergi tən-
zimlənməsi; güzəştli kreditləşmə və büdcədən subsidiyalaşdırma; əsas vəsaitlərin sürətlə aşınması; 
bərpa olunan enerji mənbələrinə xüsusi tariflər və kvotalar; müxtəlif tullantılar üçün hüquqlar 
bazarının təşkili; ən yaxşı texnologiyaların, ekoloji audit sistemlərinin və ekoloji menecmentin 
tətbiqi; ekoloji sığorta, spesifik alətlərin tətbiqi (risklər nəzəriyyəsi bazasında zərərin iqtisadi 
qiymətləndirilməsinin hesablanması); ekoloji xidmətlər üçün ödəmələr. Həmçinin, vergi siyasə-
tinin ekologizasiyası meylini də qeyd etmək lazımdır. Bu siyasət vergilərin ödənilməsi yükünün 
ekoloji cəhətdən təhlükəli fəaliyyət və məhsulların üzərinə ötürülməsidir.  
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Резюме 
В последние годы рейтинги национальных нефтяных компаний значительно укрепились 

в рейтингах мировых энергетических компаний. Например, 13 компаний в топ-20 в рей-
тинге интегрированного индекса PIW, который объединяет несколько ключевых показате-
лей (запасы нефти и газа, запасы углеводородов и газа, продажи и мощности по переработке 
нефти). 
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Important aspects of consolidation in the world oil refining industry at the present stage 
 

Summary 
 In recent years, the rankings of national oil companies have been significantly strengthened in 

the rankings of global energy companies. For example, 13 companies in the top 20 in the ranking 
of the PIW integrated index, which combines several key indicators (oil and gas reserves, 
hydrocarbons and gas reserves, sales and capacity for oil refining). 
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MÜƏSSİSƏLƏRİN İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN İDARƏOLUNMA  
METODLARI 

 
Xülasə 

 Məqalədə müəssisələrin innovasiya siyasəti və innovasiya fəaliyyətinin təşkili prinsipləri, 
həmçinin innovasiya fəaliyyətinin səmərəli idarə olunmasına yanaşmalar və bu sahə üzrə başlıca 
vəzifələr nəzərdən keçirilir. Müəllif tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, innovasiya fəaliyyəti tənəz-
zülün qarşısını almağa, strukturun yenidən qurulmasını həyata keçirməyə və bazarı müxtəlif rəqa-
bət qabiliyyətli məhsullarla təmin etməyə yardım edən güclü bir vasitədir. Müasir dövrdə Azər-
baycan iqtisadiyyatının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri ölkəmizdə bir çox sahələrdə inno-
vasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsidir. 

Açar sözlər: innovasiya fəaliyyəti, metodlar, prinsiplər, innovasiya siyasəti, tədqiqat və 
işləmələr, vəzifələr, innovasiyalar.    

 
Giriş 

 Müasir şəraitdə milli iqtisadiyyatın istənilən sahəsinə aid olan, demək olar ki, hər bir müəssisə 
bir-birinin üzərində rəqabət üstünlüyünü təmin edən, bazarda öz mövqeyini saxlamağa və güc-
ləndirməyə imkan verən dəyişilmə və təkmilləşdirmə məsələlərini həll etməyə çalışır. Bildiyiniz 
kimi, maddi resurslar tükənməyə meyillidir. Bir müəssisənin, bölgənin, ölkənin intellektual resurs-
ları isə qlobal inkişaf səviyyəsində qalmağa imkan verən yeganə tükənməz mənbədir. Yeni bilik-
lərin malik olduğu zəruri əmək və resurs xərclərinə qənaət etmə xüsusiyyəti onlara ayrıca bir tələ-
bat dəyəri – istehsal olunmuş məhsul və ya xidmətlərin maya dəyərini azaltmaq imkanı verir. 
Köhnə, “yaşlı” məhsulla iş metodlarından fərqli olaraq, daha yaxşı istehlak  xüsusiyyətlərinə malik 
yeni bir məhsulla görülən iş idarəetmənin yalnız iqtisadi aspektləri (yeni bazarlar axtarmaq və 
mənimsəmək) ilə deyil, eyni zamanda texnoloji (bazar tələbatına uyğun olaraq məhsulu tək-
milləşdirmək) aspektləri ilə də bağlıdır. 

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, heç də “yeni olan hər bir şey yox, iqtisadi və sosial dəyərə 
çevrilə bilən yeniliklər” [1, s. 39] innovasiya hesab edilir və bu baxımdan texnoloji tədqiqatların 
aparılması, əldə olunan yeniliklərin iqtisadi fayda kəsb etməsi, onların ölkə daxilində və xarici 
bazarlarda uğurla reallaşdırılması üçün müvafiq sahə üzrə çoxlu sayda mütəxəssisə ehtiyac vardır. 
İnnovasiya fəaliyyətinin idarə olunmasını uğurla həyata keçirmək üçün yüksəkixtisaslı kadrlar 
hazırlamaq lazımdır. Bu kadrlar əldə edilmiş biliklər əsasında  müasir  iqtisadiyyatın inkişafının 
əsas amili hesab edilən innovasiyaların işlənməsi və reallaşdırılması proseslərinin idarə edilməsi 
vərdişlərini inkişaf etdirməli, innovasiyaların mütərəqqi idarə edilməsi metodlarına üstünlük 
verməlidirlər. İnnovasiya fəaliyyətinin səmərəli metodlarla idarə edilməsi bazar iqtisadiyyatının 
diktə etdiyi tələbdir və bu intensiv yüksəliş amilləri ilə şərtlənir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri 
İnnovasiyalardan istifadə müəssisələrin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini yüksəldərək onlara 

bazar şəraitində səmərəli işləməyə imkan verir. 
İnnovasiyalar müəyyən qruplarda sistemləşdirilərək müxtəlif cür təsnifatlaşdırılır ki, bu da 

müəssisənin innovativ inkişaf strategiyasını seçərkən mühüm amil hesab edilir. Müvafiq olaraq 
innovasiyalar aşağıdakı təsnifat əlamətləri üzrə hissələrə ayrılır: aparılan dəyişikliklərin dərinliyi, 
müəssisələr sistemində innovasiyaların yeri və onların tətbiq edilməsinin səmərəliliyi (Cədvəl 1). 
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Cədvəl 1. 
Müəssisələrin istehsal sistemində innovasiyalar 

 

Əlamətlər 
İnnovasiyaların 

növləri 
Xüsusiyyətlər 

Aparılan 
dəyişikliklərin 
dərinliyi 

Radikal 
Müəssisənin bütün istehsal sisteminin 
dəyişilməsinə səbəb olan innovasiyalar 

Təkmilləşdirici 
Müəssisənin istehsal sisteminin müəyyən 
altsistemlərində və elementlərində dəyişikliyə 
səbəb olan innovasiyalar 

Müəssisələr 
sistemində 
innovasiyaların 
yeri 

Daxili 
Texnoloji 

Texnoloji obyektlərdəki və proseslərdəki 
dəyişikliklərlə bağlı innovasiyalar Təşkilati-

idarəetmə 

Xarici Marketinq 
Müəssisələrin istehsal sistemlərinin fəaliyyətinin 
təşkilati və idarəetmə aspektlərinin dəyişilməsi ilə 
bağlı innovasiyalar 

Tətbiqetmənin 
səmərəliliyi 

Ekoloji 
Müəssisələrin ətraf mühitə neqativ təsir 
dərəcəsinin azaldılmasına yönəldilmiş 
innovasiyalar 

İqtisadi 
Müəssisələrin iqtisadi göstəricilərinin artımına 
səbəb olan innovasiyalar 

Sosial 
Təşkilati bilik və təcrübənin inkişafı hesabına 
müəssisələrin rəqabət üstünlüyünün təmin 
edilməsinə yönəlmiş innovasiyalar 

 
İnnovasiyaların tətbiqi tamamilə istehsal prosesinə yönəldildiyi halda istehsal sisteminin key-

fiyyətində yüksəliş müşahidə olunur. Bunun üçün innovasiyaya xas olan aşağıdakı xüsusiyyətlərin 
optimal uzlaşması zəruridir [2, s.17]: 

• innovasiyaların obyekti; 
• innovasiyaların miqyası (yaxud səviyyəsi); 
• innovasiyaların və onların tətbiqi prosesinin tam və ayrı-ayrılıqda xüsusiyyətlərinin uzlaş-

ması; 
• innovasiyaların radikallıq dərəcəsi; 
• innovasiyaların şəklini dəyişmə dərəcəsi; 
• innovasiyaların mənimsənilmə forması. 
İnnovasiyaların effektiv tətbiq edilməsi imkanları müəssisələrin innovasiya potensialı göstəri-

ciləri ilə müəyyən olunur. İnnovasiya potensialı – müəssisələrin innovativ layihə, yaxud dəyişik-
liklər proqramının həyata keçirilməsi və innovasiyaların tətbiqi vasitəsilə qarşıya qoyulmuş inno-
vativ məqsədlərin əldə olunmasını təmin edən vəzifələri yerinə yetirmək üçün malik olduğu hazır-
lıq dərəcəsidir [3, s.114]. 

İnnovasiya potensialının mövcudluğu təsərrüfat subyektinin effektiv inkişafına imkan verən 
şərt hesab olunur. Müəssisənin innovasiya potensialı müxtəlif bazar strukturlarının vəziyyətindən 
asılı olaraq iqtisadi proseslərin dinamikasında nəzərdən keçirilir. 

Müəssisənin innovasiya potensialının hədəflərinə aşağıdakıları aid etmək olar [4, s.23]: 
• müəssisənin innovativ inkişaf strategiyasının formalaşdırılması üzrə tövsiyələrin işlənib ha-

zırlanması; 
• müəssisələrdə innovasiya proseslərinin təşkil edilməsi üzrə zəif tərəflərin müəyyən edilməsi 

və onların aradan qaldırılması üzrə tövsiyələrin hazırlanması; 
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• investisiya strukturları, yaxud dövlət orqanları tərəfindən müəssisələrin iri investisiya layi-
hələrinə və proqramlarına dəstək verilməsinə dair qərarların qəbul edilməsi üçün informasiyanın 
hazırlanması. 

Müəssisənin innovasiya potensialının vəzifələri, adətən, aşağıdakılardan ibarət olur: 
• müəssisənin innovasiyalara meyillilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 
• müəssisənin innovativ fəallıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 
• müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi. 
Müəssisələrin innovasiyalara meyilliliyi, onları mənimsəmə səviyyəsi aşağıdakı istiqamətlər 

üzrə müəyyən edilir: 
• ümumi sistem mənimsəməsi. İnnovasiyaların mənimsənilməsinə təsir edən ümumi sistem 

amillərinə istehsalın şaxələndirilməsi, standartlaşdırma və kommunikasiya xüsusiyyətləri aiddir. 
Əgər müəssisənin istehsal sisteminin bu parametrləri qəbul edilirsə, onlar innovasiyalara kömək 
edir; 

• texnoloji sistemin mənimsənilməsi. Burada əsas amillər texnoloji sistemin tam və ayrı  pa-
rametrləri, məhsulun elmtutumluluğu, tələbin həyat tsiklində texnologiyaların dəyişkənliyi və sis-
temin elmi-texniki səviyyəsidir. Bu halda innovasiyaların qəbul edilməsi özünü bu və ya digər 
sahələrdə həyata keçirilən innovasiyalar üçün texnoloji sistemin açıq olmasında büruzə verir. 
Texnoloji sistemin effektivliyinin yüksəlməsinə səbəb olan innovasiyalar sistemin digər sahələ-
rinin əsaslı modifikasiyasını tələb etmir. 

• təşkilatın innovasiyalara meyilliliyi. Bu halda göstərilmiş sistemli xüsusiyyət təşkilatın bir 
sıra struktur-təşkilati (miqyas, struktur, inkişaf sisteminin vəziyyəti), sosial (mülkiyyət forması, 
sosial inkişaf səviyyəsi, sosial müdafiə) və iqtisadi (rəqabətqabiliyyətlilik, ətraf mühit dəyişiklik-
lərinə reaksiyanın növü, kapitalın strukturu) parametrləriylə, həmçinin onun idarəetmə sistemlə-
rinin parametrləri (sistem növü, idarəetmə mexanizminin kompleksliliyi, təşkilatın texniki siyasəti 
və mədəniyyəti, sahibkarlıq strategiyaları) ilə  müəyyən edilir. Təşkilatların innovasiyaları qəbul 
etməsi mütərəqqi qavrama səciyyəsi daşıyır: təşkilat bütün vasitələrlə tətbiqetmə prosesinə kömək-
lik edir; 

• işçi heyətin meyilliliyi. Müəssisənin istehsal sisteminin bu parametri əməyin motivasiyası, 
mühəndislik yaradıcılığının motivasiyası, təsərrüfat motivasiyası, ixtisaslaşma kimi amillərlə 
səciyyələnir. İşçi heyəti tərəfindən innovasiyaların qəbul edilməsi onların dəstəyini ifadə edir. 

Bu və digər innovasiyaların istehsal sisteminin ayrı-ayrı hissələri tərəfindən qəbul edilməsi 
xüsusiyyəti müxtəlif cür ola bilər, buna görə də müəssisənin innovasiya potensialının inkişafının 
idarə edilməsinin əsas vəzifələrindən biri istehsal sisteminin daha çox sayda tərkib hissəsi 
(parametrləri) tərəfindən innovasiyaların qəbul edilməsini təmin edən şəraitin yaradılmasıdır. 

Beləliklə, müəssisənin potensialı onun effektiv fəaliyyət göstərməsinin mühüm meyarı hesab 
edilir. Potensial inkişaf etdikcə təşkilatın və onun bölmələrinin, həmçinin istehsal-təsərrüfat siste-
minin bütün elementlərinin inkişafı da gedir. Bu halda müəssisənin inkişafı qeyri-sabit ətraf mühi-
tin dəyişikliklərinə reaksiya kimi nəzərdən keçirilir və buna görə də strateji səciyyə daşıyır. İnno-
vasiyaların axtarışı və istehsal prosesinə tətbiqi müasir müəssisələrin aktual vəzifəsi hesab olunur. 
İnnovasiya fəaliyyəti qeyri-sabit ətraf mühit şəraitində mürəkkəb və əhatəli olduğu üçün müəs-
sisənin rəhbər heyəti tərəfindən koordinasiyalı nəzarət həyata keçirilməlidir.  

Müəssisələrin innovasiya siyasəti və innovasiya fəaliyyətinin təşkili 
 Müasir dövrdə təşkilat və müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması 

üçün zəruri vasitələrin sistemləşdirilməsi və işlənib hazırlanması üzrə fəal iş aparılır. İnnovasiya 
siyasətinin uğurlu tətbiqi və həyata keçirilməsi üçün kiçik və orta biznes (KOB) daha çox iki 
alternativ yanaşmaya müraciət edir:  

1. Birinci yanaşmada sahibkarlıq subyektləri innovativ texniki və bazar fəaliyyətinin nəticə-
lərini müstəqil şəkildə işləyib hazırlayır və həyata keçirirlər. Lakin bu cür yanaşma yüksək və daim 
artan xərclərə səbəb olur ki, bu da elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı ilə şərtlənir və deməli, 
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bu cür fəaliyyət böyük risk komponentinə malikdir. Şübhəsiz ki, bu, əsasən, işlənib hazırlanması 
və istehsalı iri sənaye və elmi-istehsalat müəssisələri tərəfindən həyata keçirilən yüksək texno-
logiyalar sahəsinə aid  məhsullara şamil olunur. 

2. İnnovasiya fəaliyyəti üzrə ikinci yanaşma, ikinci strategiya innovasiya prosesinin bütün 
mərhələlərində kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin digər şirkətlərlə həyata keçirilə bilən əmək-
daşlığı ilə səciyyələnir. Müasir şəraitdə rəqabət qabiliyyətinin artırılması və risklərin azaldılması 
məqsədilə KOB müəssisələrinin irimiqyaslı innovasiyalar sayəsində həyata keçirilən bu cür qar-
şılıqlı əlaqəsi daha geniş vüsət almış sayılır. Əməkdaşlıq strateji ittifaq, birgə tədqiqatlar, koope-
rativ istehsal və kooperativ marketinq kimi müxtəlif formalarda həyata keçirilə bilər.  

Tədqiqat və işləmələrin nəticələri şirkətlər tərəfindən kommersiya məqsədilə istifadə olunur. 
Başqa sözlə, innovasiya fəaliyyəti məhsulların (xidmətlərin) çeşidinin genişlənməsi və yenilən-
məsi, onların keyfiyyətinin artırılması, daxili və xarici bazarlarda yeni istehsal texnologiyalarının 
effektiv istifadəsi və təkmilləşdirilməsi üçün onun nəticələrinin tətbiqinə yönəldilib. 

Alimlər müəssisənin innovasiya fəaliyyətinin təşkilinin ümumi prinsiplərini aşağıdakı kimi 
göstərirlər [5, s.268]: 

1. Məqsədli yönləndirmə. Bu onu göstərir ki, müəssisədə innovasiya prosesi fasiləsiz olmalıdır. 
Yəni təşkilatda qurulmuş innovasiya sistemi tam olmalıdır, çünki bu, innovasiyanın dövri 
mərhələləri boyunca məlumatların ötürülməsindəki mənfi cəhətlərin uğurla aradan qaldırılmasını 
təmin edir. 

2. Sistematik innovasiya fəaliyyəti. Bu o deməkdir ki, müəssisədəki  innovasiya fəaliyyəti siste-
min bütün əlamətlərinə malik olmalıdır: dəqiq müəyyən edilmiş funksiyalar, onların icraçıları və 
aralarındakı qarşılıqlı əlaqə. 

3. Adaptasiya. İnnovativ sistem müəssisənin xarici və daxili mühit amillərinin təsirini adekvat 
şəkildə əks etdirməlidir. Bu amillər, habelə onların dəyişmə tendensiyaları nəzərə alınmaqla, 
innovasiyaların yaradılması prosesləri təşkil olunmalıdır.  

4. Səlahiyyət və məsuliyyət tarazlığı. Bu prinsip onu bildirir ki, müəssisənin innovasiya fəaliy-
yətinə cavabdeh olan bölmələri öz işləri üzrə həm səlahiyyətlərin, həm də məsuliyyətin optimal 
uzlaşmasına malik olmalıdırlar.  

5. Qənaətcillik. Bu halda müəssisədəki innovasiyalar elə bir şəkildə təşkil edilməlidir ki, onlar 
dövrlərin qısaldılması, yeni məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, istehlakçı müraciət-
lərinə vaxtında cavab verilməsi və s. hesabına innovasiya prosesinin optimal fəaliyyət göstər-
məsinə yardım etsinlər.  

6. İyerarxiya. İnnovasiya sistemi istənilən digər biri kimi sistemin hər hansı şaquli və üfüqi 
səviyyələrində bir-biri ilə iyerarxik qarşılıqlı əlaqəyə malik elementlərdən ibarət olmalıdır. 

Sadalanan prinsiplər istənilən sistem üçün ümumi hesab olunur. Bununla yanaşı, innovasiya 
sistemi təcrübədə özünütəşkilin spesifik prinsiplərinə malikdir [6, s.438]: 

1. İnnovasiya sistemi innovasiyaların axtarışını və inkişafını stimullaşdıran bir mühit təşkil 
etməlidir; 

2. Bütün innovasiyalar istehlakçının tələbatlarına yönəldilməlidir; 
3. Müəssisənin prioritet innovasiya istiqamətləri onun təsərrüfat fəaliyyətinin məqsəd və 

vəzifələri ilə birbaşa əlaqəli olmalıdır; 
4. İnnovasiyalar paralel həyata keçirilmə prinsipi üzrə təşkil edilməlidir; 
5. Bütün innovasiya fəaliyyəti müəssisə rəhbəri tərəfindən idarə edilir, yəni innovativ strateji 

hədəflər, müəssisənin təşkilati inkişafının məqsəd, vəzifə və istiqamətlərinin formalaşdırılması 
onun tərəfindən həyata keçirilir; 

6. İnnovasiya fəaliyyətini həyata keçirən struktur bölmələr optimal şəkildə seçilmiş olan 
ümumi vəzifələrə malik olmalıdırlar; 

7. Müəssisənin bütün potensialı innovasiya fəaliyyətinə cəlb edilməlidir. 
İnnovasiya fəaliyyəti üzrə başlıca vəzifələr  
İstənilən müəssisənin innovasiya fəaliyyəti aşağıdakı əsas vəzifələri həll etməlidir [7, s.221]: 
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1. İnnovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılması. İstənilən planlaşdırma qarşıya qoyulan vəzifənin 
formalaşdırılmasından başlayır. İnnovasiya fəaliyyəti sahəsindəki əsas vəzifə müəssisənin inno-
vasiyalara yönəldilməsindən  ibarətdir. Bu vəzifədən sonra qarşıya qoyulan məqsədlərə uyğun 
olaraq, innovasiya fəaliyyətinin strateji istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Sonra strateji innovasi-
yaların hər bir istiqamətinin optimal şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verən innovativ inkişaf 
strategiyası seçilir. Seçilmiş innovativ inkişaf strategiyası əsasında müəssisə uzunmüddətli, orta-
müddətli və qısamüddətli planlar tərtib edir. Planlar təsdiq edildikdən  sonra müəssisə rəhbər-
lərinin, mütəxəssislərin və digər əməkdaşların konkret işləri ilə həyata keçirilir. 

2. İnnovasiyaların təşkili. Müəssisədəki innovasiyalar xüsusi formalaşdırılmış proses və struk-
turlarla dəstəklənməlidir. Hazırda innovasiyaların inkişafına yönəldilmiş strategiyaların formalaş-
dırılması və tətbiqi daha çox müəssisələrin özündə həyata keçirilir. Bununla yanaşı, potensial inno-
vasiyaları idarə etməyə imkan verən konkret strukturların yaradılmasına çox nadir hallarda rast gəlinir. 

3. İnnovasiya fəaliyyəti iştirakçılarının motivasiyası. İdarəetmədə ən çox müzakirə olunan 
məsələ fəaliyyətin effektiv motivasiyasıdır. İnnovasiya fəaliyyətində işçilərin optimal şəkildə 
motivasiyası əlverişli təşkilati mədəniyyətin və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağa qadir 
işçilərdən ibarət yaradıcı heyətin yaradılmasına istiqamətlənməlidir.  

4. İnnovasiya fəaliyyətinin nəticələrinin dövri qiymətləndirilməsi. Seçilən innovasiya strate-
giyasının düzgünlüyü ona düzəlişlərin edilməsi məqsədilə sistematik olaraq yoxlanmalıdır. Bunun 
üçün innovasiya fəaliyyətinin nəticələri daim qiymətləndirilməyə cəlb edilməlidir.  

Təşkilatın innovasiya fəaliyyəti daxili problem və tələbatların, məsələn, istehsal sistemlərinin 
təkmilləşdirilməsi yolu ilə istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin, həmçinin elmi, elmi-
texniki, intellektual və iqtisadi imkanlarının həyata keçirilməsi yolu ilə müəssisənin rəqabət 
üstünlüklərinin artırılmasının həllinə yönəldilməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində innovasiya fəaliyyəti iqtisadiyyatın intensiv inkişafına səbəb olur. 
O, elm və texnikanın ən son nailiyyətlərinin istehsalatda tətbiqinin sürətləndirilməsini təmin 
etmək, istehlakçıları bir çox yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətlərlə tam məmnun etmək üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.  

Bu məqsədlə müəssisənin innovasiya fəaliyyəti aşağıdakı əsas vəzifələrin həllinə yönəl-
dilməlidir [7, s.189]: 

- innovasiyalar, laboratoriya tədqiqatlarının işlənib hazırlanması üzrə elmi-tədqiqat və təcrübi-
konstruktor işlərinin (ETTKİ) həyata keçirilməsi, yeni məhsul və konstruksiya  nümunələrinin 
hazırlanması;  

- innovasiya məhsullarının istehsalı üçün yeni növ xammal, material seçimi; 
- yeni texnologiyaların seçilməsi, nou-hau və onların əsasında qabaqcıl məhsulların istehsalı 

üçün yeni texnoloji prosesin yaradılması; 
- yeni avadanlıq, mexanizm, cihaz nümunələrinin layihələndirilməsi, istehsalı və sınaqdan 

keçirilməsi; 
- innovasiyaların tətbiqinə yönəlmiş yeni təşkilati və idarəetmə qərarlarının layihələndirilməsi, 

planlaşdırılması və tətbiqi; 
- təhsil prosesinin təşkili, kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması, eləcə də yeni işçi 

heyətinin seçilməsi; 
- innovasiya fəaliyyətinin informasiya təminatı; 
- patent, lisenziya, nou-hau, texnoloji reqlament, sınaq üsulları və s. üçün lazımi sənədlərin 

hazırlanması üzrə iş; 
- marketinq tədqiqatlarının təşkili və aparılması, innovasiyalar üçün marketinq kanallarının 

təşkili; 
- eksperimental istehsalın və innovasiyaların işlənməsinin təşkili; 
- istehsalın texnoloji hazırlığı və innovasiyaların tətbiqi; 
- yeni məhsulların istehsalı və satışı. 
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İnnovasiya fəaliyyəti – tənəzzülün qarşısını almağa, strukturun yenidən qurulmasını həyata 
keçirməyə və bazarı müxtəlif rəqabət qabiliyyətli məhsullarla təmin etməyə yardım edən güclü bir 
vasitədir.  

Nəticə və təkliflər 
“Azərbaycan innovasiyalar, müasir idarəetmə, liberal iqtisadiyyat yolu ilə inkişaf etməlidir.” 

[8] Dövlət başçısı İlham Əliyevin bu sözləri bir daha onu göstərir ki, müasir dövrdə Azərbaycan 
iqtisadiyyatının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri ölkəmizdə bir çox sahələrdə innovasiya 
fəaliyyətinin aktivləşdirilməsidir. Öz növbəsində, innovasiya fəaliyyətinin səmərəli idarə olun-
ması müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, o cümlədən uzunmüddətli perspektivdə 
onların inkişafının təhlil olunmasına və proqnozlaşdırılmasına imkan verəcəkdir ki, bu da iqtisa-
diyyatımızın tərəqqisi üçün az əhəmiyyətə malik deyil. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, innovativ müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyi “Porterin rombu” 
adlanan dörd atributa - istehsal amilləri şərtlərinə (ixtisaslı işçi qüvvəsi, müvafiq infrastruktur), 
əlaqədar və dəstəkləyici sahələrin mövcud olmasına (klasterlər), tələbin vəziyyətinə (o cümlədən 
də daxili bazarda), strategiya, struktur və rəqabətin davamlılığına əsaslanır. Bu baxımdan müəs-
sisələrin innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsində dövlət dəstəyinə ehtiyac vardır ki, bu dəstək 
də, əsasən, aşağıdakı istiqamətlər üzrə yönəldilməlidir: 

1. Müəssisələrin işinə bürokratik müdaxilələrin məhdudlaşdırılması; 
2. Vergi yükünün azaldılması; 
3. Fiskal siyasətin biznesin stimullaşdırılmasına və inkişafına yönəldilməsi; 
4. Dövlət sifarişləri üçün mübarizədə böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq bütün 

müəssisələrə bərabər hüquqların təmin edilməsi  (ETTKİ  sahəsi də daxil olmaqla); 
5. Bazar şərtlərinə uyğunlaşa bilməyən müəssisələrə dövlət dəstəyinin və subsidiyaların prin-

sipial şəkildə məhdudlaşdırılması. 
Dövlət qurumları inkişaf potensialı nümayiş etdirən, əlavə məşğulluqla təmin edən, ETTKİ 

nəticələrini tətbiq edə bilən və büdcəyə daha çox vergi ödəyən müəssisələrə daha çox dəstək 
verməlidirlər. 

Müəssisələrin innovasiya fəaliyyətini səmərəli həyata keçirmədən iqtisadiyyatın balanslı 
inkişafına nail olmaq mümkün deyil. Bu baxımdan innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi strateji 
mahiyyət daşıyır ki, bu da innovativ rabitənin tədqiq olunmasına və yeniliklərin rəqabət şəraitində 
ayrı-ayrı müəssisələrin rolunu azaltmayan qlobal bazarının yaradılmasına gətirib çıxarır. 

Ayrı-ayrı müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsinin strateji mahiyyəti müəs-
sisələrin rəqabət qabiliyyətinin əsası kimi çıxış edir. Müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin idarə 
edilməsi üzrə strateji problemlərinin həlli üçün aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

• yeniliklər bazarında əmtəə dəyərinə malik obyekt kimi intellektual kapitalın əhəmiyyəti; 
• innovativ inkişafın prioritetləri; 
• riyazi metodların və iş təkmilləşdirmələri modellərinin tətbiqi; 
• risklərin təhlili və proqnozlaşdırılması; 
• dövlət və maliyyə dəstəyi; 
• hədəf proqramların yaradılması. 
Məqsədlərə çatmaq üçün bilik sahəsində də innovasiyalar - innovasiya fəaliyyətinin idarə edil-

məsinin strateji mahiyyətinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün yeni iqtisadi və riyazi 
metodların yaradılması həyata keçirilməlidir. 
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Методы управления инновационной деятельностью предприятия 

 
Резюме 

 В статье рассмотрены принципы инновационной политики и организации иннова-
ционной деятельности предприятий, а также подходы к эффективному управлению иннова-
ционной деятельностью и основные задачи в этой области. Автор определяет, что инно-
вации - это мощный инструмент, помогающий предотвратить рецессию, осуществить  
реструктуризацию и обеспечить рынок разнообразными конкурентоспособными продук-
тами. Одна из основных задач, стоящих перед Aзербайджанской экономикой в современное 
время, - активизация инноваций во многих сферах нашей страны. 

Ключевые слова: инновационная деятельность,  методы, принципы, инновационная 
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Summary 
 The article discusses the principles of innovation policy and organization of innovative 

activities of enterprises, as well as approaches to the effective management of innovation and the 
main tasks in this area. The author defines that innovation is a powerful tool to help prevent 
recession, carry out restructuring and provide the market with a variety of competitive products. 
One of the main tasks facing the economy of Azerbaijan in modern times is the activation of 
innovations in many areas of our country. 
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AQRAR SAHƏNİN İNVESTİSİYA CƏLBEDİCİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNİN 
TƏŞKİLATİ-İQTİSADİ MEXANİZMLƏRİ 

 
Xülasə 

Sahənin investisiya cəlbediciliyi onun yüksək inkişaf səviyyəsini xarakterizə edən göstəri-
cilərindən biridir. Bu baxımdan onun optimal səviyyəsinin saxlanılması və yüksəldilməsi aqrar 
sahənin inkişafının prioritet istiqamətlərindən biri kimi qəbil edilir. Onun təmin edilməsi məq-
sədilə dövlət tərəfindən təsərrüfat subyektlərinə texniki və maliyyə himayədarlığı,vergi və kredit 
güzəştlərinin edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri ön plana çıxır. 

Təqdim olunan məqalədə strateji proqram, layihə və konsepsiyalar əsasında aqrar sektorun 
investisiya cəlbediciliyinin  yüksəldilməsi istiqamətləri öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: investisiya, səmərəlilik, büdcə, rəqabət, vergi, rentabellik, mənfəət. 
         

Giriş 
İqtisadiyyatın hər bir bölməsinin  davamlı inkişafı  onun investisiya imkanlarına söykənir. Nə-

zərə almaq lazımdır ki, investisiya təminatının  fasiləsizliyi  qarşıya qoyulan məqsədərə nail olun-
masına real zəmin yaradır. Bu da sahənin investisiya cəlbediciliyinin təmin olunması zərurətini 
qarşıya qoyur. Adı çəkilən göstərici üzrə iqtisadiyyatın sahələri bir-birindən əhəmiyyətli şəkildə 
fərqlənirlər. Ona görə ki, heç bir sahə investisiya cəlbediciliyi göstəricilərinə, o cümlədən inves-
tisiyanın ödəmə müddəti, gəlirlilik indeksi, risk səviyyəsi  və s. görə digərini təkrarlamır. Bu ba-
xımdan aqrar sfera da istisna deyil. Burada istehsalın təbii-iqlim şəraiti ilə bağlılığı, təsərrüfat 
mövsümünün uzunmüddətli olması, istehsal məhsullarının tədarükünə və saxlanılmasına olan tə-
ləblər fərqli  yanaşmaları ortaya qoyur. Ona görə də aqrar sferada investisiya cəlbediciliyinin yük-
səldilməsi üçün təsərrüfat subyektlərinə dövlət dəstəyi, aqrar sığorta, məşğulluq və gəlirlərin 
tənzimlənməsi məsələlərinə kompleks şəkildə baxılmalıdır. 

Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşunun səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə əsas vəzifələr 
İnvestisiyalar aqrar sahənin inkişafını şərtləndirən başlıca amillərdən biridir. Bu baxımdan iqti-

sadiyyatın bu bölməsinin investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
məsələlərdən biridir. Mahiyyət etibarilə investisiya cəlbediciliyi dedikdə  bu və ya digər obyektə 
investorun investisiya qoymasına stimul yaradan sosial-iqtisadi və təbii şəraitin məcmusu  başa 
düşülür. Aqrar sahənin  investisiya cəlbediciliyinə  bir çox amillər  təsir göstərir. Bu  göstəricinin  
yüksəldilməsi sahədə iinvestisiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsinin vacib şərtlərindən biridir.  

İnvestisiya cəlbediciliyinin yükksəldilməsi ilk növbədə dövlət dəstəyinə ehtiyac yaradır  ki,  bu 
da məqsədli proqramların maliyyələşdirilməsinə, büdcə ssudaları, subsidiyalar və dotasiyalar 
hesabına kənd təsərrüfatı məhsullarına çəkilən  xərclərin bir hissəsinin  kompensasiya olunmasına  
şərait yaradır [3, s.348]. Bu baxımdan nəzərə alınmalıdır ki, aqrar sahədə investisiya qoyuluşunun 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi aşağıda göstərilən tədbirlərin ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi 
hesabına mümkün ola bilər:  
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- təcrübədə praktiki tətbiq olunmuş və  nəticə etibarilə özünü doğruldan tipik layihələrin  tətbiqi. 
Bu, vaxta  və  obyektin layihələndirilməsi xərclərinə qənaət edilməsinə, eləcə də səmərəsiz  layihə-
lərin seçimi  riskindən  kənarlaşmağa imkan verir; 

  - vəsait qoyuluşunun kompleksliyinin təmin olunması. Buna misal olaraq,  heyvandarlıqda 
binaların, yem sexlərinin  və heyvanların yetişdirilməsi arasında uyğunluğun əldə edilməsini gös-
tərmək olar; 

- investisiya qoyuluşu prioritetlərinin düzgün seçilməsi və onların səmərəli tətbiqi. Səmərəlilik 
baxımından investisiyanın ilk növbədə fəaliyyətdə olan obyektin yenidən qurulmasına yönəldil-
məsi məqsədəuyğun  hesab olunur. Ona görə ki, bu zaman  çəkilən xərclərin qaytarılması  yeni 
tikintiyə sərf olunan  xərclərdən 2-3 dəfə qısa  müddətdə baş verir; 

 - investisiya  qoyuluşunun bir neçə obyekt arasında bölüşdürlməsi  təcrübəsindən imtina etmək. 
Belə ki, investisiyanın daha vacib obyektin tikintisinə yönəldilməsi tikintinin fasiləsizliyinə və 
obyektin vaxtında istismara verilməsinə şərait yaradır; 

- elmin, texnikanın son nailiyyətlərinin praktiki tətbiqinin iqtisadi rejiminin gözlənilməsi. Bu  
amil müxtəlif  məhsullara fərqli yanaşmanı ortaya qoyur. Qeyd oluna bilər ki, çəyirdəkli bitkilərin 
yetişdirilməsinə dörd, toxumlu meyvələrin yetişdirilməsinə isə səkkiz il vaxt tələb olunur. Belə 
çıxır ki, xərclərin qaytarılması  birincilərdə 5-6 il, ikincilərdə  isə  9-10 il müddətində  mümkündür.  

Aqrar sahənin  investisiya cəlbediciliyi həm də təbii iqlim şəraiti ilə bağlıdır. Onun iqtisadi 
səmərəliliyinə isə əlavə olaraq,istehsal və sosial infrastrukturların vəziyyəti, vergi və kredit güzəşt-
ləri, konkret  müəssisənin maliyyə vəziyyəti də öz təsirini göstərir.Bir müddəanı da qeyd etməliyik 
ki, aqrar sahədə rentabellik səviyyəsinin aşağı olması bu sahəyə investisiya axınını  məhdudlaşdı-
ran  vacib  amillərdən biridir [5, s.72]. 

Beləliklə, aqrar sahənin davamlı inkişafına dair başlıca vəzifələrin siyahısına  əsasən aşağıdakı-
ları aid etmək  olar:  
 aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin  yüksəldilməsi;  
 ölkədə ərzaq təminatı potensialının gücləndirilməsi;  
 regionların tarazlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması;  
 qısa müddətli (10-15 günlük) istifadə üçün zəruri olan texnikanın, dərmanların və  gübrələrin  

satışı mərkəzlərinin  yaradılması; 
 aqrar istehsalçıların  bazar  mövqeyinin möhkəmləndirilməsi;                
 aqrar sahibkarların iqtisadi maraqlarının  və mənafelərinin təmin olunması [4, s. 6].  
Göstərilən vəzifələrin reallaşdırılması məqsədilə 2011-2025-ci illər arasındakı dövrü əhatə edən   

uzunmüddətli iqtisadi inkişaf strategiyası və Azərbaycanın ekoloji təmiz məhsul brendinin yara-
dılması üzrə təkliflər hazırlanmışdır. 

Aqrar sahənin investisiya cəlbediciliyi göstəricilərinin təhlili. Aqrar sahənin  inkişafında 
məqsədyönlü investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi, mövcud investisiya potensialının qiymət-
ləndirilməsi və sahə üçün spesifik olan iqtisadi risklərin idarə edilməsi  mühüm əhəmiyyətə malik-
dir. Şübhəsiz ki, müvafiq  tədbirlərin  həyata keçirilməsi  potensial maliyyə mənbələrinə söykənir. 
İnvestisiyalaşdırılacaq  tədbirlər  arasında aqrar sənaye müəssisələrinin  yüksək parametrlərə malik 
olan yeni texnika və texnologiya tələbatının təmin olunması xüsusi yer tutur.  Eyni zamanda maliy-
yə-kredit mexanizmi vasitəsilə zərərlə işləyən aqrar sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə müda-
xilə olunmalı və onlar yekun  fəaliyyət göstəricilərinə  görə stimullaşdırılmalıdır.  

Aqrar sahədə investisiyalaşdırmanın ilkin məqsədlərindən biri müasir texnika və texnologiya-
nın tətbiqi, ixtisaslı kadr potensialından istlfadə əsasında  istehsal edilən məhsulların maya dəyə-
rinin aşağı salınmasıdır. Bu ondan irəli gəlir ki, məhsulun maya dəyərinin aşağı olması istehsal-
çıların rəqabət imkanlarını və gəlirlərini artıra bilər. Nəticədə müəyyən dövr ərzində istehsalçıların 
investisiya etmək imkanları da yaranır [6, s. 289].  

Məlumdur ki, iqtisadiyyatın istənilən sahəsində investorları cəlb edən, onu investisiya qoyulu-
şuna sövq edən  əsas parametr əldə olunan mənfəətin məbləği yaxud rentabellik səviyyəsidir. Bir 
məsələni də nəzərə almaq lazımdır ki, rentabelliyin istənilən səviyyəsi hər bir investor və ya fermer 
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üçün məqbul sayılmır. Ona görə də dövlət tərəfindən iqtisadi-hüquqi dəstəyin (subsidiyalaşdırma, 
qiymət tənzimlənməsi və s.) göstərilməsi ilə sahəvi rentabellik səviyyəsinin digər sahələrlə mü-
qaiysə olunacaq  səviyyəyə  çatdırılması vacib sayılır. Bu baxımdan əsas növ kənd təsərrüfatı məh-
sullarının rentabelliyinin illər üzrə dəyişməsi dinamikasının təhlili məqsədəuyğundur. 

                                                                                                           
 

Cədvəl  1. 
Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin satdıqları məhsulların  rentabelliyi, faizlə. 

 

İllər 
Taxıl  

(qarğıdalısız) 
Pambıq 

Şəkər  
çuğunduru 

Tütün Kartof Tərəvəz 
Bostan  
bitkiləri 

Meyvə 

2015 47,3 10,6 201,8 83,0 17,6 71,4 43,1 24,8 
2016 45,8 7,3 71,0 - 261,1 17,8 33,2 17,7 
2017 53,6 - 25,7 179,0 - 40,3 18,5 30,0 
2018 56,2 27,2 55,0 87,7 27,5 42,8 73,6 28,5 
2019 55,0 12,9 88,6 51,0 47,4 12,1 44,4 41,0 

İllər Üzüm 
Çay 

yarpağı 
Çəki artımı Süd Yun 

qaramal Qoyun və keçi quş 
2015 14,1 - 2,4 37,9 3,0 23,9 26,7 
2016 4,2 - 3,3 27,8 14,4 20,7 21,7 
2017 8,5 - 39,5 58,9 5,0 19,8 31,5 
2018 6,2 15,6 70,3 68,7 10,3 20,2 41,4 
2019 3,6 19,2 22,0 56,2 2,9 11,2 33,1 
 

Mənbə: www.stat.gov.az 
 
Cədvəldə verilən statistik məlumatların təhlilindən məlum olur ki, pambıq, üzüm və tərəvəz 

istisna olmaqla digər məhsulların rentabelliyi artımla müşayiət olunmuşdur.Adı çəkilən məhsulla-
rın rentabelliyində 2019-cu ildə əvvəlki illə müqaiysədə azalma düqqəti cəlb edir. Burada təbii-
iqlim amili ilə yanaşı, ərazilərin işğalı ilə əlaqədar olaraq, mövcud su resurslarından istifadənin 
məhdudluğu səbəbindən məhsuldarlığın azalması və bir sıra hallarda texnika çatışmazlıq üzündən 
məhsulun vaxtında yığılmamasından irəli gələn itkilərin özünəmıxsus təsirləri vardır.İstənilən hal-
da rentabelliyin aşağı olması müvafiq sahələrə sahibkarlarıın və potensial investorların marağını 
azaldır.  

Aqrar sahənin  təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi ölkədə emal  sahələrinin in-
kişafına da əlverişli şərait yaradır. Burada genişmiqyaslı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 
Azərbaycan  böyük investisiya imkanlarına  malikdir. Belə real  imkanlar  toxuculuq  məhsulları-
nın, qida məhsulları, eləcə də dəri və dəri məmulatlarının istehsalı üçün səciyyəvidir. Azərbaycan-
da  regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul  edilmiş proqramlarda aqrar sahənin 
regional inkişafı səviyyəsinin iqtisadiyyatın digər sahələri ilə tarazlaşdırılması, eyni zamanda  öl-
kənin iqtisadi rayonları üzrə aqrar sahənin inkişafının təşkilati-iqtisadi mexanizmləri müəyyən 
edilmişdir. Bunlar da nəticə etibarilə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin  fəaliyyətində özünü büruzə 
verir. 

Cədvəl 2-nin məlumatlarının təhlilindən görünür ki, 2017-2019-cu illər ərzində kənd təsərrüfatı 
müəssisələrinin, o cümlədən mənfəət və ziyanla işləyən müəssisələrin sayında müəyyən tərəd-
düdlər baş vermişdir. Həmin dövrdə müəssisələrin ümumi sayında 170, mənfəətlə işləyən müəs-
sisələrin sayında isə 184 vahid azalma müşahidə olunmuşdur. lakin, zərərlə işləyən müəssisələrin 
sayında isə ciddi dəyişiklik baş verməmişdir. Təhlil dövründə kənd təsərrüfatı məhsullarının  
rentabelliyi orta hesabla 15 faiz təşkil etsə də heyvandarlıqda rentabelliyin həddən aşağı olması 
(7.4 faiz) təəssüf doğurur.Bunun əksinə olaraq, araşdırma dövründə bitkiçilik sahəsində rentabellik 
36 faiz təşkil etmişdir. Bunu əsasən heyvandarlıqda yemin bahalaşması və bu məhsulların ixracda 
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payının az olması ilə əlaqələndirmək olar. Reallıq ondan ibarətdir ki, rentabelliyin aşağı olması, 
aqrar istehsalçıların mərkəzi bazarlara çıxışının məhdud olması, eləcə də emal və tədarük müəssi-
sələrinin istehsal gücünün və tutumunun aşağı olması aqrar sahənin investisiya cəlbediciliyini aşa-
ğı salır. 

 
Cədvəl 2. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyətinin maliyyə nəticələri 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Fəaliyyət göstərən 
müəssisələrin sayı, vahid 

1659 1592 1608 1641 1471 

o cümlədən:      

mənfəətlə işləyənlər 1530 1488 1512 1560 1376 

zərərlə işləyənlər 129 104 96 81 95 

Ümumi gəlir, min manat 84990 119130 115025 163990 190080 

Ümumi mənfəət, min manat 39763 75246 62815 96917 92696 

Ümumi rentabellik, faizlə 11,3 20,3 14,1 20,1 17,2 

Bitkiçilikdə mənfəət (zərər  
(-), min manat 

20241 40268 32235 56577 68795 

Heyvandarlıqda mənfəət 
(zərər (-), min manat 

19993 31330 24356 19048 10481 

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının 
satışının rentabelliyi, faizlə 

11,3 19,4 12,9 16,2 15,3 

ondan      

bitkiçilikdə 36,0 43,5 25,5 40,4 35,7 

heyvandarlıqda 7,1 11,8 8,0 5,9 3,4 
 

Mənbə: www.stat.gov.az 
 
Aqrar investisiyalaşdırmanın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Xarici  ölkələrin təcrübəsin-

dən məlum olur ki, makrоiqtisadi tənzimləmə metоdu kimi büdcə yardımları əsasən aqrar  isteh-
salçıların  mineral gübrələrə və kimyəvi vasitələrə sərf etdikləri vəsaitlərin müəyyən hissəsinin, 
həmçinin qarışıq yemlərə оlan tələbatın ödənilməsi xərclərinin kоmpensasiyasına  yönəldilir. Bun-
dan əlavə kənd təsərrüfatına kredit qоyuluşları aqrar  sahənin inkişafında mühüm əhəmiyyət daşı-
yır. Bu zaman aqrar  sığоrta xərclərinin  və  bank  kreditlərinə görə faizlərin ödənilməsi xərclərinin 
bir  hissəsinin dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına ödənilməsi də  mühüm məsələlərdir. 

Hazırkı şəraitdə milli iqtisadiyyatın, o cümlədən, qeyri-neft sektorunun  region, sahə və ərazi 
baxımından tarazlı inkişafı aqrar sahənin investisiya təminatında prioritetlərin əsaslandırılması ba-
xımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İstənilən halda sahənin investisiyalaşdırılmasının mövcud 
səviyyəsinin saxlanılması onun inkişafı sabitliyinin qorunmasına yönəldilən vacib addımlardan 
biri kimi qiymətləndirilməlidir. Bu fikrin davamı olaraq, dünyanın bir sıra ölkələrinin  maliyyə 
böhranı ilə mübarizə apardığı şəraitdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatına investisiya qoyuluşlarının 
müsbət dinamikası müşahidə olunur. Bunun mütləq və nisbi kəmiyyətlərlə real ifadəsini aşağıdakı 
cədvəldən  əyani şəkildə görmək olar. 
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Cədvəl 3. 
İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiya qoyuluşunun dinamikası 

 

İllər Cəmi 

o cümlədən 

sənaye 

kənd təsərrü-
fatı, meşə təsər-
rüfatı və balıq-

çılıq 

tikinti 
nəqliyyat 
və anbar 

təsərrüfatı 

informasiya 
və rabitə 

digər 
sahələr 

milyon manat 
2015 15957,0 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 

faiz 
2015 100,0 53,3 2,2 13,3 13,8 2,1 15,3 
2016 100,0 63,1 2,1 17,9 8,8 1,3 6,8 
2017 100,0 60,9 3,5 15,8 10,2 1,0 8,6 
2018 100,0 49,3 4,4 21,6 11,2 2,6 10,9 
2019 100,0 49,9 4,2 19,2 11,8 3,0 11,9 
 

Mənbə: www.stat.gov.az 
 
Cədvəl məlumatlarından göünür ki, 2015-2016-cı illər istisna olmaqla təhlil dövründə kənd 

təsərrüfatında əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının həcmi artan dinamika ilə 40.7 mln.manatdan 
769.5 mln.manata qədər yaxud 19 dəfə artmışdır.Milli iqtisadiyyatın bu bölməsinə investisiya qo-
yuluşunun həcmi yalnız “informasiya və rabitə” sahəsindən üstün olsa da artım tempi baxımından 
bütün sahələri qabaqlayır. Buna baxmayaraq adı çəkilən hər iki sahədə investisiya qoyuluşunun 
əvvəlki ilə nisbətən artım faizi hələlik zəifdir. Düşünürük ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı 
istiqamətində aparılan tədbirlər nəticəsində aqrar sahəyə investisiya qoyuluşlarının illik artım 
tempi yaxın illərdə daha sürətlə artacaqdır. Bu da bir həqiqətdir ki,  aqrar sahədə dayanıqlı inki-
şafın təmin olunmasınadək maliyyə yardımlarının göstərilməsi davam etdirilməlidir.Lakin bəzi 
beynəlxalq təşkilatlar aqrar istehsalçılara maliyyə yardımlarının göstərilməsini dəstəkləmirlər. 
Onlar bunu  əsasən  süni şəkildə aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına cəhd kimi  qəbul 
edirlər. Lakin, mövcud təcrübə və tədqiqatlar göstərir ki, aqrar istehsalçıların məqsədli maliyyələş-
dirilməsi zərurətdir, həm milli məsələ və  həm də  beynəlxalq səviyyəli problemdir. 

Son illərdə respublikamızda aparılan iqtisadi siyasətin nəticəsi  kimi, respublikanın müxtəlif 
regionlarında rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların istehsalının, eləcə də  müasir tex-
nologiyalardan istifadə imkanlarına sahib olan  aqrar  istehsal və emal  müəssisələrinin təşkilinə 
zəruri ictimai, hüquqi və iqtisadi şərait yaranmışdır. Lakin hələ milli iqtisadiyyatın inkişaf   kon-
sepsiyasında, onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritələrində  və regionların so-
sial-iqtisadi inkişaf proqramlarında aqrar sahənin inkişaf  perspektivləri ilə bağlı  hədəf  və priori-
tetlərə  tam şəkildə  nail olunmamışdır. 

Beləliklə, aqrar sahənin davamlı inkişafı naminə  xarici investisiyaların cəlb edilməsi, beynəl-
xalq  maliyyə-kredit qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələrin  genişləndirilməsi, idxal olunan aqrar isteh-
sal məhsullarının  daxili  istehsalının artırılması üçün aqrar sahibkarlıq subyektlərinə  maliyyə  
dəstəyi davamlı olmalıdır. Qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün aqrar subyektləri  əlverişli 
şərtlərlə kreditləşdirmək imkanları olan ixtisaslaşdırılmış aqrobanklar yaradılmalıdır. Bundan 
əlavə aqrar sığorta  və  sahəvi risklərin idarə olunması mexanizmləri də davamlı şəkildə təkmilləş-
dirilməlidir. 
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Оранизационно- экономические механизмы повыщения инвестиционной 
привлекательности аграрной сферы 

Reзюме 
Инвестиционная привлекательность один из показателей высокого уровня развития 

отрасли. Поддержание и доведение его до оптимального уровня одно из приоритетных 
направлений развития аграрного сектора. Здесь на первый план выходит оптимизация 
технической и финансовой поддержки, налоговых и кредитных льгот, предоставляемых 
государством хозяйствующим субъектам. 

В представленной статье отражены направления повышения инвестиционной прив-
лекательности аграрного сектора на основе стратегических программ, проектов и 
концепций. 

Ключавые слова: инвестиции, эффективность, бюджет, конкуренция, налог, рента-
бельность, прибыль. 
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Summary 
Investment attractiveness is one of the indicators of the high level of development of the 

industry. Maintaining and raising it to an optimal level is one of the priorities for the development 
of the agricultural sector. Here, the optimization of technical and financial support, tax and credit 
benefits provided by the state to economic entities comes to the fore. 

The presented article reflects the directions of increasing the investment attractiveness of the 
agricultural sector based on strategic programs, projects and concepts. 

Key words:  investment, efficiency, budget, competition, tax, profitability, profit. 
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AQRAR İSTEHSALIN ŞAXƏLƏNDİRİLMƏSİ SƏVİYYƏSİNİN MÜƏYYƏN 
EDİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Aqrar istehsalın şaxələndirilməsi risklərin azaldılması və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsin-
də müstəsna rol oynamaqla kənd təsərrüfatı müəssisələrinin rəqabət üstünlüklərinin təmin edilmə-
sinin iqtisadi əsasını təşkil edir. Bu baxımdan istehsalın şaxələndirilməsinin effektivliyini müəy-
yən etmək üçün şaxələndirmə potensialı və ondan istifadə səviyyəsi göstəricilərinin hesablanması 
vacibdir. Şaxələndirmə potensialının qiymətləndirilməsi istehsal resurslarının mövcudluğunu və 
məhsula olan tələbatı birbaşa başqa sahə və mənbələrlə əvəz etmək mümkünlüyünü aşkara çıxar-
mağa hədəfləyir. Bu isə iqtisadi cəhətdən daha səmərəli və rəqabət üstünlüyünə malik istehsal 
sahələrinin genişləndirilməsinin əsas meyarına çevrilir. 

Açar sözlər: şaxələndirmə, optimallaşdırma, rəqabət, resurs, bazar, tələb, səmərə. 
 

Giriş 
Kənd təsərrüfatı istehsalının şaxələndirilməsi aqrar strategiyanın tərkib hissəsi olaraq iqtisadi 

cəhətdən daha səmərəli nəticələrin əldə edilməsinə əsaslanır. İstehsalın şaxələndirilməsi potensial 
rəqabət üstünlüklərindən fəal istifadə edən sahələrin üstünlük əldə etməsini şərtləndirir. Aqrar is-
tehsalın şaxələndirilməsi müəyyən xüsusiyyətləri ilə özünü büruzə verir: istehsalın şaxələndiril-
məsi təbii ehtiyatlardan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır, risklər - təbii-iqlim, aqroekoloji, makroiq-
tisadi, struktur-texnoloji, xarici amillər istehsalın şaxələndirilməsinə ciddi şəkildə təsir edir və s. 

Şaxələndirmə riskləri azaldan və maliyyə sabitliyini təmin etməkdə xüsusi rol oynayan rəqabət 
strategiyası kimi iqtisadi inkişafda mühüm rol oynayır. İstehsalın şaxələndirilməsinin kənd təsər-
rüfatının xüsusiyyətlərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi bu prosesin elmi cəhətdən əsaslan-
dırılmasını tələb edir. Yalnız bu cür əsaslandırma müəyyən şərtlər yerinə yetirilərsə, şaxələndirmə 
prosesinin səmərəliliyini təmin edir və şaxələndirilmiş sahələrin dinamik tarazlığını qorumağa 
imkan verir. Həmin şərtlər aşağıdakılarla xarakterizə edilir: 

- istehsalın şaxələndirilməsini həyata keçirən müəssisə müvafiq fəaliyyətlərdə yeni məhsulların 
iştirakı olmadan fərqli fəaliyyət növünə keçir; 

- istehsalın şaxələndirilməsi fəaliyyətinə və onun səmərəliliyinə nəzarət edilir; 
- şaxələndirilmə prosesi idarəetmə sistemini institusionallaşdırır və təşkilati dəyişiklikləri 

əlaqələndirir və s. 
İstehsalın şaxələndirilməsi əsasən iqtisadiyyatın makroiqtisadi sabitləşməsi şəraitində xüsusilə 

əhəmiyyətlidir. Ənənəvi olaraq, ayrı-ayrı müəssisələrin istehsal etdiyi məhsul çeşidinin genişlən-
məsi şaxələndirmənin tipik xüsusiyyəti kimi qəbul edilir [2, s.52]. Bu xüsusiyyət müəssisələrin 
rəqabət üstünlüklərindən yalnız əsas məhsulların istehsalında və ya istehsalın müəyyən bir mər-
hələsinə nəzarətin həyata keçirilməsində deyil, yeni istehsal növlərinin təşkili, digər sahələrə nüfuz 
etməsində istifadə olunması ilə əlaqələndirilir. İstehsalın şaxələndirilməsinin inkişafı bu prosesi 
ayrı-ayrı sahələrdə müəssisə davranışı baxımından təhlil etməyə imkan verir. 

Aqrar sferada istehsalın şaxələndirilməsinin əsas xüsusiyyətləri 
Bazar münasibətləri şəraitində həyata keçirilən şaxələndirmə strategiyası yeni məhsul istehsal 

etmək və yeni texnologiya əsaında məhsul istehsal etmək strategiyası şəklini alır. Ümumiyyətlə, 
şaxələndirmə aşağıdakı fərqli və müxtəlif cəhətləri ilə xarakterizə olunur: zərərləri minimuma en-
dirmək; riskləri azaltmaq məqsədilə bir müəssisənin digər sahələrə nüfuz etməsi; ehtiyatların ye-
nidən bölüşdürülməsi; istehsal olunan məhsulların çeşidini genişləndirərək bir neçə sahənin inki-
şaf strategiyasını təmin etmək; iqtisadi inkişaf amili olaraq müəssisələrin bir sistem kimi fəaliyyət 
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göstərməsində müxtəlif istehsal və fəaliyyət sahələri arasında qarşılıqlı təsiri təmin etmək və s [3, 
s. 94]. Aqrar sferada istehsalın şaxələndirilməsi özünü texniki və texnoloji cəhətdən yaxın və ya 
bir-biri ilə əlaqəli istehsal proseslərinin birləşməsində, iqtisadi cəhətdən istehsalın sabitləşməsinə 
və risklərin azalmasına imkan verən istehsal forması kimi göstərir. Şaxələndirmənin təşkilati cə-
həti müəssisələrin genişlənməsi, geniş məhsul çeşidi ilə təkməhsullu istehsaldan çoxməhsullu 
istehsala keçilməsi kimi xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. 

Beləliklə, qeyd edilənlərdən aydın olur ki, kənd təsərrüfatında istehsalın şaxələndirilməsi özünü 
daha çox iqtisadi cəhətdən daha səmərəli və yeni istehsal sahələrinə keçidlə şərtləndirir. Bu proses 
istehsalçıların davamlı olaraq eyni məhsul istehsalından imtina etmələrini, bazarın tələbi nəzərə 
alınmaqla zəruri hallarda ənənəvi istehsaldan imtina etmələrini önə çəkir. 

Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı istehsalında resurs yanaşması baxımından, digər sa-
hələrə nisbətən şaxələndirmə üçün daha geniş imkanlar var. Ümumi mənada, kənd təsərrüfatının 
şaxələndirilməsi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında və onların emalında səmərəli nəticələr 
əldə edilməsi baxımından aqroiqtisadi potensiala uyğun olaraq həyata keçirilə bilər. Bu baxımdan 
şaxələndirmənin xüsusi üstünlükləri sayəsində kənd təsərrüfatının davamlılığını təmin etmək, 
resurslardan daha səmərəli istifadə etmək, alternativ məhsul istehsalında mənbələrdən istifadənin 
səmərəliliyini artırmaq, habelə təsərrüfatçılığın istehsal və bazar risklərini azaltmaq mümkün olur 
[5, s. 62]. Beləliklə, kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün şaxələndirmə strategiyasına effektiv uy-
ğunlaşma məqsədilə mövcud potensialı təhlil etmək zəruridir. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı 
müəssisələrinin müəyyən qismi məhsul istehsalının şaxələndirilməsində maraqlıdırlar, lakin onla-
rın şaxələndirmə potensialı maliyyə, inzibati, informasiya və digər şərtlərlə məhdudlaşdığından 
onun üstünlüklərindən heç də hamısı istifadə etmək imkanına malik deyillər.  

İstehsalın şaxələndirilməsinin effektivliyini müəyyən edən amillər 
Kənd təsərrüfatında istehsalın şaxələndirilməsinin effektivliyini və məqsədəuyğunluğunu 

müəyyən etmək üçün şaxələndirmə potensialı göstəricisinə əsaslanan müxtəlif metodlardan istifa-
də olunur. Müəyyən bir istehsal müəssisəsi üçün bu göstəricinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
tələblər nəzərə alınmalıdır: müəssisənin istehsal imkanları, bazarın tələbatı, istehsalın şaxələndiril-
məsinin müəssisənin nəticələrinə mümkün təsiri. 

Beləliklə, istehsalın şaxələndirilməsi potensialını qiymətləndirmək üçün aşağıdakılara diqqət 
yetirilməsi vacibdir: 

- müəssisənin istehsal qabiliyyətini və maliyyə imkanlarını nəzərə alaraq hansı məhsul istehsal 
edə bilmə potensialı;  

- müəssisənin istehsal edə biləcəyi məhsullara bazar tələbinin səviyyəsi; 
- müəssisə tərəfindən bazarın tələb etdiyi məhsulun istehsalının iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi 

[1, s. 36];  
- müəssisənin mövcud nəticələrinin digər məhsulların istehsalına keçid vəziyyətində əldə edə-

cəyi nəticələrlə müqayisəsi. 
Kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün istehsalın iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun olmasını müəy-

yənləşdirmək məqsədilə ilk növbədə məhsulların potensial növlərini seçmək lazımdır. Bu vəziy-
yətdə əsas vəzifə hər hansı bir alternativ məhsul növünün istehsalını formalaşdırmaq deyil, müəs-
sisələrin istehsal edə biləcəyi məhsulları satmağın potensial imkanları qiymətləndirilir. 

Şaxələndirmə potensialının qiymətləndirilməsi vəzifəsinin mürəkkəb xarakteri ilə əlaqədar ola-
raq, istehsal mənbələrinin mövcudluğunu və məhsula olan tələbatı birbaşa başqa sahə və mənbə-
lərlə əvəz etmək, demək olar ki, mümkün deyil. Bu o zaman mümkün olur ki, müəssisənin istehsal 
qabiliyyəti, fasiləsizliyi və potensial bazarların həcmi nəzərə alınsın, müvafiq olaraq tələbə uyğun 
şəkildə istehsal həcmini artırmaq istəyi və istehsalın optimallaşdırılması təmin edilsin. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının optimallaşdırılması probleminin həlli istehsal resursla-
rının məhdudluğu, tələbat və iqtisadi məqsədəuyğunluq nəzərə alınmaqla potensial məhsulların 
istehsalını təmin edə biləcək  mümkün qədər potensial məhsul istehsalının həcminin, habelə məh-
sul satışından əldə olunan nəticələrin müəyyənləşdirilməsinə yönəldilir. Sonra əldə edilmiş 
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məlumatlar müəssisənin fəaliyyətinin mövcud göstəriciləri ilə müqayisə oluna bilər ki, bu da 
istehsalın şaxələndirilməsi potensialını qiymətləndirməyə imkan verir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının şaxələndirmə səviyyəsinin təhlili 
Araşdırmalar göstərir ki, istehsalın şaxələndirilməsi məqsədilə formalaşdırılan hər hansı bir 

iqtisadi və riyazi model tamamilə universal deyil. Ümumiyyətlə modellər müəyyən bir istehsal 
sahəsi və müəyyən bir vəziyyət üçün formalaşdırılır. İstehsalın şaxələndirilməsi modelinin əsassız 
mürəkkəbləşməsinin qarşısını almaq və konkret sahənin xüsusiyyətini əks etdirmək üçün aşağı-
dakılara xüsusi diqqət yetirilir: 

- istehsal olunan və potensial məhsul növlərinin qiyməti və tələbin səviyyəsi müəyyən olunur; 
- ilk növbədə istehsal imkanlarının genişləndirilməsi məsələsi deyil, müəssisənin mövcud is-

tehsal ehtiyatları nəzərə alınır. 
Qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla müəssisələrin istehsal və maliyyə fəaliyyətinin göstəriciləri 

barədə məlumatlara əsaslanaraq, şaxələndirmə üzrə müvafiq təhlillər aparmaq mümkündür. İqti-
sadi ədəbiyyatlarda istehsalın şaxələndirilməsini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı göstəricilərdən 
istifadə edilir: bazarlarda və istehsal sahələrində konkret məhsulun cəmlənməsi səviyyəsini ölç-
mək üçün istifadə edilən Transformed Herfindahl Indexi; bazarda fəaliyyət göstərən müəssisələrin 
nisbətini, fəaliyyət göstərdiyi sahələrin sayını, eyni zamanda ümumi gəlirinin müxtəlif sahələr və 
ya fəaliyyətlər arasında bölüşdürülməsini göstərən entropiya ölçüsü; şaxələndirmənin Berri 
Indexi;  şaxələndirmənin Qinyaviçus Indexi. 

Qeyd edilən göstəricilərdən şaxələndirmənin Qinyaviçus R. Indexi nəticənin daha ümumiləş-
dirilmiş şəkildə müəyyənləşdirilməsini mümkün edir: 
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Burada: 𝑞  - ən böyük gəlir mənbəyi olan sahənin payını; 
              i - istehsal sahələrini, i = 1, 2 ... n;  
              𝑞  - i-ci gəlirə görə xüsusi çəkisini xarakterizə edir. 
 

 
Şək. 1. 2018-ci il üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin strukturu, %-lə 

 
Qinyaviçus R. Indexi düsturuna əsasən respublika üzrə şaxələndirmə indeksini hesabladıqda 

məlum olur ki, bu göstərici taxılçılığın əkin sahəsi daha yüksək olduğundan bu sahə 2014-2018-ci 
illər üzrə şaxələndirmə indeksinin 0,94-0,98 arasında dəyişməsini şərtləndirmişdir. Göründüyü 
kimi, təhlilin aparıldığı bütün illərdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin şaxələndirmə indeksi 1-ə yaxın 
olmuşdur. Bu isə taxılçılığa meylin digər sahələrlə müqayisədə daha yüksək olduğunu təsdiq edir 
[cədvəl və şəkil 2]. 
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Cədvəl 
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin şaxələndirmə indeksinin dinamikası 

 
Göstəricilər 2014 2015 2016 2017 2018 𝑞  62,1 60,1 61,3 58,7 62,3 

CƏMİ: 100 100 100 100 100 
i 4 4 4 4 4 𝐷  0,978321 0,980661 0,963673 0,940616 0,949456

 

 
 

Şək.2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının şaxələndirmə səviyyəsi. 
 
Qeyd etmək lazımdır ki, istehsalın təşkili zamanı şaxələndirmə indeksinin nəzərə alınması va-

cibdir, çünki yalnız bir istehsal sahəsi üzrə fəaliyyətin müsbət dinamikası müəssisənin rəqabət 
mövqeyində ciddi təhlükələrin olduğunu göstərir. Eyni zamanda mənfəət əldə edilmədiyi təqdirdə 
satışın böyük həcmi müəssisənin ehtiyatlarının tükənməsinə səbəb ola bilər və aşağı satış həcmi 
ilə yüksək mənfəət müəssisənin mövcud vəziyyətinin zəifliyini göstərir. Belə şəraitdə digər isteh-
salçılar tərəfindən aktiv hərəkətlərin olma ehtimalı yüksək olur. 

Bununla birlikdə, istehsalın şaxələndirilməsi potensialının göstəricisinin istehsal imkanlarının 
genişləndirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edərkən əsas meyarlardan biri ola biləcəyini qeyd etmək 
olar. Əslində istehsalın şaxələndirilməsi potensialı, istehsal imkanları və əsas etibarilə müəssisə-
lərin istehsal edə biləcəyi məhsullara tələbat nəzərə alınmaqla bir müəssisənin məhsul çeşidini 
formalaşdırmaq üçün seçdiyi əhatəliliyi əks etdirir [6, s. 134]. 

İstehsalın şaxələndirilməsi potensialının göstəricisi eyni zamanda müəssisənin istehsal fəaliy-
yətinin səmərəliliyini və mənfəətini artırmaq istəyini əks etdirməlidir. Yuxarıda qeyd edildiyi ki-
mi, bu göstəricilərdən yalnız birinin əsas kimi qəbul edilməsi nəticələrin təhrif olunmasına səbəb 
ola bilər. Beləliklə, istehsalın şaxələndirilməsi ilə bağlı optimallaşdırma modelinin tətbiqi nəticə-
sində əldə edilən nəticələr, müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar istehsalın şaxələndirilməsi 
potensialının qiymətləndirilməsinə kompleks yanaşmanın nəticəsi olduğunu göstərir. Bu zaman 
aşağıdakı məsələlər əsas amillər kimi öndə durur: 

- müəssisənin bazarda tələb olunan məhsul istehsal etmək qabiliyyəti; 
- müəssisənin istehsal və maliyyə mənbələrinin olması; 
- müəssisənin istehsal edə biləcəyi məhsullara tələbat səviyyəsi; 
- potensial məhsul istehsalının rentabelliyi.  
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Nəticə 
İstehsalın şaxələndirilməsi potensialının göstəricisinin iqtisadi mənası ondan ibarətdir ki, bu, 

müəssisənin maliyyə və iqtisadi göstəricilərinə xələl gətirmədən məhsul çeşidini dəyişdirmə qa-
biliyyətinin ölçüsüdür. Bu göstərici istehsal olunan məhsullara tələbin azalması ehtimalına görə 
müəssisənin məruz qalacağı risk dərəcəsinə tərs mütənasibdir. İstehsalın şaxələndirilməsi poten-
sialının göstəricisindən praktiki istifadə perspektivləri yalnız iqtisadi mənfəət əsasında deyil, həm 
də istehsalın şaxələndirilməsi potensialının inkişaf etdirilməsi zəruriliyi nəzərə alınmaqla idarəet-
mə qərarlarının verilməsi üçün imkanlar yarada bilir. Buraya aşağıdakılar daxildir: 

- müəssisənin bazar itkisinə uyğunlaşma qabiliyyətinin formalaşdırılması; 
- istehsal imkanlarının genişləndirilməsinə investisiya yatırımlarının müəyyən edilməsi; 
- müəyyən məhsul növlərinə tələb və qiymətlərin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq bazar dinami-

kasının müəssisələrin istehsalın şaxələndirilməsi potensialına təsirinin qiymətləndirilməsi. 
Beləliklə, istehsalın şaxələndirilməsinin müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələ-

rinə təsirini nəzərə alaraq mövcud istehsal ehtiyatlarından və istehsal olunanlardan fərqli məhsul 
növlərindən istifadə etməklə istehsalın şaxələndirilməsi potensialını qiymətləndirmək mümkün 
olur. Bundan əlavə, bu göstərici müəssisənin istehsal imkanlarının genişlənməsi ilə bağlı qərarları 
əsaslandırmaq üçün də istifadə edilir. 

Təcrübədə şaxələndirmənin əsas növləri müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, 
şaxələndirmə ümumən müəssisələrin mövcud sahələri ilə əlaqəli yeni bir fəaliyyət sahəsinin həya-
ta keçirilməsini əhatə edir. Əgər bir müəssisə daxilində yeni bir fəaliyyət, yaxud istehsal sahəsinin 
formalaşdırılması ixrac istiqamətini əsas götürürsə, onda bu vəziyyət digər ölkələrin istehsal sahə-
lərinin nəzərə alınmasını tələb edir. 

Hazırda kənd təsərrüfatı istehsalının şaxələndirilməsinin təhlilində geniş idarəetmə problemləri 
ön plana çıxır. Eyni zamanda, şaxələndirməyə dair effektiv tövsiyələrin hazırlanmasına ehtiyac 
duyulan strategiyanın praktik inkişafı, yeni növ rəqabət məhsullarının istehsalı ilə problemləri 
aradan qaldırmağa kömək edir.  

Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyətinin şaxələndirilməsi prob-
lemi istehsal üçün ixtisaslaşma sisteminin inkişafından yaranır. Kənd təsərrüfatı istehsalının ix-
tisaslaşması bu sferanın istehsalının özünəməxsus ekoloji amillərini nəzərə almağı tələb edir. İs-
tehsalın ixtisaslaşmasına əsaslanan şaxələndirmə istehsalın ixtisaslaşmasına, kənd təsərrüfatı is-
tehsalına özünəməxsusluq gətirən müasir texnologiyalar və avadanlıqlardan istifadə etməklə isteh-
salın təşkilinə əlverişli zəmin yaradır. Bu isə istehsal prosesinin daha gəlirli və rəqabət qabiliyyətli 
məhsul növünə yönəldilməsini əhatə edir. 

Beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya şəraitində rəqabətin dərinləşməsi, dünya bazarının kənd 
təsərrüfatı bazarındakı tələbə nisbətən dəyişkənliyi kənd təsərrüfatı müəssisələrinin rəqabətə da-
vamlığınınn yüksəlməsini, maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasını və iqtisadi dayanıqlığın 
artımını aktuallaşdırır ki, bu da kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün rasional fəaliyyət modelinin 
axtarışını stimullaşdırır. Bu baxımdan, kənd təsərrüfatı müəssisəsinin gələcək üçün inkişaf  strate-
giyasının düzgün formalaşması əsasən şaxələndirmənin növünü, istehsalın ixtisaslaşması və inten-
sivləşdirilməsini, bütövlükdə aqrar iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini müəyyənləşdirir [4, s.27]. 

Beləliklə, kənd təsərrüfatı istehsalının şaxələndirilməsi, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin ən 
yaxşı yerli və xarici istehsalıçılarla uğurlu rəqabəti təmin etməklə, təklif və tələbin dəyişməsinə 
həssas olan bazardakı mövcud vəziyyətə təsirli şəkildə uyğunlaşma və ona təsiretmə imkanının 
təmin edilməsi ilə xarakterizə olunur. Bir bazarda çətinlik çəkən kənd təsərrüfatı müəssisəsi, digər 
sahələrdə istehsalın səmərəli təşkili, əlaqəli sahələrə kapitalın axması, istehsal, iqtisadi, təşkilati, 
bioloji və digər potensialların daha səmərəli reallaşdırılması üçün baş verən zərəri kompensasiya 
edə bilər ki, bu da şaxələndirmə proseslərinin inkişafını dəstəkləyən infrastrukturun qurulmasını 
tələb edir. 
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Определение уровня диверсификации аграрного производства 
 

Резюме 
Диверсификация аграрного производства  играет исключительную роль в уменьшении 

рисков и обеспечении финансовой стабильности и составляет экономическую основу обес-
печения конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий.  С этой точки 
зрения очень важно определить эффективность диверсификации производства и рассчитать 
показатели уровня его применения.  Оценка потенциала диверсификации направлена на 
выявление  возможности замены существующих  производственных ресурсов и потребнос-
ти в товарах другими отраслями и источниками.  А это превращается в основной критерий 
расширения экономически более эффективных и обладающих конкурентными преимущес-
твами   производственных отраслей.    

Ключевые слова: диверсификация, оптимизация, конкуренция, ресурс, рынок, спрос, 
эффективность.  
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Determination  the level of diversification of agricultural production 
 

Summary 
Diversification of agricultural production is the economic basis for ensuring the competitive 

advantage of agricultural enterprises by possessing an exceptional role in the mitigation of risks 
and ensuring the financial stability. In this regard, it is important to calculate the indicators of 
diversification potential and the level of its use  in order to determine the effectiveness of 
diversification of production. The assessment of diversification potential aims to reveal the 
availability of production resources and the possibility of directly replacing the demand for the 
product with other industries and sources. This is becoming a key criterion for expanding more 
economically efficient and competitive industries. 

Key words: diversification, optimization, competition, resource, market, demand, efficiency. 
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UOT 338.43 
İlkin Şakir oğlu MİRZƏYEV 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dissertantı 
 

AQRAR SFERANIN İQTİSADİ MEXANİZMİNİN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Xülasə 
Aqrar sferanın iqtisadi inkişaf mexanizminin səmərəliliyi onun xüsusiyyətləri ilə bilavasitə bağ-

lıdır. Bu xüsusiyyətlər kənd təsərrüfatının institusional mühiti və bu sferanın spesifik xüsusiyyət-
ləri ilə əlaqəli olub, aqrar sferanın inkişafının iqtisadi qanunauyğunluqlarını formalaşdırır. Aqrar 
sferada iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından kənd təsərrüfatı istehsalının modernləşdiril-
məsi, innovativ avadanlıq və texnologiyaların mənimsənilməsi, bazarın kənd təsərrüfatı məhsulları 
ilə təmin olunması və sosial məqsədlərin həyata keçirilməsi vacibdir.  

Açar sözlər: iqtisadi mexanizm, tənzimləmə, risk, rəqabət, bazar, səmərə. 
 

Giriş 
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi ölkələrin ərzaq təhlükəsizliyi problemini daha da 

aktuallaşdırır. Bu baxımdan strateji əhəmiyyətli məhsullarla özünü təmin etmək iqtisadi prioritet-
lərdən hesab edilir. Göstərilən məsələlərin həlli aqrar istehsalın davamlı inkişafı üçün daha səmə-
rəli iqtisadi inkişaf mexanizmlərinin formalaşdırılmasına ehtiyacla özünü büruzə verir. 

Aqrar sferada iqtisadi inkişaf mexanizminin səmərəliliyi hər bir subyektin fəaliyyətinin nəticə-
lərindən bilavasitə asılıdır. Məlumdur ki, aqrar müəssisələr kənd təsərrüfatının kompleks şəkildə 
inkişafı üçün iqlim, ərazi, maliyyə, maddi istehsal və s. kontekstində özünəməxsus xüsusiyyətləri 
ilə fəaliyyət göstərir. Belə fərqləndirici xüsusiyyətlər kənd təsərrüfatının institusional mühiti və bu 
sferanın spesifik xüsusiyyətləri ilə bağlı olub, aqrar sferanın iqtisadi inkişaf mexanizminin forma-
laşması məsələsinin öyrənilməsi və nəzərə alınmasının zəruriliyini ortaya qoyur.  

Göstərilənlərdən başqa aqrar sferada müəssisələrin qarşılıqlı fəaliyyətinin və əməkdaşlığının 
təşkili formalarının müxtəlifliyi, sahibkarlıq subyektləri baxımından dövlətin istehsalı stimullaş-
dırma mexanizmlərindəki fərq, təsisatın səmərəliliyinin onun milli dəyərlərə uyğunluğundan ası-
lılığı, kənd təsərrüfatı müəssisələrində stimullaşdırma mexanizminin təşkili xüsusiyyətləri, kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına informasiya dəstəyinin zəruriliyi, kənd təsərrüfatında müx-
təlif hüquqi-təşkilati formaların yayılması, dövlətin aqrar proteksionizm siyasətinə ehtiyac və s. 
institusional xüsusiyyətləri şərtləndirən əsas istiqamətlərdir. 

Kənd təsərrüfatının iqtisadi mexanizminin institusional aspektləri 
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatının institusional mühitinin formalaşması iqtisadi me-

xanizmin tərkib hissəsi kimi təşkilati aspektləri də özündə birləşdirməklə aqrar sferanın inkişafın-
da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İnstitusional mühitin formalaşdırılması əsasən hüquqi - tənzim-
ləyici və hüquqi məhdudiyyətlər, mülkiyyət hüquqları, dövlətin aqrar siyasəti və s. mexanizmlərin 
kənd təsərrüfatı strukturlarının fəaliyyət göstərməsini və davamlı inkişafını təmin edən istehsal 
proseslərinin təşkili formalarını əhadə edir. İqtisadi mexanizmin institusional aspektləri idarəet-
məyə bazar qanunlarının təsirini, habelə dövlət də daxil olmaqla bazar münasibətləri subyektləri-
nin qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi əsaslarını əks etdirir [3, s.72]. 

Araşdırmalar göstərir ki, iqtisadi mexanizmin formalaşdırılması yolu ilə kənd təsərrüfatı 
istehsalının inkişafının əsas mənbələrinin mövcudluğu və dəyəri, habelə institusional mühit və bu 
mühitdə inkişaf etmiş iqtisadi strukturların rasional davranışları əlaqələndirilir, stimullaşdırılır və 
ya məhdudlaşdırılır. 

İnstitusional mühit rəsmi və qeyri-rəsmi qaydaların, iqtisadi davranışın çərçivəsini müəyyən 
edən istehsal, mübadilə və resursların bölgüsünün əsaslarını təşkil edən bir mexanizm kimi çıxış 
edir. Qeyd edilənləri ümumiləşdirsək, institusional mühiti iqtisadi inkişafla bağlı müəyyənləşdiri-
lən zəruri tədbirlərin həyata keçirilmə norma və mexanizmləri kimi qiymətləndirmək olar. Əslində 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(58)-2020 
 

108 

iqtisadi mexanizmin institusional mühiti öz-özlüyündə bir mexanizmdir və kənd təsərrüfatının 
institusional mühitini formalaşdırmaq modelidir. 

Araşdırmalara əsaslanaraq demək olar ki, aqrar sferanın institusional mühiti onun inkişaf xü-
susiyyətləri nəzərə alınmaqla formalaşdırılmalıdır. İnstitusional sistemindəki fərdi elementləri ye-
niləmək, beynəlxalq təcrübəyə uyğun davamlı olaraq təkmilləşdirmək onun iqtisadi proseslərdəki 
əhəmiyyətini daha da artırır. Bu kontekstdə institusional mühitin formalaşması xüsusiyyətləri kənd 
təsərrüfatının inkişafı üçün iqtisadi mexanizmin formalaşmasının institusional xüsusiyyətlərini də 
müəyyənləşdirir. Ona görə də onun əsas elementlərinin nəzərə alınması vacibdir. 

İnstitusional mühitin xüsusiyyətlərinin hər biri əhəmiyyətlilik və əsaslı mürəkkəbliyi baxımın-
dan fərqlənir. Ona görə də kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində zəruri institusional mühitin yaxşılaş-
dırılması üçün aşağıdakı prioritet sahələrin müəyyənləşdirilməsi məqsədəuyğundur: 

- mülkiyyət hüquqlarını təmin etmək üçün qanunvericiliyin formalaşdırılması və davamlı ola-
raq təkmilləşdirilməsi; 

- kənd təsərrüfatı istehsalçılarına məsləhət informasiya xidmətləri sistemlərinin yaradılması; 
- yerli istehsalın səmərəliliyini artırmaqla idxal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətini azalda 

biləcək dövlət siyasətinin aləti kimi kənd təsərrüfatında proteksionizmin inkişaf etdirilməsi; 
- kənd təsərrüfatı müəssisələrinin xarici bazarlara yönəldilməsi məqsədilə inteqrasiya prose-

sinin səmərəliliyinin artırılması, bunun üçün zəruri şəraitin yaradılması [2, s. 27]; 
- idarəetmə metodları və istehsal texnologiyalarının tətbiqi ilə icarə yönümlü davranışdan 

mənfəətə keçidin təmin edilməsi; 
- kənd təsərrüfatı müəssisələrinin regionlararası əlaqələrinin yaxşılaşdırılması. 
Beləliklə, kənd təsərrüfatının iqtisadi inkişaf mexanizminin formalaşmasının institusional xü-

susiyyətləri kimi aşağıdakıları fərqləndirmək olar: makro və mikro səviyyədə iqtisadi imkanlar 
baxımından təsərrüfatlar kateqoriyasına görə bölgü; kənd təsərrüfatında əməliyyat xərclərinin yük-
sək səviyyədə olması; subsidiya mexanizminin əhəmiyyətliliyi; investisiya effektinin uzunmüd-
dətli olması; kənd əhalisinin ödəmə tələbatının aşağı səviyyəsi; iqtisadi proseslərin tənzimlənmə-
sinin zəruriliyi; torpaq münasibətləri və mülkiyyət hüquqlarının dəqiqləşdirilməsinin zəruriliyi; 
şəxsi yardımçı sahələrin maraqlarını nəzərə almağın zəruriliyi və s. 

Aqrar sferada iqtisadi inkişaf mexanizminin əsas elementləri 
Aqrar sferanın iqtisadi inkişaf mexanizminin ayrı-ayrı elementlərinin inkişafı mövcud problem-

lərin və ziddiyyətlərin həll edilməsinə yönəldilir. Müasir reallıq bu baxımdan zəruri mühitin for-
malaşdırılması şərtlərinə ciddi tələblər qoyur, çünki açıq bazar şəraitində xarici ölkələrin isteh-
salçıları dövlət dəstəyindən istifadə edərək davamlı olaraq istehsal güclərini artırırlar. Ona görə 
düzgün qərarların verilməsi vacibdir, çünki onların nəticələri özünü uzunmüddətli dövr ərzində 
göstərə bilir. 

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatının da daxil olduğu aqrar-sənaye sferası sıx qarşlıqlı iqtisadi əla-
qələri olan, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və saxlanması, habelə kənd təsərrüfatını 
və emal sənayesini istehsal vasitələri ilə təmin edən sahələri əhatə edir. Kənd təsərrüfatı aqrar 
sistemin əsas tərkib hissələrindən biri olmaqla, tarixən inkişaf etmiş aqromühitin qorunmasına və 
iqtisadi rifahına töhfə verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sferada iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından kənd təsər-
rüfatı istehsalının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması və mo-
dernləşdirilməsi, innovativ avadanlıq və texnologiyaların mənimsənilməsi, istehlak bazarının kənd 
təsərrüfatı məhsulları ilə təmin olunması, sosial məqsədlərin həyata keçirilməsi vacibdir [1, s. 53]. 

Kənd təsərrüfatı istehsalında təbii amillərdən asılılıq bu sahənin riskli olmasını şərtləndirir. Bu-
nunla əlaqədar olaraq kapitalın qaytarılması ehtimalı böyük risklə müşahidə edilir. Təcrübədə döv-
lət dəstəyi kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsinin əsas mənbəyi kimi çıxış edir. Kənd təsərrü-
fatı istehsalı ilə iqtisadiyyatın əksər sahələri arasındakı fərq bu sahənin digərləri ilə müqayisədə 
daha az səmərəli olması ilə əlaqəlidir. Aqrar sferaya qoyulan kapital daha az mənfəət gətirir. Ona 
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görə aşağı gəlirli kənd təsərrüfatı, dövlət dəstəyi də daxil olmaqla xarici dəstək olmadan sektor-
lararası rəqabətdə sənaye ilə müqayisədə bərabər səviyyədə iştirak edə bilmir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının əlverişsiz şəraitdə belə həyata keçirilməsi səbəbindən mənfi nəti-
cələrin əldə edilməsi ehtimalı böyükdür. Bunun üçün təkmil sığorta sisteminin və sığorta müna-
sibətlərinin qurulması vacibdir. Elmi və texnoloji tərəqqi kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində 
mühüm amillərdəndir. İnnovativ texnologiyaların tətbiqi istehsalın artımı ilə yanaşı məhsulların 
keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa, beləliklə müəssisələrin rəqabətədavamlılığını təmin etməyə təkan 
verir.  

Rəqabətqabiliyyətlilik kənd təsərrüfatı məhsullarının bazardakı mövqeyinin möhkəmləndiril-
məsində əvəzsiz rol oynayır. Araşdırmalara əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, kənd təsərrüfatı ümu-
mən qeyri-elastikdir, bazar şəraiti və tələblərinə tam şəkildə cavab verə bilmir. Həmçinin bəzi 
hallarda yerli məhsullara tələbatın azalması kənd təsərrüfatının dəyişən mühitə uyğunlaşa bilmə-
məsi ilə şərtlənir. Bunun əsas səbəbi bazar şəraitində kənd təsərrüfatının xüsusiyyətlərinə görə 
sektorlararası rəqabətdə uğurla iştirak edə bilməməsidir. Ona görə də mövsümi, istehsal dövrü və 
iş müddəti ilə səciyyələnən kənd təsərrüfatı istehsalının təbii və iqlim amillərindən daha çox asılı 
olması, kənd təsərrüfatının digər sahələrlə müqayisədə əmtəə mübadiləsindəki qeyri-bərabərliyi, 
aşağı investisiya cəlbediciliyi, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti və bir sıra digər amillər də nəzərə alın-
malıdır [5, s. 36].  

Aqrar sahənin iqtisadi inkişafına dövlət dəstəyi 
Kənd təsərrüfatı istehsalının dəstəkləməsi dövlətin aqrar siyasətinin prioritetlərindən hesab edi-

lir [6, s.28]. Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi mexanizmi müxtəlif 
iqtisadi və maliyyə alətləri ilə xarakterizə olunur. Bu, kənd təsərrüfatının inkişafının spesifik 
xüsusiyyətləri, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi, ölkənin qlobal kənd təsərrüfatı bazarındakı 
mövqeyi və digər bu kimi amillərdən qaynaqlanır. 

Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlət dəstəyinin məqsədlərinə aşağıdakılar 
daxildir: 

- texniki-texnoloji tərəqqinin tətbiqi və istehsalın rasionallaşdırılması, eləcə də bütün istehsal 
amillərindən və resurslarından daha səmərəli istifadə etməklə məhsuldarlığın artırılması; 

- kənd təsərrüfatında məşğulluğun və kənd əhalisinin yaşayış səviyyəsinin təmin edilməsi; 
- kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarının sabitləşdirilməsi; 
- daxili bazarın kənd təsərrüfatı məhsulları ilə zəmanətli təchizatı; 
- istehlakçıların münasib qiymətlərlə kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatının ödənilməsi. 
İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi tədbirləri içərisin-

də istehsalçı gəlirlərinin və qiymət tarazlığının təmin olunması, kənd təsərrüfatının və əlaqəli 
sahələrlə qiymət nisbətini təmin edən mexanizmin tətbiqinə xüsusi üstünlük verilir. Təcrübədə 
kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi sistemindəki birbaşa ödənişlər kateqoriyasına iqtisadi inkişafa 
fərqli təsir göstərən aşağıdakı müxtəlif növ ödənişlər daxil edilir: kompensasiya ödənişləri, konkret 
sahələrə verilən subsidiyalar, sığorta və kompensasiya ödənişləri, maliyyələşdirmə şəklində ödə-
nişlər, istehsal üçün ehtiyatların alınmasına və s. 

Birbaşa dövlət subsidiyalarının ən vacib vəzifələrindən biri əlverişsiz iqlim və torpaq şəraiti 
olan ərazilərdə istehsalçılara ödənişlərin verilməsidir. Müxtəlif növ birbaşa subsidiyalar gəlir pa-
riteti və həyat bərabərliyi siyasətinin tərkib hissəsi kimi son dövrlər daha çox rol oynayır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, tam bazar mexanizmləri ilə, yəni qiymətlərin tənzimlənməsi vasitəsilə qarşıya 
qoyulmuş məqsədlərə tam şəkildə çatmaq mümkün deyil [4, s.49]. Ona görə də kənd təsərrüfatının 
inkişafı mexanizminin tərkib hissəsi kimi maliyyə və kredit dəstəyi mexanizmindən istifadəyə də 
üstünlük verilir. 

 
Nəticə 

Beləliklə, kənd təsərrüfatının iqtisadi inkişaf mexanizminin formalaşdırılmasının ən vacib məq-
sədi istehsalçıların maddi imkanlarını dəstəkləmək, onların geniş təkrar istehsal prosesini həyata 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(58)-2020 
 

110 

keçirmələri üçün zəruri maliyyə resursları əldə etmələrini təmin etməkdir. Bu, kənd təsərrüfatının 
xüsusi tələbləri ilə müəyyən edilir: maliyyə mənbələrinin kifayət səviyyədə olmaması; yüksək 
kapital intensivliyi və kapital qoyuluşlarının özünü ödəmə müddətinin uzun dövrü əhatə etməsi; 
gəlir əldə etmək üçün vaxt baxımından uyğunsuzluq və s. Bütün bunlar kənd təsərrüfatına maliyyə 
dəstəyi mexanizminə xüsusi yanaşmanın zəruriliyini diktə edir. 

Beynəlxalq təcrübədə maliyyə, kredit və qiymət siyasəti ilə yanaşı, vergi siyasəti kənd təsərrü-
fatının dövlət dəstəyi sistemində və bunun üçün əlverişli şəraitin yaradılmasında ən vacib vasitələr-
dir. Bu vasitələr kənd təsərrüfatında geniş şəkildə tətbiq olunur, lakin yüksək dəyəri, kapital 
intensivliyi və eyni zamanda aşağı gəlirlilik nəzərə alınmaqla onların fəaliyyət mexanizmi bu sahə 
üçün nisbətən əlverişli mövqe yaradır.  

Göstərilənləri ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, hazırda elmi yanaşmalar bazar iqtisadiyyatı 
şəraitində iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sferalarının özünü tənzimləmə qabiliyyətinə malik olmayan bir 
sistem kimi qiymətləndirilməsində birləşir. Bu isə hər bir sferanın inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
iqtisadi mexanizmin formalaşdırılması zərurətini yaradır. İqtisadi inkişaf mexanizmi bazar mühi-
tində kənd təsərrüfatı sektorunun qaçılmaz itkilərinin kompensasiyası vasitəsi kimi də qəbul edilir. 
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Особенности развития экономического механизма аграрной сферы 
 

Резюме 
Эффективность механизма экономического развития аграрной сферы  тесно связана с 

его особенностями. Эти особенности взаимосвязаны с институциональной средой сельско-
го хозяйства и специфическими особенностями этой сферы и формируют экономические 
закономерности развития аграрной сферы. С точки зрения обеспечения экономического 
развития аграрной сферы важно модернизация сельскохозяйственного производства, освое-
ние инновационного оборудования и технологий, обеспечение рынка сельскохозяйствен-
ной продукцией  и осуществление социальных целей.    

Ключевые слова: экономический механизм, регулирование, риск, конкуренция, рынок, 
эффект. 
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The development characteristics of the economic mechanism of the agrarian sphere 

 
Summary 

The effectiveness of the mechanism of economic development of the agrarian sphere is directly 
related to its characteristics. These characteristics are related to the institutional environment of 
agriculture and the specific features of this area and form the economic patterns of development 
of the agrarian sphere. From the point of view of ensuring economic development in the agrarian 
sphere, it is important to modernize agricultural production, master innovative equipment and 
technologies, provide the market with agricultural products and achieve social goals. 

Key words: economic mechanism, regulation, risk, competition, market, efficiency. 
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KƏND TƏSƏRRÜFATI İSTEHSALÇILARININ MALİYYƏYƏ ÇIXIŞ VƏZİYYƏTİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN METODİKİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Xülasə 

Məqalədə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyə resursları ilə təminatının qiymətləndiril-
məsi məsələləri araşdırılmışdır. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyə dayanıqlığı problemləri 
tədqiq olunmuş, onları şərtləndirən bəzi amillər müəyyən edilmişdir. Maliyyəyə çıxış amilinə və 
onun asanlaşdırılması yollarına xüsusi diqqət yetirilir. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün maliy-
yəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsi mərhələləri müəyyən edilmişdir. Kənd təsərrüfatına 
kredit ayrılması və investisiya qoyulmasının məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək üçün əmsallar 
sistemi tövsiyə edilmişdir. Kənd təsərrüfatı istehsalının vaxtsız və natamam maliyyələşdirilməsi 
səbəbindən itkilərinin ölçülməsi məqsədilə iqtisadi - riyazi model seçilmişdir. İnnovasiyalı kənd 
təsərrüfatı istehsalında maliyyəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün transaksiya xərc-
lərinin yeri və rolu araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: maliyyəyə çıxış, kənd təsərrüfatı, istehsalçı, metodika, qiymətləndirmə, dayanıq-
lıq, model, itkilər, transaksiya xərcləri, innovasiya. 

 
Giriş 

Hazırda kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxış vəziyyətini qiymətləndirmək üçün 
təcrübi baxımdan zəruri detallaşdırmaya malik və əksəriyyət tərəfindən birmənalı qəbul edilən 
yanaşma yoxdur. Maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi üçün istehsalçıların maliyyəyə çıxış və-
ziyyətinə qoyulan tələblər dəqiqləşdirilməlidir. Natamam informasiya şəraitində maliyyələşmədə-
ki problemlər səbəbindən kənd təsərrüfatı istehsalı subyektinin qarşılaşdığı itkilərin hesablanması 
üçün riyazi modellərin tətbiqi imkanları kifayət qədər araşdırılmamışdır.  Kənd təsərrüfatında in-
novasiyalı istehsalın maliyyəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsidə transaksiya xərclərinin 
yeri və rolu müəyyən edilməmişdir. Qeyd edilən və digər amillər kənd təsərrüfatı istehsalçılarının 
maliyyəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin metodiki məsələlərini aktuallaşdırır. 

Maliyyə dayanıqlığı və maliyyəyə çıxış 
Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyə resursları ilə təminatı və həmin resurslardan istifadə 

vəziyyəti onların maliyyəyə çıxış vəziyyətini şərtləndirən mühüm amillərdəndir. Bu baxımdan 
kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyə dayanıqlığı həlledici əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə, 
onu qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyə dayanıqlığı dedikdə onun dinamik daxili 
və xarici mühitdə aktiv və öhdəlik balansını qorumaq, uzunmüddətli dövrdə məqbul risk səviyyəsi 
daxilində ödəmə qabiliyyətini və investisiya cəlbediciliyini təmin etmək qabiliyyəti başa düşülmə-
lidir. Məlum olduğu kimi, maliyyə dayanıqlığı istehsal müəssisəsinin ümumi dayanıqlığının əsas 
komponentidir. Kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyə dayanıqlığı barədə məlumatlar onun tərəf-
daşları, borc verən təşkilatlar və əlbəttə investorlar üçün olduqca maraqlıdır. Onlar məhz həmin 
məlumatlar əsasında, istehsalçının kreditdən və ya investisiyadan necə istifadə edəcəyi barədə 
təsəvvür əldə edir, sonuncuya münasibət barədə qərar qəbul edirlər.  

Kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsi çoxsaylı amil-
lərin, habelə maliyyə dayanıqlığı səviyyəsinin kompleks surətdə təhlilini tələb edir. Kənd təsərrü-
fatı istehsalçısının maliyyə dayanıqlığının qiymətləndirilməsi tətbiq olunan təhlil metodologiya-
sından və verilənlər bazasından asılıdır [1]. Haqqında danışılan istehsal subyektinin kapital baza-
rında mövqeyi, onun barəsində olan maliyyə informasiyasının cəlbediciliyi yeni maliyyə mənbə-
ləri axtarışının uğurunu təmin edir.  
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Kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyə dayanıqlığının, müvafiq mənbələrdə, bir qayda olaraq 
aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər: 

- mütləq maliyyə dayanıqlığı;  
- normal maliyyə dayanıqlığı;  
- qeyri-dayanıqlı maliyyə durumu; 
- böhran maliyyə vəziyyəti. 
Mütləq maliyyə dayanıqlığı müəssisənin yüksək ödəmə qabiliyyəti və kreditorlardan bilavasitə 

asılı olmaması ilə səciyyəvidir. Başqa sözlə, belə istehsal subyektinin maliyyəyə çıxışnda ciddi 
maneələr olmur. Normal maliyyə dayanıqlığı - maddi-istehsal ehtiyatlarının dəyəri ilə öz dövriyyə 
vəsaitləri və kreditlərin cəmi  arasındakı bərabərliklə ifadə olunur. Görmək çətin deyildir ki, nor-
mal maliyyə dayanıqlığı statik vəziyyət deyildir və kənar təsirlərə həssasdır. Normal maliyyə daya-
nıqlığına malik kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyə mənbələrinə çıxış zamanı, haqqında 
danışılan vəziyyətin nə dərəcədə davamlı olacağı məsələsi aktuallaşır. Bu məsələnin həlli məq-
sədilə investor və kreditor daha detallı verilənlər bazası yaratmağa çalışır. 

Qeyri-dayanıqlı maliyyə durumu müəssisənin  ödəmə qabiliyyətinin zəifliyini və onun perspek-
tivlərinin o qədər də ürəkaçan olmadığını göstərir. Bununla belə, həmin vəziyyətdə maliyyə gər-
ginliyini azalda bilən vəsaitləri müxtəlif mənbələrdən cəlb etmək imkanları axtarılır. İmkan axta-
rışı xeyli maneələrlə müşayiət olunsa da, kənd təsərrüfatı istehsalçısının işgüzar fəallığı amili 
əhəmiyyətli rola malikdir. Kənd təsərrüfatı istehsalçısının böhran maliyyə vəziyyəti, bir qayda 
olaraq iflas ərəfəsi sayılır. Eyni zamanda, unutmaq olmaz ki, aqrar sahəyə himayə sisteminin möv-
cud olduğu ölkələrdə, məhz dövlət yardımı xilas yolu ola bilir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün reallaş-
dırılmalı olan əsas mərhələlərə (bloklara) aşağıdakılar aid edilə bilər (şəkil 1.). 

 
 

 Müəssisənin  
maliyyə vəziyyətinin  

təhlili 

 

 
Müəssisənin əmlak 

durumunun və kapitalın 
strukturunun 

qiymətləndirilməsi 

 
Səmərəliliyin və kapitaldan 

istifadə intensivliyinin 
qiymətləndirilməsi 

 
Maliyyə dayanıqlığının və 

ödəniş qabiliyyətinin 
qiymətləndirilməsi 

Kapitalın 
yerləşdirilməsinin təhlili 

Kapitalın rentabelliyinin təhlili 
Maliyyə dayanıqlığının 

təhlili 

Kapitalın formalaşması 
mənbələrinin təhlili 

Kapitalın dövriyyəsinin  
təhlili 

Likvidliyin və ödəniş 
qabiliyyətinin təhlili 

Kredit qaytarma 
qabiliyyətinin və iflas 

riskinin qiymətləndirilməsi 
 

Şəkil 1. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin təhlilinin sadələşdirilmiş sxemi 
(http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-analiz-predpriyatiya. html) 

  
Kənd təsərrüfatı istehsalı subyektinin əmlak durumu və kapitalın strukturu onun  iqtisadi fəaliy-

yətinin maliyyə nəticələrində aparıcı rola malikdir. Haqqında danışılan durumun, yəni kənd təsər-
rüfatı istehsalçısı olan subyektin maddi-texniki bazasının vəziyyətinin, inkişafa yönümlüyünün, 
innovasiyalara həssaslığı  səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, həmin subyektin maliyyəyə çıxış 
vəziyyətinə münasibətin formalaşmasına həlledici dərəcədə təsir edir. Həmin vəziyyətin təhlili 
prosesində, hər şeydən əvvəl aşağıdakı məqamlara aydınlıq gətirilməlidir:  
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- əsas və dövriyyə vəsaitlərinə nə qədər və hansı nisbətdə investisiya yönəldilmişdir; 
- onların hansı hissəsi istehsal və tədavül sferasında olmalıdır; 
- onların pul və maddi formasının nisbəti necə olmalıdır; 
- haqqında danışılan nisbətlərin optimallığı perspektivləri necədir və s. 
Unutmaq olmaz ki, hətta yaxşı maliyyə nəticələri olan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sub-

yektində belə, yuxarıda qeyd olunan nisbətlərin qeyri-səmərəliliyi halında ciddi və davamlı maliy-
yə çətinlikləri yarana bilər. Aqrar sahədə maliyyələşməni və maliyyəyə çıxış vəziyyətini tədqiq 
edən araşdırmaçılar və mütəxəssislər belə halla tez-tez rastlaşırlar. Xüsusilə, innovasiyalı inkişafın 
rəqabət qabiliyyətinin təminatında ön sıraya çıxdığı hazırkı dövrdə, “əsas və dövriyyə vəsaitlərinə 
nə qədər və hansı nisbətdə investisiya yönəldilmişdir?” sualı daha çox aktuallıq kəsb edir. 

Kapitalın formalaşması mənbələrinə gəldikdə onu qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı istehsalçıları 
üçün həmin mənbələrə ilk növbədə, öz vəsaiti və borc vəsaitləri, dövlət tərəfindən ayrılan yardım-
lar, o cümlədən subsidiyalar, vergi tətilləri (güzəştləri), qrantlar, layihələr üzrə maliyyələşmə mən-
bələri və s. qeyd edilə bilər.  Həmin mənbələrin hər biri üzrə daxil olan və ya daxil ola biləcək 
vəsaitlərin, kənd təsərrüfatı istehsalçısı olan subyektin maliyyə vəziyyətinə təsiri ənənəvi və 
ekonometrik üsullarla təhlil oluna bilər. Haqqında danışılan təsirlərin qiymətləndirilməsində müa-
sir ekspert texnologiyalarından istifadə dairəsi də genişlənməkdədir. Xüsusilə böyük verilənlərin 
(Biq Dates) formalaşması şəraitində ekspert texnologiyalarının köməyi ilə əldə edilən qiymətlən-
dirmələrin kəmiyyət xarakteristikaları xeyli dəqiqləşir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının kredit qaytarma qabiliyyətinin və iflas riskinin qiymətləndiril-
məsi üzrə özləri tərəfindən mövcud üsulların tətbiq edilməsi imkanları xeyli dərəcədə məhduddur. 
Belə ki, risk-menecmentin reallaşdırılması üçün: limitlərinin müəyyən edilməsi, ehtiyatların for-
malaşdırılması, müxtəlif risklərdən sığortalanma, fəaliyyətin şaxələndirilməsi istiqamətlərdə atılan 
addımlar kompleks xarakter daşımalıdır. Problemin yerlərdə həlli imkanları, yüksək ehtimalla 
rəqəmsal mühitin üstünlüklərinin gerçəkləşdirilməsi sayəsində dəfələrlə genişlənəcəkdir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyəyə çıxış vəziyyətini təhlil etmək üçün, habelə onun ma-
liyyə vəziyyətini, o cümlədən ödəmə qabiliyyətini qiymətləndirmək lazımdır. Bu məqsədlə aşağı-
dakı üsullardan istifadə edilə bilər: üfüqi, şaquli, trend, maliyyə əmsalları, müqayisəli təhlil və 
faktor təhlili üsulları. Bu üsullar müvafiq mənbələrdə kifayət qədər geniş şərh edilmişdir. Onların 
tətbiqi nəticəsində əldə edilən göstəricilərin kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxış 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadəsi də ciddi metodiki fikir ayrılığı yaratmır. 

Aqrar sahəyə vəsait qoyuluşu (və ya kredit verilməsi) barədə qərar qəbul edən investot (bank 
və ya bank olmayan kredit təşkilatı) müvafiq mənbələrdə təqdim edilən əmsallar qrupundan isti-
fadə edə bilər. Bu baxımdan aşağıdakı əmsallar qruplarına [2, s. 15-20] diqqət yetirmək, zənni-
mizcə, məqsədəuyğundur: maliyyə dayanıqlığı, işgüzar fəallıq, artım tempi, səmərəlilik və ödəniş 
qabiliyyəti (cədvəl 1). 

Ə1 cəlb edilən vəsaitlərdən asılılıq və öz kapitalı hesabına təminat dərəcəsini ifadə edir. Ə1 ≥1 
halı böhran vəziyyəti sayılır. Maliyyə dayanıqlığı qrupuna aid Ə2-nin azalması istehsalçının 
maliyyə durumunun pisləşməsini göstərir. Ə3 barədə də anoloji fikir söyləmək olar.  

Kənd təsərrüfatı istehsalı subyektinin dinamik iqtisadi mühitdə işgüzar fəallığı dərəcəsi onun 
maliyyəyə çıxış vəziyyətinə əhəmiyyətli surətdə təsir edir. Bu qismdən olan əmsallar qrupunda Ə4 
ehtiyatların debitor borcuna çevrilməsi sürətini (işgüzar fəallıq dərəcəsini) səciyyələndirir. Mənbə-
yindən asılı olmayaraq bütün resurslardan istifadə səmərəliliyini əks etdirən Ə5 əmsalı nəzərdən 
keçirilən dövr ərzində mənfəət gətirən tsiklin neçə dəfə baş verdiyini göstərir. Ə6  inkişaf dinami-
kasını əks etdirir və bu dinamika istehsal edilən (satılan) məhsulun artma (azalma) tempində ifadə 
olunur.  
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Cədvəl 1. 
Kreditor və investor tərəfindən kənd təsərrüfatı istehsalına vəsait qoyuluşunun 

məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək üçün hesablanması tövsiyə edilən əmsallar 
 

Əmsal qrupları 
Qrupa daxil 
olan əmsal 

Hesablanma qaydası 

Maliyyə dayanıqlığı 

Ə1 Ümumi kredit borclarının xüsusi vəsaitlərə nisbəti 

Ə2 
Satışdan daxilolmaların vaxtı keçmiş debitor borcları 
və avanslara nisbəti 

Ə3 
Satışdan daxilolmaların vaxtı keçmiş kreditor 
borclarına nisbəti 

İşgüzar fəallıq 
Ə4 Satışdan daxilolmaların ehtiyatlara  nisbəti  
Ə5 Satışdan daxilolmaların balans mənfəətinə nisbəti 

Artım tempi  Ə6 
Məhsulun həcminin cari qiymətlərdə artımını 
(azalmasını) ifadə edir. 

Səmərəlilik 

Ə7 Balans mənfəətinin balans məbləğinə nisbəti 

Ə8 
Balans mənfəətinin satışdan daxilolmalara (vergilər 
çıxılmaqla) nisbəti 

Ə9 Balans mənfəətinin xüsusi vəsaitlərə nisbəti 

Ödəniş qabiliyyəti Ə10 
Pul vəsaitləri, qısamüddətli vəsait qoyuluşları,debitor 
borcları, ehtiyatlar və məsrəflərin qısamüddətli 
öhdəliklərə nisbəti 

 
Kənd təsərrüfatı istehsalçısının iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyini səciyyələndirən əmsallar 

qrupuna daxil olan Ə7 əmsalı məcmu kapitalın rentabelliyini göstərir. Ə8 məhsul satışının, Ə9 
xüsusi kapitalın  rentabelliyini əks etdirir.  İstehsalçının qısamüddətli borcları öz vəsaiti hesabına 
ödəməyə nə dərəcədə hazır olduğunu göstərən ödəniş qabiliyyəti əmsalı Ə10, normal fəaliyyət 
üçün vahiddən kiçik olmamalıdır.   

Nəhayət onu da qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı istehsalçısı olan subyektin investisiya cəlbedi-
ciliyini (İC) müəyyən etmək üçün ilk doqquz əmsal üzrə aşağıdakı cəmi hesablamaq olar: İC = 𝑎𝑖Ə𝑖 

Burada, ai (i=1...9) əmsalların çəkilərini göstərir. 
Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxışının mövcud vəziyyətinin təhlili və qiymətlən-

dirilməsində iqtisadi-riyazi modelləşdirmənin özünəməxsus yeri və rolu vardır. Məsələ ondadır ki, 
digər təhlil üsullarından fərqli olaraq ekonometrik üsullardan istifadə sayəsində maliyyəyə çıxışı-
nın mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsində daha çox sayda amillərin təsirini nəzərə almaq və 
kəmiyyətcə qiymətləndirmək mümkündür. İndiyə qədər bu məqsədlə kifayət qədər modellərin 
işlənib hazırlandığını söyləmək çətindir. Bununla belə, zənnimizcə bəzi mövcud modellərdən kənd 
təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxışının mövcud vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilmə-
sində istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu baxımdan “Aqrar istehsalın vaxtsız və natamam maliy-
yələşdirilməsi səbəbindən baş verən itkilərin ölçülməsi” məqsədi ilə qurulmuş modeli [3] xüsusilə 
diqqətəlayiq hesab edirik.  

Vaxtsız və natamam maliyyələşdirmə səbəbindən baş verən itkilərin ölçülməsi modeli 
Bu modeldə maliyyələşmənin iki variantı üzrə bütün əsas istehsal – texnoloji və maliyyə amil-

ləri nəzərə alınmaqla müqayisə aparmaq mümkündür. Bir variantda vaxtında və tam həcmdə ma-
liyyələşdirilmə, digərində isə vaxtsız və natamam maliyyələşdirilmə halı üçün hesablamalar apa-
rıla bilir. Özü də hər iki halda mövcud və gələcək məhdudiyyət şərtlərinin nəzərə alınması müm-
kündür.  
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 İndi isə modelin şərhini verək. Tutaq ki,  X  kənd təsərrüfatı müəssisəsinə müyəssər olan bütün 
texnoloji prosesləri əhatə edən neyman formasında verilmiş texnoloji imkanlar çoxluğudur: 

x = (a, b(ξ)), 
burada,  
ξ - müəssisəyə təsadüfi təsirlərin variantları; 
a(ξ) и b(ξ) – texnoloji prosesin müvafiq olaraq xərclər və buraxılışlar üzrə  yarımmüsbət 

vektorlarıdır. Onu zamana görə T = [1; τ] ∩ N  dəyişməz qəbul edək. 
at ilə müvafiq təsadüfi şərtlər daxilində məhsul üçün t anında çəkilən xərci, bt (ξt) ilə buraxılışı 

işarə edək 𝒕 ∈T. Hər bir ξt üçün onun reallaşdırılması ehtimalının ρt (ξt) məlum olduğu qəbul 
edilir. 

st (ξt) simvolu ilə t anında ξt təsadüfi şərtlərinin reallaşdırılması halında pul fondlarının 
kəmiyyətini, rt(ξt) simvolu ilə t dövründə istehsalın maliyyələşdirilməsindən sonra pul fondlarının 
qalığını işarə edək.  

ftt'(ξt) ilə t anında, ξt təsadüfi şərtlərinin reallaşdırılmasının t' anında istehsalla şərtlənmiş pul 
vəsaitləri daxilolmalarının məlum hissəsini ifadə edir.  

Hər bir vaxt anı və reallaşan hər bir təsadüfi şərt üçün qiymət vektoru verilmişdir  pt (ξt), b 0(ξ0) 
- müəssisədə 0 anında istehsal edilən məhsullar (əlyetən olan resurslar), r0(ξ0) – pul fondlarının 0 
anında istifadə olunmamış qalığıdır. 

Kredit prosesləri istehsal proseslərinə anoloji olaraq şərh edilir:  
d = (α, β), belə ki, t anında seçilmiş dt  kredit prosesində αt daxil olması və  βt. ödənişi müəyyən 

edilmişdir. Vaxt axınından və təsadüfi şərtlərin reallaşdırılmasından asılı olaraq kredit prosesləri 
çoxluğu verilmişdir: 

Dt (ξt–1) ∈dt. 

İdarəetmə təsirlərinin hər bir traektoriyası ((a1, α1)...(aτ, ατ))   
B((a1, α1)...(aτ, ατ))  çoxluğunun təsadüfi təsirlərlə şərtlənmiş (bτ, ρ(bτ)) cütlüyünə uyğun gəlir.  
Burada,  
ρ(bτ) - τ anında bτ-nin  buraxılışı ehtimalıdır. 
Təqdim olunan çoxluq boş ola bilər.   
Modeldə habelə, B-nin B((a1, α1)...(aτ, ατ))  çoxluğunda qaydaya salınması üçün münasibət 

üstünlükləri nəzərdə tutula bilir.  
Riyazi model aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər: 
sup B - daha çox üstünlük verilən vəziyyətin seçilməsi (supremum) 
B = B((a1, α1)...(aτ, ατ))  
B((a1, α1)...(aτ, ατ)) =  (bτ, ρ(bτ)) 
 at  ≤  bt–1(ξt–1)   ∀t, ∀ξt –material balansı, 
bt (ξt) pt (ξt) + αt ≥  ∑ 𝐟𝐭𝐭′(𝛏𝐭)𝐭  ∈ [𝐭; 𝛕] ∩ 𝐍 ∀t, ∀ξt – satış pulunun bölgüsü, 
at pt (ξt) + rt (ξt) + βt = st (ξt) ∀t, ∀ξt   xərclərin maliyyələşdirilməsi, 
st (ξt) = rt-1 (ξt–1)+ ∑ 𝐟𝐭𝐭′(𝛏𝐭)𝐭  ∈ [𝐭; 𝛕] ∩ 𝐍     ∀t, ∀ξt    t' ∈ [t; τ] ∩ N   pul fondlarının formalaşması, 
xt = (at–1, bt (ξt)), xt ∈ X, ∀t, ∀ξt, ∀ξt–1  texnoloji məhdudiyyətlər, 
dt = (αt–1, βt), dt ∈ Dt (ξt–1), ∀t, ∀ξt  maliyyələşdirmə imkanları,  ρ(bτ) = ∏ ρ(ξt)∈T  bτ buraxılışı ehtimalının hesablanması, 
rt ≥ 0, st ≥ 0, ftt' ≥ 0, t ∈ T, t' ∈ T  mənfi olmamaq şərtidir. 
Təqdim olunan şərtlər daxilində itkiləri müəyyən etmək üçün iki model qurulmalıdır:  
- normal (Mp) maliyyələşdirmə şərtlərini nəzərə alan model;  
- faktiki (Mi) maliyyələşdirmə şərtlərini nəzərə alan model. 
Onlar maliyyələşmənin imkanları çoxluğu ilə fərqlənirlər: 

Dt p (ξt) ⊃ Dt i (ξt) 
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Burada,  
Dt p (ξt)- t anında maliyyə resurlarına texnoloji şərtlərdən irəli gələn tələbatı tam ödəyən maliy-

yələşmə imkanları çoxluğudur. Dt i(ξt) - t anında modelləşdirilən müəssisənin faktiki malik olduğu 
maliyyələşmə imkanları çoxluğudur. 

Təsadüfi şərtlərin hər bir traektoriyası (ξ1...ξτ) üçün t anında müəssisənin maliyyə itkiləri st 
i(ξ1...ξt) - st p(ξ1...ξt) kimi, t anında natural ifadədə itkilər  

bt i(ξ1...ξt) - bt p(ξ1...ξt) kimi hesablanır (burada, i və p indeksləri Mp və Mi  indekslərinə 
anolojidir). Mənfi kəmiyyətlər bu halda xalis faydanı ifadə edir. İtkilərin digər göstəriciləri Mp və 

Mi  modellərinin müvafiq  dəyişənləri arasında fərq kimi hesablanır. Zərurət olduqda orta çəkili 
göstəricilərdən də istifadə oluna bilər. 

Təqdim edilən iqtisadi-riyazi model aqrar istehsalın vaxtsız və natamam maliyyələşdirilməsinin 
aşağıdakı səbəbləri ilə şərtlənən itkiləri ölçməyə imkan verir: 

- pul vəsaitləri axınlarında bank sisteminin qeyri-səmərəliliyi ilə şərtlənən itkilər; 
- alıcı və sifarişçilərin ödəməmələri; 
- pul vəsaitlərinin inflyasiya səbəbindən dəyərini itirməsi.  
Bu məqsədlə modelin maliyyələşdirmə imkanları və pul fondlarının formalaşdırılması məh-

dudiyyətləri çoxluğunun  müvafiq variantları işlənib hazırlanmalıdır.  
Transaksiya xərcləri və innovasiya amili 
Kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin metodiki 

aspektləri baxımından transaksiya xərclərinin həcmi, strukturu və dinamikasının təhlili də mühüm 
əhəmiyyətli məsələlərdir. Transaksiya xərcləri, artıq qeyd edildiyi  kimi aşağıdakı tərkib hissə-
lərindən əmələ gəlir: informasiyanın əldə edilməsi xərcləri, danışıqların təşkili, aparılması, razı-
laşmaların əldə edilməsi xərcləri, gözləmə və qiymətləndirmə xərcləri, opportunist davranışlardan 
irəli gələn xərclər, mülkiyyət hüququnun qorunması  xərcləri. Məlum olduğu kimi o opportunist 
davranışla bağlı xərclər, əsasən bu və ya digər iqtisadi agentin öz məqsədinə çatmaq üçün etik 
qaydalara etina etməməsi, resursların məhdudluğu səbəbindən iqtisadi maraqların kəsişməsi, 
qeyri-müəyyənlik və sair amillərlə şərtlənir. 

İnstitusional iqtisadiyyatın ilkin müddəalarından məlum olduğu kimi, transaksiya xərclərinin 
yuxarı həddi, aqrar iqtisadi fəaliyyətin məqsədəuyğunluğunu şərtləndirir. Kənd təsərrüfatı isteh-
salçısının maliyyəyə çıxış prosesində, bir qayda olaraq müvafiq mənbələrə dair informasiyanın 
əldə edilməsi və razılaşmaların əldə edilməsi müddəti və xərcləri mütənasib olur. Başqa sözlə, 
transaksiya xərclərinin azalması meyli təmin edilirsə, haqqında danışılan istehsal subyektinin 
maliyyəyə çıxışının asanlaşdığı qənaətinə gəlmək olar. Transaksiya xərclərinin gözləmə və qiy-
mətləndirmə xərcləri habelə opportunist davranışlardan irəli gələn xərclərinin dinamikası barədə 
də anoloji fikirlər söyləmək olar. Onu da unutmaq olmaz ki, transaksiya xərcləri aqrar fəaliyyətin 
maliyyələşdirilməsi prosesinə  hazırlıq dövründə, vəsaitin daxil olması və istifadəsi prosesində 
qənaətə səbəb ola bilir.  

Təcrübədə transaksiya xərclərinin dəyişməsi istiqamətini müəyyən etmək üçün ordinalist, 
dəyişikliyi kəmiyyətcə qiymətləndirmək üçün isə kardinalist yanaşmalar tətbiq olunur. Bununla 
belə, “hələ ki, transaksiya xərclərinin ölçülməsi üçün kardinalist deyil, dəyişiklikləri nisbi şəkildə 
qiymətləndirməyə imkan verən ordinalist yanaşmalardan daha çox istifadə olunur” [4, s. 265]. 
Kənd təsərrüfatı istehsalçısının maliyyəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün transaksiya 
xərclərində əldə edilən qənaət göstəricisindən istifadə edilməsi, yüksək ehtimalla yaxın gələcəyin 
işidir. Bu məqsədlə, artıq qeyd edildiyi kimi rəqəmsal texnologiyaların geniş surətdə tətbiq edilə-
cəyi gözlənilir. 

Kənd təsərrüfatında innovasiyalı fəaliyyətin stimullaşdırılması, əksər hallarda onun rəqabət qa-
biliyyətini artırır. Odur ki, sahədə innovasiyalı fəaliyyətə vəsait cəlb edilməsi, başqa sözlə, maliy-
yəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsi vacib məsələdir. Kənd təsərrüfatında məhsul və proses 
innovasiyalarının maliyyələşdirilməsi vəziyyəti çoxsaylı və müxtəlif xarakterli amillərin təsiri al-
tında formalaşır. Bununla belə, innovasiya fəaliyyətinə yönəldilən vəsaitdən istifadə  səmərəliliyi, 
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təcrübədə əldə edilən mənfəət hesabına xərclərin ödənilməsi vəziyyətini əks etdirən göstəricilərlə 
səciyyələndirilir. Əlbəttə, kənd təsərrüfatı istehsalında investisiyadan innovasiyalı istifadə imkan-
larının qiymətləndirilməsi və həmin imkanların gerçəkləşdirilməsi zamanı, ilk növbədə inves-
tisiyanın cəlb edilməsi və ondan istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri önə çəkilməlidir. 

İnvestisiyalara əlyetənlik dərəcəsi potensial investisiya mənbələri barədə tam və simmetrik 
informasiyanın əldə edilməsi imkanı, aqrar sahədə istehsalın inkişafının kreditləşdirilməsi imkan-
ları və bir sıra digər amillərlə əlaqədardır. Kənd təsərrüfatında innovasiyalı fəaliyyətə investisiya 
cəlb edilməsi və ondan istifadə layihələrinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı şərtlər, məhdudiyyət 
şərtləri kimi irəli sürülməlidir: 

- istehsal və hazır məhsulun təklifi müddəti; 
- maliyyə vəsaitlərinin məhdudluğu; 
- risklərin səviyyəsi; 
- gəlirliyin həddi və s.  
 Kənd təsərrüfatında innovasiyalı fəaliyyətə maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi barədə qərar 

hazırlanarkən kredit və investisiya bazarı iştirakçılarının innovasiyalara həssaslıq dərəcəsi amili 
sərf-nəzər edilməməlidir. Doğrudur, bu amilin təsirinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi hələ də 
olduqca çətin bir məsələ olaraq qalır. Bununla belə, yaddan çıxarmaq olmaz ki, hazırda kreditorları 
borc verilmiş vəsaitin qaytarılması vəziyyəti, investoru yerləşdirilmiş vəsaitdən istifadə vəziyyəti, 
istehsalçını əldə edilmiş mənfəətin miqdarı maraqlandırır. Kənd təsərrüfatı istehsalının inno-
vasiyalı inkişafına investisiyaların maliyyələşdirilməsinə dair qərarların məcmu səmərəliliyi qeyd 
edilən maraqlı tərəflərin mənafelərinin uzlaşdırılması halında təmin edilə bilər.   

 
Nəticə 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün, ilk 
növbədə maliyyə dayanıqlığını şərtləndirən amillər səciyyələndirilməlidir. Bu məqsədlə kənd tə-
sərrüfatına kredit ayrılması və investisiya qoyulmasının məqsədəuyğunluğunu müəyyən edən 
əmsallar sistemi tövsiyə edilmişdir. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyəyə çıxış vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi mərhələləri müəyyənləşdirilmişdir. Maliyyəyə çıxışın vəziyyətinin qiymətlən-
dirilməsi məqsədilə kənd təsərrüfatı istehsalının vaxtsız və natamam maliyyələşdirilməsi səbəbin-
dən itkilərin ölçülməsi üçün iqtisadi - riyazi model seçilmişdir. İnnovasiyalı kənd təsərrüfatı isteh-
salında maliyyəyə çıxış vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin metodiki təminatında transaksiya 
xərclərinin səviyyəsi və dinamikası göstəricilərindən istifadə imkanları araşdırılmışdır. İnnova-
siyalı kənd təsərrüfatı istehsalına investisiya cəlb edilməsi və ondan istifadə layihələrinin qiymət-
ləndirilməsi üçün məhdudiyyət şərtləri tövsiyə edilmişdir. 
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Методические вопросы оценки доступа сельхозпроизводителей к финансам 

 
Резюме 

В статье рассматриваются вопросы оценки обеспечения сельхозпроизводителей финан-
совыми ресурсами. Исследованы проблемы финансовой устойчивости сельхозпроизводи-
телей, выявлены некоторые факторы обуславливающие их. Особое внимание уделяется 
доступу к финансам и способам его облегчения. Были определены для сельхозпроизво-
дителей этапы оценки  доступа к финансам. Рекомендована система коэффициентов для 
определения целесообразности кредитования и инвестирования сельского хозяйства. Была 
выбрана экономико-математическая модель для измерения потерь из за несвоевременного 
и неполного финансирования аграрного производства. Исследовано место и роль транзак-
ционных издержек для оценки состояния доступа к финансам инновационного сельско-
хозяйственного производства. 

Ключевые слова: доступ к финансам, сельское хозяйство, производитель, методика, 
оценка, устойчивость, модель, потери, транзакционные издержки, инновация. 
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Methodological issues of assessing farmers access to Finance 
 

Summary 
The article deals with the issues of assessing the provision of financial resources to agricultural 

producers. Problems of financial stability of agricultural producers are investigated, some factors 
causing them are revealed. Special attention is paid to access to Finance and ways to facilitate it. 
Stages for assessing access to Finance were identified for agricultural producers. A system of 
coefficients is recommended for determining the feasibility of lending and investing in agriculture. 
An economic and mathematical model was chosen to measure losses due to late and incomplete 
financing of agricultural production. The place and role of transaction costs for assessing the state 
of access to Finance for innovative agricultural production is investigated. 

Keywords: access to Finance, agriculture, producer, methodology, assessment, 
sustainability, model, losses, transaction costs, innovation. 
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BANK SEKTORUNUN SABİTLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ DÖVLƏT 

TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ROLU 
 

Xülasə 
Bilirik ki, Respublikamızda İqtisadi islahatların uğurla keçirilməsi üçün əsas problemlər ara-

sında bank sisteminin sabitliyinin təmin edilməsi,eləcə də milli valyutanın möhkəmləndirilməsi, 
daxili ehtiyatlardan maksimum istifadə edilməsi şərti ilə bank sektorunun real iqtisadiyyatın kre-
ditləşməsinə istiqamətləndirilməsi ən mühüm yerlərdən birini tutur. Bu zaman vacib olan əsas mə-
sələ bankların möhkəmləndirilməsi vasitəsilə bank sisteminə inamın artırılması və bank sistemini 
tənzimləmək yolu ilə onların fəaliyyət səmərəliliyinin yüksəldilməsidir.  

Açar sözlər: bank, bank sektoru, bank sistemi, dövlət tənzimlənməsi, maliyyə, dövlət maliyyə 
nəzarəti, maliyyə ehtiyatları.  

 
Giriş 

Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq yaradılan ikipilləli bank sistemi özünün dinamik 
inkişaf mərhələsindədir və iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir [2, s. 3]. 

Bazar münasibətlərinin inkişafı dövlət maliyyə nəzarətinin mühümlüyünü azaltmır, əksinə, so-
sial yönümlülüyün artması ilə əlaqədar daha da çətinləşir. Dövlət orqanlarının üzərinə maliyyə 
hüquqlarının və cəmiyyət üzvlərinin maraqlarının qorunması, sui-istifadə və oğurluğun qarşısını 
alma və xəbərdarlıq üsullarının hazırlanması məsələsi düşür. Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə nəzarət 
orqanları sistemini təkmilləşdirmək, onların funksiyaları, səlahiyyət və nəzarət fəaliyyəti metod-
ları problemlərini həll etmək əsas vəzifə olaraq qalır. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, hər hansı bir sistemin normal fəaliyyət göstərməsi üçün dövlət həl-
ledici rol oynayır. Bu baxımdan dövlətlə iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsinin, dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxiləsinin optimal nisbəti və hüdudunun müəyyən edilməsi, gözlənilməsi iqtisadiyyatın başlı-
ca problemidir. Bu gün həyata keçirilən bazar iqtisadiyyatı sistemi ictimai tərəqqi və iqtisadiyyatın 
səmərəli inkişafına nail olmaqdan ibarətdir. Bütün iqtisadi sistemlərdə dövlət iqtisadiyyata müda-
xilə edir və bu müdaxilə inzibati amirlik sisteminə nisbətən daha az olur. Çox zaman iqtisadiyyata 
dövlətin təsiri azaldılaraq azad sahibkarlığın rolu artırılır. Dövlət maliyyə nəzarəti də dövlətin ida-
rə olunmasının əsas funksiyalarından, maliyyə-kredit sisteminin normal fəaliyyətinin vacib şərtlə-
rindən biri kimi nəzarətin başlıca istiqamətindən biridir. Onun əsas məqsədi dövlət büdcəsi və 
qeyri-büdcə fondlarının kəsirsiz yerinə yetirilməsinə, kredit resurslarının istifadəsinə, ölkənin da-
xili və xarici borclarının vəziyyətinə, dövlət ehtiyatlarına, maliyyə və vergi güzəştlərinin həyata 
keçirilməsinə nəzarətdir. Nəzarətin bu növünün qarşısına prioritet olaraq bütün növ dövlət gəlirlə-
rinin vaxtında və tam daxil olması, büdcə defisitinin aradan qaldırılması üçün cəlb edilmiş vəsait 
və kreditin düzgün istifadəsi, sosial sahəyə xərclərin vaxtında maliyyələşdirilməsi məsələləri qo-
yulmuşdur. 
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Bank böhranları və onların iqtisadi mahiyyəti. Müasir bazar iqtisadiyyatında maliyyə böh-
ranı dedikdə sadəcə olaraq geniş əhatə dairəsinə malik böhranın bir parçası başa düşülür. Təbii ki, 
bu böhran iqtisadiyyatın ümumi böhranı zamanı yaranır. Adətən əvvəllər “pul böhranı” terminin-
dən istifadə olunurdu. Lakin son zamanlar “Maliyyə böhranı” termininin istifadəsi genişlənib.  

Sözsüz ki, maliyyə böhranlarının da müxtəlif səbəbləri var. İlk növbədə, bunun səbəbləri zəif 
makroiqtisadi siyasət, dövlət borc münasibətləri sisteminin kökündən pozulması, inflyasiyanın 
hədsiz güclənməsi, bank sektorundakı çaxnaşmalar və ixtişaşlar, çox zəif milli maliyyə  sistemi, 
əlverişsiz xarici şərtlər, siyasi vəziyyətdəki  qeyri-sabitliklərdir. 

Maliyyə böhranının tərkib hissələri kimi aşağıdakı elementlər müəyyən edilir: 
1. valyuta böhranı –  bu milli valyutanın devalvasiyasına gətirib çıxardır; 
2. bank böhranı – dövlətdən iri həcmdə maliyyə dəstəyi tələb edən böhrandır; 
3. borc böhranı – xarici və daxili iqtisadi borcda problemlərin kəskinləşməsi ilə bağlı yaranan 

böhranlardır; 
4. birja – qiymətli kağızların kursunun kifayət qədər tərəddüdü (enməsi və ya qalxması) prosesi 

nəticəsində yaranan böhrandır. 
Tarixən baş vermiş iqtisadi maliyyə böhranları, demək olar ki, bütün dünya ölkələrinin iqti-

sadiyyatına, bank sektoruna çox ciddi ziyan vurmuşdur. Məhz buna görə də qeyd etdiyim kimi, 
bank fəaliyyətinin də dövlət tərəfindən tənzimlənməsi çox mühüm məsələdir. 

İqtisadi sistemlərdə tənzimləmə sistemləri. Bazar iqtisadiyyatı tam özünü tənzimləmə sistemi 
olmasına baxmayaraq bütün dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, sırf bazar iqtisadiyyatı mövcud 
deyil və hal-hazırda qarışıq bazar iqtisadiyyatı mövcuddur. Yəni iqtisadiyyatın bazar münasibətləri 
əsasında fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq inzibati amirlik sisteminin də müəyyən mexanizmləri  
onun inkişaf etməsində tətbiq edilir. Buna görə də bazar iqtisadiyyatında dövlətin rolu daim 
artmaqda davam edir və bunun üçün iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin tarixi, nəzəri ilkin 
şərtləri mövcuddur[3, s.45]. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin iqtisadiyyata təsirinin maksi-
mal və minimal həddi mövcuddur. 

Minimal həddi dedikdə dövlətin iqtisadiyyatda həyata keçirdiyi 3 funksiya nəzərdə tutulur. 
Bunlar aşağıdakılardır: 

1) Əhalini ictimai məhsulla təmin etmək.  
2) İqtisadiyyatı lazımi pul kütləsi ilə təmin etmək. 
3) Xarici effektləri tənzimləmək. 
Banklarda həyata keçirilən antiböhran və təcili xilasetmə tədbirləri. Yaranan bank böhran-

ları nəinki bank sektorunda, eyni zamanda maliyyə bazarlarında ciddi qeyri-sabitlik yaratdı. Bir 
çox ölkələrin mərkəzi bankları bank böhranını həll etmək və öz bank sistemlərinin struktur yeni-
lənməsi üçün müxtəlif üsullarla məşğul olurdular. Lakin təcrübə göstərdi ki, nə bankların struktur 
yenilənməsinin ideal forması mövcuddur, nə də bank sektorunda vəziyyətin normallaşdırılması-
nın, maliyyə vəziyyətinin daima stabil saxlanmasının universal strategiyası mövcud deyil. Burada 
əsas məqsəd bankların maliyyə sabitliyinin daim stabilliyinə nail olmaq yox, stabilliyin nisbətən 
qorunması və bankda yarana biləcək mənfi halların qarşısını almağa yönəlik tədbirlərin işlənib 
hazırlanması olmalıdır [2].Vaxt keçdikcə banklar  böhran hallarının mənfi nəticələrinin qarşısının 
alınmasına və minimuma endirilməsinə yönəlmiş  tədbirlər kompleksləri, o cümlədən, kredit mü-
nasibətlərinin təkmilləşdirilməsi və bankların  bütövlükdə etibarlılığını yüksəldən tədbirlər işləyib 
hazırladılar. 

Sözsüz ki, bu zaman əsas maliyyə yükü bir qayda olaraq birbaşa və ya dolayı yolla dövlət büd-
cəsinin üzərinə düşdü. Bank sisteminin struktur dəyişikliyi elə də bəsit bir məsələ olmadığı üçün 
bunun üçün əksər dünya ölkələrində bu prosesin həyata keçirilməsinin həvalə edildiyi xüsusi ins-
titutlar yaradıldı. Dövlətlər bank böhranlarının nəticələrinin aradan qaldırılması prosesində aktiv 
rol oynayırlar. Belə ki, onlar bank sisteminin problemlərinin həll edilməsi üçün maliyyə resursları 
ayırırlar və bununla da özlərinin təşkilatçı rolunu təsdiqləmiş olurlar. Bu məqsədlər üçün görülən 
tədbirlər hər şeydən əvvəl bank böhranlarının başvermə səbəblərindən və onların yarandığı, inkişaf 
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etdiyi ümumi iqtisadi vəziyyətdən çox asılıdır. Böhranın səbəbləri bəzi ölkələrdə üst-üstə düşsə 
də, bəzilərində öz xarakteristikası ilə fərqlənirdi. Bütün bunlara baxmayaraq  onun qarşısının alın-
ması formaları, demək olar ki, bütün ölkələrdə oxşar idi: kreditləşdirmənin sabitləşdirilməsi, yeni-
dən kapitallaşdırma [2, s.53].  

Bank sisteminin struktur dəyişikliklərinin üç əsas istiqamətini qeyd edə bilərik:  
1. Bank likvidliyinin qorunub saxlanılmasına yönəlik tədbirlər; 
2. Bank sisteminin tənzimlənməsi və bank nəzarəti sisteminin möhkəmləndirilməsinə yönələn 

islahat; 
3. Banklarda struktur dəyişikliyinin edilməsi. 
Bəs banklarda struktur yenilənməsi necə baş verir?  Struktur yenilənməsi bəsit görünsə də çox-

şaxəli və mürəkkəb prosesdir. Bankların maliyyə bazarlarındakı vasitəçik funksiyasının yerinə ye-
tirilməsinə mümkün qədər tez başlaya bilmələri üçün struktur yenilənməsinin sürətlə və diqqətlə 
aparılması vacibdir.Maksimal şəkildə çalışılmalıdır ki,vergi ödəyicilərinin üzərinə az yük düşsün. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzən problemli banka kömək etdikdə səhmdarlar, işçi heyəti 
bankın üzləşdiyi problemə və vəziyyətə görə məsuliyyəti bölüşməlidirlər. Bank sisteminin anti-
böhran tədbirləri  proqramında aşağıda qeyd olunanlar öz əksini tapmalıdır: ölkənin makro iqtisadi 
vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi, məqsəd və vəzifələr, prioritetlər, tədbirlər və maliyyə-
ləşmə.  

Beləliklə, bank sistemində antiböhran tədbirlərini aşağıdakı qruplara ayıra bilərik. 
- Təcili xilasetmə tədbirləri: 
1. bankın rekapitalizasiyası-yəni yenidən maliyyələşdirmə; 
2. stabil kredit xətti açmaq; 
3. fiziki şəxslərin banklarda açılan əmanətlərə tətbiq edilən kompensasiya həcmini bəzi hallarda 

100 %-dək artırmaq-əmanətlərin sığortalanması; 
4. bank balansını problemli aktivlərdən təmizləmək, əgər ehtiyac olarsa problemli aktivlərə 

dövlət zəmanəti vermək. 
- Monetar siyasət tədbirləri: 
1. Bəzi ölkələr inflyasiyadan ehtiyat edərək  faiz dərəcələrini aşağı salır; 
2. Milli pul vahidinin məzənnəsini aşağı salmaq; 
3. Məcburi ehtiyat normalarını mümkün qədər aşağı salmaq; 
4. Mərkəzi Bank tərəfindən birbaşa maliyyələşdirmə əməliyyatı. 
Bank sistemində antiböhran tədbirləri çərçivəsində ilk olaraq aşağıda qeyd olunan tədbirlər 

həyata keçirilməlidir: 
- Banklarda likvidliyin təmin olunması. Maliyyə sabitliyi pozulduqda ilk olaraq banklarda nüfu-

zun itirilməsi prosesi başlayır və bank sektoruna inam kəskin zəifləyir. Əhali maliyyə vəsaitlərini 
depozit şəklində bankda saxlamağı artıq potensial risk olaraq görür və banklardan ciddi depozit 
geriçəkimləri prosesi başlayır. Nəticədə banklar ciddi şəkildə likvidlik problemı ilə üzləşirlər.Ona 
görə də bu kimi problemlərlə üzləşməmək üçün banklarda depozitlərin və əmanətlərin sığor-
talanması tətbiq edilməlidir; 

- Faiz dərəcələrin aşağı salınması; 
- Vergi yükünün azaldılması-buraya bank və sığorta şirkətlərinin rekapitalizasiyaya yönəldəcə-

yi vəsaitin vergidən azad edilməsi və ya onlara güzəştli vergi dərəcəsinin tətbiqi nəzərdə tutulur; 
- Mərkəzi Bank tərəfindən maliyyə yardımları; 
- Milli pul vahidinin dəyərinin qorunması – manatın dəyərinin sabit saxlanması. 
 

Nəticə 
Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində yeni aktuallıq qazanmış maliyyə institutlarından biri də 

banklardır. Banklar tədavül sferasında fəaliyyət göstərir, mühüm vəzifələr yerinə yetirir və xalq 
təsərrüfatının sahələrinin, bütövlükdə isə təkrar istehsal prosesinin inkişafında əvəzedilməz rol 
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oynayır. Bu mənada iqtisadiyyatı bankların rolundan təcrid olunmuşşəkildə təsəvvür etmək müm-
kün düyil. Çünki banklar öz məhsulunu maliyyə bazarlarına təqdim etməklə iqtisadiyyatın sahələ-
rinə kömək edərək onları inkişaf etdirir. Ölkədə aparılan pul siyasəti, maliyyə tarazlığı, iqtisadiy-
yatda pul vahidinin sabitləşdirilməsi və eləcə də onun kütləsinin istehlak tələblərinə uyğunlaşdırıl-
ması bankların iqtisadiyyatdakı yerindən və rolundan  geniş surətdə asılıdır [3, s. 67]. 

Bu gün bazar iqtisadiyyatı elə bir mühit formalaşdırmışdır ki, daim bank fəaliyyətində yenilik, 
dünya valyuta bazarlarında məzənnə fərqləri, “valyutalararası soyuq müharibə” bank fəaliyyətində 
gözlənilməz nəticələrə və risklərə yol aça bilər. Bu səbəbdən də bankların maliyyə sabitliyi təkcə 
bankın öz fəaliyyət dairəsi üçün deyil, eyni zamanda dövlət maliyyəsinin də strukturuna ciddi təsir 
edir. Bu gün bankların əsas məqsədi bank aktivlərinin likvidlik səviyyəsinin yüksəkdilməsi, aktiv 
əməliyyatların həcminin artırılması, cəlb edilən vəsaitlərin xüsusilə də depozit mənbələrinin artı-
rılması və sağlamlaşdırılması, bank maliyyə dayanıqlılığının təmin edilməsi olmalıdır. Xüsusən 
Respublikamızın iqtisadiyyatı neft sənayesi üzərinə qurulduğundan dünya birjalarında neftin qiy-
mətindəki hər hansı bir kiçik tərəddüdlər sözsüz ki, milli valyutamızın dəyərinə də ciddi təsir edir. 
Valyutanın dəyərdən düşməsi,cəlb edilmiş depozitlərin eyni zamanda bankdan geri çəkilməsi 
bütün bunlar hamısı banklarda ciddi likvidlik probleminə gətirib çıxarır. 

Bütün bu kimi problemlərin qarşısını almaq və bank fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün banklar-
da risklərin idarə edilməsi, bank fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, proqnozlaşdırma kimi departa-
mentlər fəaliyyət göstərir ki,onların da əsas məqsədi banklarda yarana biləcək likvidlik problemi-
ni, riskləri əvvəlcədən müəyyən etmək və bu risklərə qarşı tədbir görüb bank dayanıqlılığını artır-
maqdan ibarətdir. Banklarda daim mənfəət və rentabellik göstəriciləri diqqət mərkəzində saxla-
nılmalı, aylıq, rüblük və illik mənfəət və zərər hesabatlarında bütün göstəricilər öz əksini tapmalı-
dır. Mənfəət və rentabelliyi artırmaq üçün banklar daim risklərini proqnozlaşdırmalı, qiymətlən-
dirməli, bazar iqtisadiyyatında kor-koranə hərəkət etməməli, daim valyuta bazarını öyrənməli, 
marketinq aparmalıdır. 
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Мы знаем, что одной из главных задач для успешных экономических реформ в респуб-
лике является обеспечение стабильности банковской системы, а также укрепление нацио-
нальной валюты и направление банковского сектора на кредитование реальной экономики 
при максимальном использовании внутренних ресурсов повыщении доверия к банковской 
системе путем укрепления и повышения ее эффективности, путем регулирования банковс-
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The role of state regulation in ensuring the stability of the banking sector 

 
Summary 

We know that ensuring the stability of the banking system, as well as the strengthening of the 
national currency, and directing the banking sector to lending to the real economy by maximizing 
the use of domestic resources play an essential role in the the main challenges for the successful 
implementation of economic reforms in the Republic. The main question is to increase the 
confidence in the banking system by strengthening it and improve its efficiency by regulating the 
banking system. 
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AZƏRBAYCANIN VERGİ SİYASƏTİNDƏKİ İSLAHATLAR VƏ ONLARIN ÖLKƏ 

İQTİSADİYYATINA TƏSİRİ 
 

Xülasə 
Məqalədə respublikamızın strateji inkişafının müasir dövründə vergi sahəsində olan yeniliklər 

açıqlanır. Bu yeniliklərin mahiyyətində nələrin dayandığını dəqiq anlamaq üçün proseslərin  əvvəl-
ki tarixçəsinə nəzər salınır. Məqalədə, həmçinin Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 
sahibkarlara verilən “investment promotion certificate” yaxud “certificate of investment” adlı sə-
nədi əhatə edən  güzəştlər  açıqlanıb. 

Açar sözlər: vergilər, güzəşt, büdcə, islahat, yığım,  ƏDV,  vergi yükü, ödəyici, özəl sektor. 
 

Giriş 
Müasir iqtisadi şəraitdə ölkədə vəziyyət ildən-ilə yaxşılaşır, vergilər ölkədə makroiqtisadi və-

ziyyətə güclü təsir edir, buna görə vergilər dövlət büdcəsinin əsas gəlir hissəsidir. Buna toxunan 
vergilərin iqtisadi vəziyyətə təsirini iki əsas qrupa bölmək olar. Birincisi, fərdlərdən mənfəətin 
müəyyən hissəsinin dövlət tərəfindən tutulması ilə təsirlənir. İkincisi, vergi gəlirlərinin dövlət 
tərəfindən xərclənməsi ilə əlaqəli təsiri.  

Təsadüfi deyil ki, vergi sahəsindəki yeniliklərdə iqtisadiyyatın “qeyri-neft sferasından kənar 
müəssisələr” və “qeyri-dövlət sferasından olan müəssisələr” kimi anlayışlar xüsusilə qeyd olunur. 
Çünki dövlət başçısı, cənab İlham Əliyev öz çıxışlarında məhz qeyri-neft sferasını prioritet qis-
mində dəfələrlə qeyd etmişdir. 

Milli iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektoru belə bir istiqamətdir ki, onun yaxın illər ərzində in-
kişaf etdirilməsi xüsusi önəm daşıyır. Həmçinin bu inkişaf intensiv surətdə həyata keçirilməlidir. 
Bu, necə deyərlər, müzakirə mövzusu deyil və ola da bilməz, lakin bu istiqamətdə reallaşdırılacaq 
tədbirlər son dərəcə düşünülmüş və ölçülüb-biçilmiş şəkildə aparılmalı, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 
sektorlarının inkişafına yönəlmiş Milli strategiyalarda, Dövlət Proqramlarında və Yol Xəritələrin-
də ifadə olunmuş prioritetlər və məqsədlər nəzərə alınmaqla həyata keçirilməli, həmçinin yerli 
biznesin hazırkı potensialına mütləq şəkildə diqqət yetirilməlidir. 

Məhz bu səbəbdən vergi sahəsində aparılan islahatlar və tətbiq edilən yeniliklər əlavə dəyər 
vergisi (ƏDV), kiçik və orta biznesin subyektləri üçün sadələşdirilmiş vergi, aksizlər və sair üzrə 
vergilərin əsas növlərinin tətbiqi baxımından zəruri tədbirləri fraqmentar şəkildə müəyyən etmiş 
olur. Biznesin və pul hesablaşmalarının şəffaflığı isə vergi səmərəliliyinin başlıca amili qismində 
çıxış edir. 

Sadələşdirilmiş verginin tətbiqi əhalinin ən geniş təbəqələrini əhatə edir. 
Ölkədə vahid sadələşdirilmiş verginin tətbiqinə üstünlük verilmişdir (2%). 
Ölkəmizin vergi sahəsindəki təcrübəsi və tədbiq olunmuş yeniliklər. Yeniliyin mahiyyətin-

də nələrin dayandığını  dəqiq anlamaq üçün prosesin əvvəlki tarixçəsinə nəzər salaq. Axırıncı dəfə 
bu vergi ilə bağlı dəyişikliklər Azərbaycanda 2016-cı ildə həyata keçirilmişdir [1]. Buna qədər 
güzəştli vergi qoyuluşuna düşən məbləğ 120 min manat təşkil edirdi, ancaq gəlir daha yüksək 
olduğu halda artıq bütün təsərrüfat subyektləri üçün “standart” olan başqa vergi tutulurdu. Lakin 
bir neçə il bundan əvvəl həmin limit 200 min manata qədər artırılmışdır. 

Həmçinin qərara alınmışdır ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən firmalar üçün bu verginin 
miqdarı 4 faiz, regionlarda işləyən müəssisələr üçün 2 faiz miqdarında təyin edilmişdir.  Beləliklə, 
paytaxtda və regionlarda müəssisələr avtomatik surətdə bərabərləşdirilərək 2 faiz vergi dərəcəsinə 
cəlb edilmişdir. 
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Növbəti yenilik bundan ibarətdir ki, 1 yanvar 2019-cu il tarixdən etibarən qeyri-neft sektorunda 
fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri tərəfindən müqavilə əsasında cəlb edilmiş işçilərdə aylıq gəlir 
8 min manatdan az olsa, onlar mənfəət vergisindən yüz faizlik azad olunur. Lakin əgər aylıq gəlir 
səkizminlik hüdudu aşırsa, o zaman nəzərdə tutulan güzəşt 44 faiz təşkil edəcək ki, bu da avtomatik 
surətdə mənfəət vergisinin 25 faizdən 14 faizə qədər azaldılması deməkdir. Bununla yanaşı iqtisa-
diyyatın hansı sektorunun olmasından asılı olmayaraq, muzdla çalışanların əldə etdiyi gəlirin ver-
giyə cəlb olunmayan məbləği 173 manatdan 200 manata qədər artırılmışdır (burada söhbət yalnız 
fiziki şəxslərdən gedir). Bununla bərabər, məcburi sosial ödənişlər baxımından işəgötürənlər və 
işçilər arasında ümumi yükün tənzimlənməsi baş verir. Və söhbət yenidən qeyri-neft sektorunda 
fəaliyyət göstərən özəl sektorun müəssisələrindən gedir. Belə ki, əgər məcburi sosial ödənişlərə 
düşən məbləğ 200 manatdan aşağıdırsa, o zaman işçi üçün vergi dərəcəsi 3 faiz, işəgötürən üçün 
isə 22 faiz miqdarında olacaq. Əgər aylıq gəlir 200 manat təşkil edirsə, onda işçinin həmin məb-
ləğdən ödənişi 6 manat üstəgəl 200 manatdan artıq olan məbləğin 10 faizi qədər olacaq, işəgötürən 
isə, müvafiq olaraq, 44 manat üstəgəl 200 manatdan artıq olan məbləğin 15 faizini ödəyəcək. 

Qeyri-neft sektorunun məhsulunun ixracı üzərində nəzarət prosedurları kifayət qədər ciddi 
şəkildə sadələşdirilmişdir [2]. 

Misal üçün, prosedurları yaxşılaşdırmaq və müəyyən vergi ödənişlərindən azad etməyə imkan 
yaradan qaydaları tətbiq etmək məqsədilə mərkəzləşdirilmiş reyestrin yaradılması və büdcə siyasə-
tinin həyata keçirilməsi, sahibkarlığın stimullaşdırılması və əhalinin sosial müdafiəsinin güclən-
dirilməsinə yönəlmiş qiymətləndirmə mexanizmi ortaya formalaşdırılmalı idi. Büdcə gəlirləri art-
dıqca belə tənizmlənmə sistemi dövət xəzinəsinin xərclərini artırmağa şərait yaradır. Ancaq sis-
temin təsirli olması üçün icra hakimiyyətinin müvafiq şaxələri tərəfindən kompleks yanaşmanın 
ortaya qoyulması lazımdır. Bu gün Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən “investment 
promotion certificate” yaxud “certificate of investment” adlı sənəd sahibkarlara verilir ki, onun 
sayəsində sahibkarlar qanunla müəyyən edilmiş qaydada vergi və gömrük güzəştlərindən istifadə 
etmək hüququ əldə edirlər. Güzəştlərin özünə gəlincə isə, Vergi Məcəlləsinə və Gömrük tarifləri 
haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklərə uyğun olaraq, investisiya sertifikatı almış şəxslər 7 il ər-
zində gəlir vergisinin 50 faizinin, eləcə də torpaq vergisinin ödənilməsindən azad olunur. Bundan 
əlavə, Vergi tarifləri haqqında qanuna əsasən, iqtisadiyyatın prioritet sahələrinə investisiya məq-
sədləri üçün ölkəyə gətirilən texnika, qurğulara və avadanlıqlara gömrük rüsumlarının ödənilməsi 
yenə də 7 il müddətinə dayandırılır.  

Kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün vergi tətilinin tətbiq olunması daha beş il müddətinə uzadı-
lır, bütün bunlar dividendlər şəklində gəlir əldə edən şəxslərə də aiddir. Xüsusilə qeyd etməliyik 
ki, kənd təsərrüfatı məhsulunu həm də sənaye üsulu ilə istehsal edən müəssisələr və şəxslər 5 il 
müddətinə ƏDV-nin ödənilməsindən azad olunur. Nəhayət, əgər kənd təsərrüfatı məhsulunun is-
tehsalçıları öz məhsulunun satışından gəlir əldə edibsə, o zaman onlar 5 il müddətində sadələş-
dirilmiş verginin tətbiqindən azad olunur. 

Ümumilikdə, ƏDV üzrə vergi qoyuluşu bazasının tədricən genişləndirilməsini bu sferada gü-
zəştlərin azaldılmasına yönəlmiş bir sıra tədbirlər vasitəsilə həyata keçirmək nəzərdə tutulur. Bu-
rada söhbət topdansatış ticarətindən, lisenziyaların əldə olunmasnı tələb edən sahibkarlıq fəaliyyəti 
növlərindən, habelə işçilərin sayı 3 nəfərdən artıq olan müəssisələrdə istehsal fəaliyyətindən və s. 
gedir [3]. Bundan əlavə, pərakəndə satış obyektləri vasitəsilə satılmış (nağdsız ödəmə yolu ilə) 
malların (qeyri-neft təyinatlı məhsulların) miqdarının düzgün uçotunun aparılmasını təmin etmək 
üçün, ƏDV-nin bir hissəsi də istehsalçılara qaytarılacaqdır.  

Vergi inzibatçılığının effektivliyinin artırılması məqsədilə bir çox sahə və klasterlərdə 
sistemli tədbirlər həyata keçirilmişdir [4]. Tətbiq edilmiş yeni vergi dəyişikliklərinin artıq 
müsbət nəticələrini müşahidə etməkdəyik. Vergi orqanları bundan sonra da öz fəaliyyətini 
Azərbaycanda işləyən investorlar, biznesi birləşdirən müxtəlif təşkilatlar, xarici ölkələrin 
ticarət palataları ilə koordinasiyalı bir şəkildə, vergi qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq 
qaydada qurmaqda israrlıdır.  
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Vergi sahəsində yeniliklərin tətbiq edilməsindən sonra 2019-cu ildə əldə olunmuş ilkin nəticələr 
onu göstərir ki, yeniliklər özünü həm səmərəlilik, həm də effektivlik nöqteyi-nəzərdən doğruldur. 
Sözügedən həmin tendensiyanı bu gün də qoruyub saxlamaq və daha da genişləndirmək mümkün 
olmuşdur. 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə planlaşdırılan daxiolmalar proqnozlaşdırılan həcm-
dən daha böyük olmuşdur. Belə ki, həm neft, həm də qeyri-neft sektorlarında ödənilmiş vergilərin 
ümumi məbləği 2018-ci ilin müvafiq dövrünü və proqnoz göstəricilərini üstələmişdir. Misal üçün, 
bu ilin birinci rübündə vergi proqnozlarını 10,4 faiz üstələyən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə ödənil-
məsi təmin olunmuşdur. Əvvəlki illə müqayisədə bu artım 16,5 faiz təşkil edir. Aprel ayında isə 
bu göstəricilər müvafiq olaraq 11 faiz və 18 faiz təşkil etmişdir [5]. 

Qısası, həyata keçirilmiş islahatların ilkin bəhrələrini artıq görmək mümkündür. Bu, özünü həm 
də vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasındakı münasibətlərdə, habelə bu münasibətlərin tə-
biətində göstərir. 

Burada haqlı olaraq belə bir sual meydana gəlir: bəs hansı amillər hesabına vergilərin səmərə-
liliyinin artırılması, eləcə də vergi daxilolmalarındakı gözləntilərin artıqlaması ilə yerinə yetiril-
məsi təmin edilmişdir? Heç kimə sirr deyil ki, burada bir neçə amilin rolu var. Əvvəla, qeyd etmək 
yerinə düşərdi ki, ölkəmizdə ümumilikdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar əhəmiyyətli iqtisadi 
artıma gətirib çıxarır. Belə ki, 2019-cu il ərzində davamlı şəkildə ümumi daxili məhsulun artması 
müşahidə edilməkdədir Doğrudur, vergi daxilolmalarının artım tempi ÜDM-in artım tempi ilə mü-
qayisədə bir neçə dəfə çoxdur. Eyni zamanda, ÜDM-in birinci rüb ərzində real artımı 3 faiz daha 
çox olmuşdur [5]. Bu da müsbət fonun yaradılmasında mühüm amil kimi dəyərləndirilməlidir. 

İkinci mühüm məsələ isə, artıq qeyd etdiyimiz kimi, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasın-
dakı münasibətlərin tam yeni müstəviyə çıxarılmasıdır. Məlum olduğu kimi, 2018-ci ildən ümumi-
likdə səyyar vergi yoxlamalarının sayının azaldılmasına üstünlük verilir. Sözügedən resurslar daha 
çox vergi ödəyicilərinin maarifləndirilməsinə, onlara xidmətlərin ödənilməsinə yönəlmişdir. Nəti-
cədə, vergi intizamının riayət olunması hallarının əhəmiyyətli dərəcədə artması müşahidə olunur. 
Əgər ötən illərdə vergi daxilolmalarının böyük əksəriyyəti səyyar vergi yoxlamalarının həyata 
keçirilməsi nəticəsində təmin edilirdisə, 2019-cu ilin ötən doqquz ayı ərzində bu dinamika köklü 
surətdə dəyişmişdir. Ancaq bu qətiyyən o demək deyil ki, vergi orqanları bu sferada baş verən 
qanunazidd hərəkətlərə göz yummalıdır. Əksinə, səyyar yoxlamaların sayını azaltmaqla, vergi 
əməkdaşları qanun pozuntularına görə məsuliyyətin artırılması yolu ilə gedirlər. Bunun üçün isə 
bütün əsaslar vardır. Belə ki, bu ildən başlayaraq bir çox sahələrdə vergi yükü azaldılmışdır. Eyni 
zamanda, bütün sivil cəmiyyətlərdə olduğu kimi, hər bir vergi ödəyicisi tərəfindən istisnasız olaraq 
vergi öhdəliklərinin tam həcmdə ödənilməsi tələbi qəti surətdə irəli sürülmüşdür [6]. 

Üçüncüsü, vergi inzibatçılığının səmərəliliyinin artırılması məqsədilə bir çox sahələrdə və klas-
terlərdə sistemli tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir. Misal qismində aksizli məhsullar klas-
terini, klinikaları, pərakəndə ticarət, ictimai iaşə sektorlarını, daş, qum və çınqıl karxanaları göstə-
rilə bilər. Yaxşı məlumdur ki, əvvəllər bir çox hallarda bu və ya digər sahələrdə sistematik surətdə 
baş verən nöqsanlara, əksəriyyət tərəfindən, hətta bəlkə də bütün vergi ödəyiciləri tərəfindən hə-
min klasterlərdə yol verilən qanun pozuntularına göz yumulurdu. Beləliklə, vergi inzibatçılığının 
təkmilləşdirilməsi, vergi səmərəliliyinin artırılması mühüm amillərdən biri kimi dəyərləndiril-
məlidir. 

Eyni zamanda, biznes fəaliyyətinin leqallaşdırılması da xüsusilə qeyd edilməlidir, çünki bu, ən 
mühüm amillərdən biridir. Sirr deyil ki, vergilər sferasında aparılan yeniliklərin başlıca məqsədi 
məhz “kölgə iqtisadiyyatının” həmin “kölgədən” çıxarılmasından, bu “kölgədə” işləyənlərin leqal 
fəaliyyətə cəlb edilməsindən ibarət idi. Lakin bu gün yuxarıda toxunduğumuz bu problemin bir-
dəfəlik və köklü surətdə aradan qaldırılması barədə danışmaq hələ tezdir.  

Bütövlükdə ölkəmizdə olduğu kimi, vergi sferasında da həmçinin inzibati resursların gücü he-
sabına deyil, münasibətlərin təbiətinin dəyişməsi, şüurlu, düşünülmüş, qarşılıqlı münasibətlərin 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(58)-2020 
 

128 

qurulması hesabına müsbət dəyişikliklərin əldə olunmasına üstünlük verilir. Bu isə kifayət qədər 
mürəkkəb, uzunmüddətli, ancaq yeganə doğru və etibarlı bir yoldur. 

Təsadüfi deyil ki, cari ilin ötən doqquz ayının ümumi mənzərəsinə nəzər salsaq, leqallaşma 
effektinin bütün müsbət tərəflərini aydın görə bilərik. Artıq bir neçə sferada bu prosesin sürətlən-
məsini müşahidə etmək mümkündür. Misal üçün, topdan və pərakəndə satış sferasında, ictimai 
iaşədə, ərzaq məhsullarının satışında 2019-cu ilin ötən dövrü ərzində vergi dövriyyəsinin artım 
tempi olduqca yüksək olmaqla 30, bəzən isə 50-55 faizə çatırdı [5].  

Vergi Məcəlləsinə edilmiş müvafiq dəyişikliklərdən sonra gəlir vergisi mövzusu xüsusi aktual-
lıq əldə etmişdir. Bu da təsadüfi deyil, çünki vergi qanunvericiliyinə edilmiş bu dəyişiklik olduqca 
mühüm və cəsarətli bir addım idi. 

Xatrladaq ki, edilmiş dəyişikliklər nəticəsində qeyri-neft sektorunda əmək müqaviləsi əsasında 
çalışan hər bir muzdlu işçi əhəmiyyətli vergi güzəşti əldə etmişdir. Bu, bir tərəfdən, vətəndaşlara 
kömək və qeyri-neft sektorunun inkişafına verilmiş mühüm bir töhfə, digər tərəfdən isə - leqallaş-
ma prosesinin mühüm tərkib hissəsidir. Ən nəhayət, bu addım orta- və uzunmüddətli perspektivdə 
əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə istiqamətləndirilmiş bir yenilikdir. Çünki on min-
lərlə vətəndaşımız ümumilikdə heç bir əmək müqaviləsi olmadan işləyirdi. Tək-tək hallarda əmək 
müqavilələri olsa da, burada real əməkhaqqı qeyd edilmirdi. 

Əlavə dəyər vergisi tətbiq edildiyi bütün ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da həmçinin 
ƏDV inzibatçılığı sisteminin təkmilləşdirilməsinə daim diqqət yetirilir, bu sferada ən mütərəqqi 
yeniliklərin tətbiq edilməsinə ciddi yanaşılır. 

Beynəlxalq strukturların tövsiyələrinə və dünya ölkələrinin ƏDV-nin tətbiqi sferasında topla-
dıqları təcrübəyə uyğun olaraq, vergi ödəyicilərinin qeydiyyata alınması, əlavə dəyər vergisinin 
hesablanması və əvəzlənməsi mexanizmi təkmilləşdirilmişdir. 

Vergi Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklərin həyata keçirilməsi ilə ƏDV ödəyiciləri qismində 
qeydiyyata alınmalı olan vergi ödəyicilərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində fiziki və hüquqi 
şəxslərə dair yanaşma metodlarında fərdililik aradan qaldırılmışdır [4]. 

Əlavə dəyər vergisinin hesablanması və əvəzləşdirilməsi yönündə vahid prinsip tətbiq edilmiş, 
ƏDV inzibatçılığının sadələşdirilməsi, habelə qeydiyyata alınması prosedurlarının tətbiqi zamanı 
meydana gələn mübahisəli məsələlərin həlli istiqamətində böyük uğurlar əldə edilmişdir. 

Ümumiyyətlə, istər ən yaxın dövrdə, istərsə də ötən dövrlər ərzində Vergi Məcəlləsinə edilmiş 
dəyişikliklər əsas etibarilə vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsi, vergi inzibatçılığı-
nın təkmilləşdirilərək dünya standartlarına və günün tələblərinə uyğun şəkildə təkmilləşdirilməsi, 
vergi güzəştlərinin ünvanlı xarakter daşıması, vergilərin ödənilməsindən yayınma hallarının qar-
şısının alınması məqsədilə effektiv vergi nəzarətinin təşkil edilməsi, innovasiyaların tətbiqi və in-
kişaf etdirilməsi üçün əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması, habelə vergi ödəyiciləri ilə 
səmimi əməkdaşlığa söykənən tərəfdaş münasibətlərin, əlaqələrin qurulması, inkişaf etdirilməsi 
və genişləndirilməsi ilə bağlıdır. 

Vergi orqanları həyata keçirilən vergi nəzarəti tədbirlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün 
vergilərin ödənilməsindən yayınma faktlarını mütərəqqi informasiya-kommunikasiya texnolo-
giyalarının köməyi ilə üzə çıxarmaqla onların elektron qaydada idarə edilməsi, səyyar vergi yox-
lamalarının risk meyarları əsasında həyata keçirilməsi, mövcud risklərin müvafiq alqoritmlərin 
istifadə olunması vasitəsilə daha dəqiq və effektiv şəkildə dəyərləndirilməsini, habelə vergi poten-
sialının səmərəli qiymətləndirilməsini təmin etmiş olur. 

Bu ilin ilk üç ayı ərzində vergilərin hesablanmasından sonra əmələ gəlmiş borc 14 mln. 624,0 
min manat təşkil etsə də, 1 858 vergi ödəyicisi və vəzifəli şəxslərin məhkəmə qərarları əsasında 
Azərbaycan ərazisini tərk etmək hüququ məhdudlaşdırılıb. Nəticədə hesablanmış vergi borcunun 
50 faizdən çox məbləğinin dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin olunub [5]. 

2019-cu ilin ilk üç ayında 21 874 sayda təqdim edilməmiş vergi bəyannamələrinin təqdim edil-
məsi təmin olunub. Bu göstərici 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 74,9 faiz miqdarında artı-
mın olduğunu nümayiş etdirir. Borcu olan vergi ödəyicilərinin 95 faizdən çoxu inzibati tədbirlər 
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reallaşdırılmadan, məhz vergi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş məlumatlandırmadan son-
ra könüllü şəkildə ödəniş etməyə qərar verib. 

 
Cədvəl 1. 
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Bu ilin ilk üç ayı ərzində vergilərin hesablanmasından sonra əmələ gəlmiş borc 14 mln. 624,0 

min manat təşkil etsə də, 1 858 vergi ödəyicisi və vəzifəli şəxslərin məhkəmə qərarları əsasında 
Azərbaycan ərazisini tərk etmək hüququ məhdudlaşdırlıb. Nəticədə hesablanmış vergi borcunun 
50 faizdən çox məbləğinin dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin olunub. 

2019-cu ilin ilk üç ayında 21 874 sayda təqdim edilməmiş vergi bəyannamələrinin təqdim edil-
məsi təmin olunub. Bu göstərici 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 74,9 faiz miqdarında artı-
mın olduğunu nümayiş etdirir. Borcu olan vergi ödəyicilərinin 95 faizdən çoxu inzibati tədbirlər 
reallaşdırılmadan, məhz vergi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş məlumatlandırmadan 
sonra könüllü şəkildə ödəniş etməyə qərar verib. 

 
Nəticə 

 
Ölkəmizdə aparılan islahatlar iqtisadiyyatın hər bir sahəsində özünün müsbət nəticəsini göstər-

məkdədir. Bu baxımdan vergi sahəsindəki  islahat və yeniliklər vətəndaşların sosial rıfahının yük-
səlməsinə, ölkəmizə investisiyaların cəlb olunmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaq-
dır. 

İqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi ölkədə iqtisadi və investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılma-
sı, bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Vergilərdən maksimum fay-
da əldə etmək üçün iqtisadi inkişafdakı nailiyyətlərlə yanaşı, ölkədə vergi sistemini daim təkmil-
ləşdirmək lazımdır. Bu baxımdan ölkəmizdəki vergi sahəsində olan islahatlar buna əyani sübutdur. 
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В статье описывается налогообложение в современную эпоху стратегического развития 
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VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİ AQRAR SAHƏDƏ KOOPERASİYA ƏLAQƏLƏRİNƏ 
DÖVLƏT DƏSTƏYİNİN ƏSASI KİMİ 

 
Xülasə 

Məqalədə müasir iqtisadi şəraitdə tətbiq olunan vergi güzəştlərinin aqrar sektorun fəaliyyətinə 
təsiri məsələləri sistemli yanaşma və müqayisəli təhlil əsasında tədqiq edilir. 

Azərbaycanda həyata keçirilən vergi siyasətinin aqrar sahədə səmərəliliyin yüksəldilməsinə 
təsir imkanları müəyyən edilir və bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan təkliflər (sahəyə 
maraq oyatmaq və sektorun inkişafını sürətləndirmək məqsədilə istehsal, həmçinin istehlak koope-
rativlərinin istehsal və emal etdikləri bütün növ kənd təsərrüfatı məhsullarının müəyyən müddətə 
vergilərdən azad edilməsi, bu məqsədlə Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik olunması) verilir. 

Vergitutma baxımından aqrar sektorun maliyyə təminatının genişlənməsi istiqamətləri müəy-
yən olunur və əsaslandırılır. 

Açar sözlər: aqrar sektorun vergi tənzimlənməsi, vergi güzəşti, aqrar sektorun maliyyə təmi-
natı. 

 
Giriş 

Azərbaycanın neft sərvətləri qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım mühitinin təkmilləşdirilməsi 
və iş yerlərinin yaradılması üçün əhəmiyyətli imkanlar təmin edir. Hazırda ölkədə bu imkanlardan 
səmərəli istifadəni təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-
cı il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 
emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” təsdiq edilib. 

Yol xəritəsində qeyri-neft sektorunun inkişafında prioritet istiqamətlərdən biri kimi ölkədə 
kənd təsərrüfatının inkişafı nəzərdə tutulur. Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın başlıca sahələrindən 
biri kimi, cəmiyyətin həyatında mühim rol oynayır. İqtisadiyyatın bir çox sahələrinin inkişafı 
müəyyən dərəcədə kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsindən asılıdır. 

Digər bir tərəfdən, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, milli iqtisadiyyatın dinamik 
inkişafına real imkanlar yaradan əsas şərtlərdən biri ölkədə təkmil vergi sisteminin yaradılması və 
onun çevik fəaliyyət göstərməsidir. Təkmil vergi siyasəti həm iqtisadiyyatın inkişafını sürətlən-
dirir, həm də milli istehsal sahələrinin yüksək artımına şərait yaradır. Bu siyasi xətt bir çox iqtisadi 
bölmələri əhatə edir ki, bu bölmələrdən də birini aqrar sahə təşkil edir və burada optimal vergi 
siyasətinin həyata keçirilməsi öz səmərəsini verir. 

Digər tərəfdən, son illərdə kənd təsərrüfatında əldə olunan nailiyyətlərlə yanaşı bir məsələni 
xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, qloballaşan iqtisasi şəraitdə aqrar sahənin inkişafı istiqamə-
tində mövcud vergi güzəştlərinin səmərəliliyinin artırılması və yeni maliyyələşmə mənbələrinin 
aşkar edilməsi əsas problem kimi qəbul olunur. Bu baxımdan problemin həlli istiqamətində “Vergi 
tənzimlənməsi aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinə dövlət dəstəyinin əsası kimi” mövzusu olduq-
ca aktual əhəmiyyət daşıyır. Tətbiq olunan vergi azadolmalarının aqrar səhədə kooperasiya əlaqə-
lərinin inkişafına təsiri və kənd yerlərində əhalinin işgüzarlıq fəaliyyətinin artırılmasında vergi 
siyasətinin rolu elmi araşdırmalar tələb edir. Bundan irəli gələrək aqrar sahədə maliyyələşmənin 
effektivliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri, vergi güzəştlərinin aqrar sektorun inkişafına hansı sə-
viyyədə təsir etməsi, kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində bu güzəştlərin rolu, ver-
gi tənzimlənməsinin dovlətin digər tənzimləmə tədbirləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi bu tədqiqatın pred-
meti kimi qəbul olunur. Tədqiqatın obyekti isə ölkənin vergi sahəsi üzrə qüvvədə olan qanunve-
ricilik və inzibatçılıq sistemidir. 
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Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinə dövlət dəstəyinin əsas istiqamətləri 
Müasir dövrdə qlobal səviyyədə kənd təsərrüfatı sahəsi “Yaşıl inqilab” mərhələsindən “İkinci 

yaşıl inqilab” və ya “Biotexnologiya inqilabı” mərhələsinə keçid dövrünü yaşayır. Belə ki, torpaq 
və su resurslarının məhdudluğu fonunda, intensiv istehsal üsulları ilə belə qlobal ərzaq təchizatının 
əhəmiyyətli həcmdə artırılması təmin edilsə də, ətraf mühit və ekosistem üzərində ciddi mənfi 
təsirlər də yaranmışdır. Bu amil müasir dövrdə dayanıqlı kənd təsərrüfatı istehsalına imkan verən 
yeni və effektiv dövlət tənzimlənməsi sisteminin tətbiqini zəruri etmişdir. Bu prosesdə tənzim-
lənmənin əsas alətləri kimi dövlət nəzarəti, dövlət dəstəyi və maliyyələşmə çıxış edir.  

Sahibkarların dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına güzəştli kreditlərlə maliyyələşdirilməsi siyasə-
tində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sənayesi prioritet sahə kimi müəyyən edil-
miş, ayrılan güzəştli kreditlərin 60–65 faizi məhz bu sahələrin payına düşmüşdür. Kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalçılarına tətbiq edilən vergi güzəştləri də istehsalçıların xərclərinin azaldılması, 
məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, həmçinin yerli məhsulların qiymətlərinin isteh-
lakçılar üçün əlverişli olması baxımından mühümdür. Hazırda kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi 
tədbirlərinin bu sahənin inkişaf məqsədləri baxımından ünvanlılığının daha da artırılması və tətbiqi 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı islahatlara başlanılmışdır. O cümlədən, tətbiq edilən 
vergi güzəştləri siyasətinə həm də kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları ilə emal müəssi-
sələri və ticarət şəbəkələri arasında kooperasiya əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi məqsədi çərçivə-
sində baxmağa zərurət yaranmışdır.  

Aqrar sahədə kooperasiya münasibətlərinin isə formalaşması bir sıra özünəməxsus xüsusiy-
yətlərə malikdir. Eyni zamanda, bu münasibətlərin formalaşmasında dövlətin tənzimləyici funksi-
yası ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Təbii ki, burada tənzimləmə dedikdə, münasibətlərin cərəyan etdiyi 
sahədə dövlət tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, digər sahələrdə olduğu kimi aqrar sa-
hədə də kooperasiya əlaqələrinin inkişafı müvafiq olaraq dövlətin aqrar siyasətindən, bu sahədə 
həyata keçirilən tənzimləmədən çox asılıdır. Araşdırmalardan və inkişaf etmiş ölkələrin təcrübə-
sindən görünür ki, milli aqrar iqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin prioritet məqsədi aqrar 
bölmənin inkişafına hərtərəfli yardım etməkdən, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarını daxili və 
xarici təhlükələrdən etibarlı şəkildə müdafiə etməkdən və yekun olaraq ölkə əhalisini ərzaq məh-
sulları ilə davamlı təmin etməkdən ibarətdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı kooperativ-
lərinə kəndin mövcudluğunun başlıca şərti kimi baxılır və bu məqsədlə də dövlətin tənzimləmə 
mexanizmləri tətbiq edilir. Bu cür tənzimləmə ilk novbədə aqrar kooperativlərə hökumətin birbaşa 
büdcə dəstəyi vasitəsi ilə həyata keçirilir.  

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərinə fəal şəkildə qoşulan Azərbaycan Respublikasında 
dövlət tərəfindən son illərdə kooperativ sektorun inkişaf etdirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət yeti-
rilir. Son illərdə bu istiqamətdə qəbul edilən sənədlərə və görülən tədbirlərə əsasən deyə bilərik ki, 
artıq təsərrüfatlararası kooperasiya əlaqələrinin inkişafı sahəsində bütün maraqlar dövlət tərəfin-
dən dayanıqlı şəkildə  tənzimlənir, kooperativlərin ümumilikdə sosial və iqtisadi sahədəki roluna, 
o cümlədən də xüsusilə aqrar sektordakı roluna müvafiq dəyərləndirmələr edilir. 

Təsadüfi deyil ki, son illər aqrar sahənin tənzimlənməsi istiqamətində dövlət tərəfindən qəbul 
edilən bütün sənədlərdə kooperasiya münasibətlərinin inkişafı əsas prioritetlərdən hesab edilir. 
Belə ki,  Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanla təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair 
Strateji Yol Xəritəsi”ndə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının davamlılığına təsir edən amillər 
əsasında yol xəritəsinin əsas prioritetləri müəyyənləşdirilib. Bu prioritetlərin də 2.3. bəndi “Kənd 
təsərrüfatında fermer tərəfdaşlığının formalaşdırılması və kooperasiyanın inkişafı” adlanır [2, s. 
72]. Müvafiq prioritetə əsasən kənd təsərrüfatı sahəsində kooperasiyanın inkişafı istiqamətində 
dövlət dəstəyi mexanizmlərinin tətbiqini nəzərdə tutan təkliflərin hazırlanması (misal üçün, 
müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının genişləndirilməsi məqsədilə emal 
müəssisələrinin stimullaşdırılması (güzəştli kreditlər yolu ilə və s.), kənd təsərrüfatı kooperativ-
lərinin inkişaf etdirilməsi üçün xüsusi qrant proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi, 
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kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sahəvi və regional assosiasiyalarının institusional 
potensialının gücləndirilməsi məqsədilə qrant proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi, 
müxtəlif növ dövlət dəstəyi layihələrinin istehsalçı birlikləri vasitəsi ilə həyata keçirilməsi və s.) 
aidiyyatı dövlət strukturlarına tapşırılıb. Nəticə olaraq belə demək mümkünsə, bu sənəd koope-
rasiya münasibətlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi istiqamətində hökumət tərəfindən atılan 
addımların bariz nümunəsidir. 

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləş-
dirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 16 aprel 2014-
cü il tarixli 152 nömrəli Fərmanına əsasən “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” Qanun hazır-
lanmış və Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 
2016-cı il 18 iyul tarixli 996 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş müvafiq Qanunun icrası çərçivə-
sində ölkədə aqrar kooperasiyanın inkişafı üçün əlverişli mühitin yaradılması məqsədilə kompleks 
tədbirləri özündə birləşdirən “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının 
inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” hazırlanmış və 2017-ci il 14 iyul tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramında mövcud vəziyyət araşdırılmış, kənd təsərrü-
fatı kooperasiyası sahəsində qlobal meyillər müəyyən edilmişdir. Bu Dövlət Proqramında aqrar 
kooperasiyanın inkişafı baxımından mövcud qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, müvafiq stimul-
laşdırma mexanizmlərinin hazırlanması və tətbiqi, habelə bu sahədə ictimai məlumatlandırma təd-
birlərinin həyata keçirilməsi və s. məsələlərin həlli nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı 
kooperasiyasının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri, rolu və üstünlükləri müəyyənləşdirilmiş, inki-
şaf şərtləri verilmişdir. Sənəddə, həmçinin Dövlət Proqramının məqsəd və vəzifələri, gözlənilən 
nəticələr dəqiqləşdirilmişdir [3]. 

İlk növbədə Dövlət Proqramında aşağıdakı məqsədlərin reallaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur 
(Sxem 1.). 

 

 
 

Sxem 1. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-
2022-ci illər üçün Dövlət Proqramının məqsədi. 

 
 
Dövlət Proqramında reallaşdırılacaq tədbirlərin isə aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilməsi 

planlaşdırılır (Sxem 2): 
Dünya təcrübəsi göstərir ki, aqrar sahədə kooperativ fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin ən 

zəruri prinsiplərindən biri onun inkişafına dövlət yardımlarının göstərilməsi, bu fəaliyyətin subsi-
diyalaşdırılmasıdır. Bu isə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri ilə istehsal vasitələrinin qiy-
mətləri arasında paritetin saxlanılması, kənd təsərrüfatı sahəsində azad rəqabət mühitinin forma-
laşdırılmasına yönəldilmiş səmərəli antiinhisar tənzimlənməsi, bu sahədə fəaliyyət göstərən təsər-
rüfat subyektlərinin, o cümlədən istehsal və emal kooperativlərinin müasir texnika və texnologi-
yaya olan tələbatını təmin etmək, onlara investisiya və innovasiya cəhətdən yardımın göstərilməsi, 
yerli əmtəə istehsalçılarının xarici bazarların zərərli təsirlərindən qorunması məqsədi ilə iqtisadi 
yardım xarakterli stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi və s. amillərlə əlaqədardır. 

 

Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair Dövlət Proqramının məqsədi  
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Sxem 2. Dövlət Proqramının maliyyələşmə mənbələri. 
 
Fikrimizcə, dövlətin subsidiya siyasəti riskli sahə sayılan kənd təsərrüfatında qarşıya qoyulan 

məqsədlərin həyata keçirilməsinə əlavə stimul yaratmaq üçün təkmilləşdirilməlidir. İlk növbədə, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsi üçün istifadə etdiyi ya-
nacaq və motor yağlarına görə dövlət yardımının verilməsində əsas meyar - bir hektar əkin sahəsi 
saxlanılmaqla, yardımların məbləğinin hər bir bitki üçün onun becərilməsində texnikadan istifadə 
dərəcəsinə mütənasib olaraq diferensiasiya olunması daha məqsədəuyğun olardı. Yardımların tək-
lif olunan variantda verilməsi, becərilməsinə daha çox texnika sərf olunan pambıqçılıq, üzümçü-
lük, meyvəçilik və digər sahələrin inkişaf etdirilməsi üçün stimulu artıra bilər. 

Təcrübə göstərir ki, məhz ünvansız subsidiya strategiyası inkişaf etməkdə olan ölkələrin ixracat 
potensialını məhdudlaşdırır, infrastruktur təkmilləşməsinə, onun mobilləşməsinə mənfi təsir gös-
tərir. Bu səbəbdən də kütləvi subsidiyalar praktikasına son qoyulması ilə bağlı beynəlxalq təşkilat-
ların çağırışları son zamanlar tez-tez səslənir. Digər tərəfdən, əksər inkişaf etmiş ölkələrin təc-
rübəsi göstərir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracını stimullasdırmaq məqsədi ilə dövlət bütün 
təsərrüfat subyektlərinə deyil, ixrac potensialı olan kooperativlərə subsidiyalar ayırır. Misal olaraq 
Fransa və Yaponiyada kənd təsərrüfatı kooperativi sistemi məhz dövlət subsidiyalarının, dövlətin 
əhəmiyyətli köməyinin nəticəsində formalaşmışdır. 

Fikrimizcə, Azərbaycanda da aqrar sahədə kütləvi subsidiyalaşma siyasəti tədricən ünvanlı xa-
rakter almalı,  aqrar kooperativlərin fəaliyyətini stimullaşdıran dövlət subsidiya proqramları həyata 
keçirilməlidir. Yəni, aqrar kooperativlər üçün təminat və dəstək fondları yaradılması, kooperativ-
lərin start kapitalı ilə təmin edilməsi, aqrar istehsal kooperativlərinə verilən kreditlər üzrə faiz də-
rəcələrinin subsidiyalasdırılması, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının subsidiyalaşdırıl-
ması məqsədəuyğun olardı. 

Beləliklə, kooperasiya əlaqələrinin formalaşmasında dövlət tənzimlənməsinin rolu istiqamətin-
də aparılan tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, müasir şəraitdə aqrar kooperasi-
yanın dövlət tərəfindən stimullaşdırılmasının və tənzimlənməsinin zəruriliyi və səmərəliliyi bü-
tövlükdə aqrar sahənin maliyyə vəziyyətinin sabitləşdirilməsinə gətirib çıxarır. İnkişaf etmiş ölkə-
lərin təcrübəsinə istinad etsək görərik ki, aqrar iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi makro səviy-
yədə bu sahənin uğurlu inkişafı, həmçinin yerli məhsul istehsalçıları ilə dövlət, həmçinin onlar ilə 
emal müəssisələri arasında qarşılıqlı kooperasiya münasibətlərində paritetliyin təmin edilməsi və 
elmi cəhətdən əsaslandırılmış maliyyə mexanizminin formalaşdırılmasından çox asılıdır. Ümumi-
likdə isə bazar münasibətlərinə əsaslanan davamlı inkişaf şəraitində aqrar sahənin etibarlı maliyyə 
durumuna malik olması kənd təsərrüfatında məhsul istehsalçılarının geniş təkrar istehsal fəaliyyə-
tinin rentabelli olmasına və bütövlükdə aqrar sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri ara-
sında kooperasiyaya əsaslanan qarşılıqlı maliyyə münasibətlərinin tənzimlənməsinə xidmət edir. 
Təcrübə göstərir ki, aqrar sahənin gələcək inkişafını təmin edən amillərdən ən əsası bu sahənin 
iqtisadiyyatın digər sahələri ilə kooperasiya əlaqələrinin sürətlə inkişaf etdirilməsidir. Bununla 
əlaqədar olaraq müasir dövrdə aqrar sahənin intensiv inkişafının təmin edilməsi üçün kənd təsər-
rüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan müxtəlif istiqamətli kooperativlərin yaradılmasına diqqət 
artırılmalı, dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına aqrar sahibkarlara subsidiyalar, güzəştli kreditlər, 
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lizinq yolu ilə texnika, məhsuldar heyvanlar və digər vasitələr verilərkən ilk növbədə bu sahədə 
fəaliyyət göstərən kooperativlərin maraqları nəzərə alınmalıdır. Bütün bunlar isə öz növbəsində 
kooperativlərin və kooperasiya əlaqələrinin gücləndirilməsinə dəstək verə bilər. Eyni zamanda, 
kooperasiya əlaqələrinin inkişafı üçün zəruri olan məsələlərdən biri də maarifləndirmədir. Belə ki, 
dövlət tənzimlənməsi stimullaşdırma, nəzarət, təbliğat və s. kimi istiqamətləri əhatə edir ki, koo-
perasiya münasibətlərinin inkişafı baxımından da maarifləndirməyə üstünlük verilməsi daha 
məqsədəuyğun olardı. Ona görə ki, kooperasiya münasibətləri konüllülük prinsipinə əsaslandığı 
üçün burada inzibati təsirlərə deyil, maarifləndirməyə üstünlük verilməlidir. 

Kooperasiya əlaqələrinin inkişafı istiqamətində vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi 
Bazar münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatında, ümumilikdə aqrar regionlarda sosial-iqti-

sadi inkişafın səviyyəsi maliyyə təminatından çox asılıdır. Ona görə ki, digər sahələrlə yanaşı aqrar 
sahədə də mövcud imkanların reallaşdırılması və qarşıya qoyulan məqsədə nail olunması aqrar 
təsərrüfat subyektlərinin maliyyələşdirilməsi və stimullaşdırılması yolu ilə həllini tapır. Bu baxım-
dan da, ölkədə rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı sektoru formalaşdırmaq, o cümlədən hazırkı 
iqtisadi şəraitdə kənd təsərrüfatının əsas prioriteti hesab edilən kooperativ sektorun təşkilini 
stimullaşdırmaq üçün istehsalçıların maliyyə resursları ilə təminatının yaxşılaşdırılması üzrə 
mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi zəruridir.  

Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin inkişafı istiqamətində təkmilləşdirilməsinə ehdiyac 
duyulan maliyyə-kredit alətlərini investisiya qoyuluşları, vergi və gömrük siyasəti, kredit siyasəti 
və mövcud sığorta sistemi kimi təsniflərə ayırmaq olar. 

Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin inkişafında, xüsusi ilə bu sahənin maliyyə təminatında 
hər bir ölkənin vergi siyasəti və vergi sistemi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnkişaf etmiş ölkələrin 
praktikasında aqrar kooperativlərin inkişafına böyük önəm verilməklə bu qurumlar güzəştli vergi 
sistemləri ilə dəstəklənir. Məsələn, Fransa qanunvericiliyində təyinatından asılı olmayaraq bütün 
kənd təsərrüfatı kooperativləri kommersiya təşkilatları hesab edilsələr də, onlar mənfəət vergisin-
dən tam azad olunurlar. İtaliya qanunvericiliyində isə yarandığı ilk 10 il ərzində kənd təsərrüfatı 
kooperativləri vergidən azad edilir. Bu ölkədə kooperativin daxilində reallaşdırılan əmtəə və xid-
mətlər ƏDV-yə cəlb edilmir. Yalnız bu müəssisələrin xalis mənfəətindən bələdiyyə və mərkəzi 
büdcəyə vergi tutulur. Danimarkada isə özəl sektorun vergi dərəcələri kooperativ sektordan orta 
hesabla iki dəfə, İspaniyada isə üç dəfə yuksəkdir. Türkiyədə kooperasiya ilə bağlı bir sıra dövlət 
təşviqi mexanizmləri vardır ki, onların da əsasında vergilərlə bağlı təşviqlər dayanır.  Ölkədə koo-
perativlər kirayə verilmədiyi müddət ərzində sahib olduqları dasınmaz əmlak üzərindən alınacaq 
gəlir və ortaqların təqdim edəcəkləri daşınmaz əmlaklar bütün növ vergi və rüsumlardan azaddır. 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyində kooperativ sektorla bağlı hər hansı vergi gü-
zəştləri nəzərdə tutulmasa da, ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə bağlı güzəştlər 
tətbiq edilməkdədir. Belə ki, bu sahədə sahibkarlığı stimullaşdırmaq məqsədilə 2001-ci il 27 no-
yabr tarixli “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, 01 yanvar 2001-ci il tarixdən kənd tə-
sərrüfatında vergi güzəştlərinin verilməsinə başlanılmışdır. 16 may 2014-cü il tarixli  Qanunla 
“Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ləğv edilmiş və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları 
üçün tətbiq edilən güzəştlər 1 yanvar 2014-cü il tarixdən vergi azadolmaları şəklində Vergi Məcəl-
ləsinə daxil edilmişdir. 

Dəyişikliyə əsasən, 01 yanvar 2014-cü il tarixdən 10 il müddətinə kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslər Azərbaycan Respubli-
kasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi şəxslərin mənfəət vergisini, əlavə dəyər 
vergisini, sadələşdirilmiş sistem üzrə vergini və həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan obyekt-
lərdən əmlak vergisini ödəməkdən, fiziki şəxslər isə əlavə dəyər vergisini, həmin fəaliyyət prose-
sində istifadə olunan obyektlərdən əmlak vergisini və müddətsiz olaraq bu fəaliyyət üzrə gəlir 
vergisini ödəməkdən azad edilmişdir [4]. 
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Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı bir məsələ də nəzərə alınmalıdır ki, bəzən fermerlər arasında 
elə fikir yaranır ki, hazırda aqrar sahəyə tətbiq olunan azadolmalar kənd təsərrüfatının bütün 
fəaliyyət sferasını, o cümlədən aqrar kooperativlərin fəaliyyət sferasını əhatə edir. Məlumat üçün 
bildirək ki, Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan azadolmalar yalnız istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalçı tərəfindən satışına şamil edilir. Vergi Məcəlləsinin 13.2.60-cı maddəsinə 
əsasən isə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı dedikdə - heyvanların və quşların yetişdirilməsi, 
bəslənməsi (həmçinin sənaye üsulu ilə), diri şəkildə olarkən onlardan məhsulların (ilkin forması, 
kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən, yarımfabrikat kimi istifadə olunaraq yeni məhsula çevrilmədən, 
konservləşdirilmədən) əldə olunması, bitkiçilik məhsullarının becərilməsi nəzərdə tutulur [1]. Hə-
min məhsulların satışına azadolmanın tətbiq edilməsi üçün istehsal olunan (həmçinin sənaye üsulu 
ilə) canlılar diri formada, habelə onlardan diri şəkildə olarkən əldə olunmuş məhsullar ilkin forma-
da, kimyəvi təsirsiz təqdim edilməlidir. Məsələn, fermer iribuynuzlu malı diri satarsa vergi tətbiq 
edilmir, yox əgər kəsib satarsa mənfəət və ya sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunmalıdır. Həmçinin 
südün satışı vergiyə cəlb edilməsə də süddən hazırlanan məhsulların (yağ, pendir, xama və s.) 
satışına vergi tətbiq edilməlidir. 

Yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinə edilmiş yeni dəyişikliklə-
rə əsasən heyvan və quş ətinin satışı – 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə əlavə dəyər ver-
gisindən azad edilmişdir. Lakin bu azadolma kəsilmə və dondurulma əməliyyatlarına məruz qalan 
heyvan və quş ətləri istisna olmaqla, emal əməliyyatlarına məruz qalan heyvan və quş ətinə mü-
nasibətdə tətbiq edilməyəcək. Eyni zamanda Vergilər Nazirliyinin mövqeyinə görə balıq ətinin 
satışı əlavə dəyər vergisinə cəlb edilməlidir. 

Statistika Komitəsinin təsnifat göstəricilərinə görə balıq kənd təsərrüfatı heyvanı hesab edilmə-
diyinə görə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş vergi azadolmaları balıqçılıqla məşğul olan vergi 
ödəyicilərinə şamil edilmir. Vergilər Nazirliyinin mövqeyinə görə, heyvan ətinin əlavə dəyər 
vergisindən azad edilməsi balıq ətinə münasibətdə tətbiq edilməməlidir. 

Bizim fikrimizcə, balığın kənd təsərrüfatı heyvanı hesab edilməməsi onun heyvan olmadığı 
anlamına gəlməməlidir və Vergi Məcəlləsinin heyvan ətinin əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi 
ilə bağlı 164.1.37-ci maddəsinin müddəaları balıq ətinə də şamil edilməlidir. Eyni zamanda bu 
azadolma balıqçılıq kooperativi formasında birləşmək istəyən sahibkarlıq subyektlərinin maraqla-
rına da uyğundur və gələcək fəaliyyətlərində müəyyən stimul yarada bilər. 

Aqrar kooperativlərin vergi azadolmalarından faydalanmasına gəldikdə,  Azərbaycan Respubli-
kasının Vergi Məcəlləsində aqrar kooperativlərin fəaliyyəti ilə bağlı, demək olar ki, vergi azadol-
ması nəzərdə tutulmur. Yalnız kənd təsərrüfatı istehsal kooperativlərinin yuxarıda sadalanan məh-
dud fəaliyyətdən (əkinçilikdən, canlıların diri şəkildə satışından, habelə onlardan diri şəkildə olar-
kən əldə olunmuş məhsulların ilkin formada satışından) əldə etdiyi gəlirlərə vergi azadolmaları 
şamil edilə bilər. Bu isə kooperativ sektorun kompleks inkişafı üçün yetərli hesab edilə bilməz.  

Qonşu Gürcüstan Respublikasının təcrübəsinin araşdırılması göstərir ki, ölkənin  Vergi Məcəl-
ləsində kooperativlər üçün geniş güzəştlər paketi mövcuddur [7]. Məsələn: 
 kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün istifadə edilən kooperativin əmlakından əmlak vergisi tutul-

mur; 
 kooperativin fəaliyyəti çərçivəsində, kooperativin üzvləri tərəfindən əldə edilmiş dividend-

dən gəlir vergisi tutulmur; 
 kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün lizinqə verilmiş daşınan əmlak əmlak vergisindən azaddır və s. 
Fikrimizcə, bu sahəyə maraq oyatmaq və sektorun inkişafını sürətləndirmək üçün vergi sahə-

sində yeridilən siyasət kooperativ inkisafın maraqlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Bu sahədə səmərəli-
liyin əldə olunması istiqamətində bütün zəruri tədbirlər görülməli, istehsal, həmçinin istehlak 
kooperativlərinin istehsal və emal etdikləri bütün növ kənd təsərrüfatı məhsulları müəyyən müd-
dətə vergilərdən azad edilməlidir. Qeyd olunanlar istehsal və emal kooperativlərinin səmərəli 
əməkdaşlığına və onların kooperasiyada birləşməsinə öz töhfəsini verə bilər.  
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Həmçinin qeyd edək ki, bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsa-
sən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları torpaq vergisinin ödəyicisi hesab edilirlər. Vergi 
Məcəlləsinə elə bir dəyişiklik edilməlidir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarını koope-
rativdə birləşməyə sövq etsin. Məsələn, istehsal kooperativlərinin müəyyən müddətə torpaq vergi-
sini ödəməkdən azad edilməsi bu birliklərə marağı artıra bilər. Digər tərəfdən, kooperativ sektorun 
inkişafı üçün bu sahəyə xarici investorların cəlb edilməsi də çox önəmli məsələdir. Çünki, xarici 
tərəfdaşların sayının artması yeni, innovativ texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi  ilə nəticələnə 
bilər. Ona görə də bu istiqamətdə də hökumət tərəfindən stimullaşdırıcı addımlar atılmalı, bu sahə-
yə yönəldilən xarici investisiyalara və gətirilən texnologiyalara yeni vergi güzəştləri tətbiq edil-
məli və bütün gömrük rüsumlarından azad edilməlidir. 

Azərbaycanda kooperativlərin yaradılması üçün əsas amil ilk növbədə əkin sahələrinin olma-
sıdır. Lakin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən aparılan monitorinq nəticəsində məlum olub ki, 
ekstensiv üsulun üstünlüyü,  meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin köhnə və nasaz olması, vegeta-
siya dövründə suyun çatışmazlığı, qurunt sularının səviyyəsinin yuxarı olması, torpaqların şorlaş-
ması, əkin sahələrinin örüş və biçənəklərə çevrilməsi, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrində 
müxtəlif təyinatlı obyektlərin tikintisi, torpaqların bir qisminin cəbhə və işğal zonasına düşməsi 
və sair problemlər əkin sahələrinin azalması ilə nəticələnib. 

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların ilbəil azalmasının əsas səbəblərindən biri də torpaqların 
təsnifata uyğun istifadə olunmamasıdır. Buna səbəb isə kiçik və ailə təsərrüfatlarının heç bir elmi 
dəstək, konsultativ kömək almadan ənənəvi təsərrüfatçılıqla məşğul olmasıdır. Nəticədə torpaqlar 
təyinatı üzrə istifadə olunmur ki, bu sahədə məhsuldarlığın və gəlirliliyin səviyyəsinin aşağı 
olmasının səbəblərindən biri də məhz budur. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan səmərəli istifadəni təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə, Vergi Məcəlləsinə, “Torpaq 
icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində 
olan torpaqların icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi 
Qaydaları”na və “Örüş, otlaq və biçənək sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi, habelə istifadə 
edilməsi Qaydaları”na müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 6 may 2016-cı il tarixli Qanununa əsasən Vergi Məcəlləsinə edil-
miş dəyişikliyə əsasən təyinatı üzrə istifadə edilən kənd təsərrüfatı torpaqları üçün torpaq vergi-
sinin dərəcəsi 1 şərti bala 0,06 manat müəyyən edildiyi halda, təyinatı üzrə istifadə edilməyən kənd 
təsərrüfatı torpaqları üçün verginin dərəcəsi torpaq sahəsinin hər 100 m2-nə görə 2 manat müəyyən 
edilir [1, s. 190]. Misal üçün, fiziki şəxsin Cəlilabad rayonunda mülkiyyətində olan I keyfiyyət 
qrupuna aid 5 hektar əkin sahəsini təyinatına uyğun və ya təyinatına uyğun olmayan fəaliyyətdə 
istifadə etməsinə görə ödəməli olduğu illik torpaq vergisinin məbləği aşağıdakı kimi olacaq: 

Təyinatı üzrə = 73 ş.bal * 0.06 man * 5 ha = 21.9 man 
Təyinatdan kənar = 5 * 10 000 m2 = 50 000/100*2 = 1000 manat. 
Doğrudur, Vergi Məcəlləsinə yuxarıda qeyd olunan dəyişiklik 2016-cı ildən başlayaraq ölkə 

üzrə torpaqların təyinatına uyğun istifadə edilməsinə, yəni əkin sahələrinin genişlənməsinə öz 
müsbət təsirini göstərmişdir. Aşağıdakı diaqrama nəzər yetirdikdə müvafiq dəyişiklikdən sonra bu 
sahədə müşahidə olunan inkişaf açıq-aşkar görünür.  

Fikrimizcə, mövcud problemin həlli istiqamətində, yəni torpaqların təyinatı üzrə istifadə edil-
məsi, o cümlədən istehsal təyinatlı torpaqların kooperativlərdə birləşdirilməsi istiqamətində dövlət 
tərəfindən görülən tədbirlər yalnız inzibati olmamalı, bu sahədə əsasən elmtutumlu, maarifləndi-
rici və stimullaşdırıcı tədbirlərə üstünlük verilməlidir. 
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Diaqram 1. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri. 
 

Bu sahədə təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulan qanunvericilik aktlarından biri də “Kənd təsər-
rüfatı kooperasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunudur. Belə ki, müvafiq qanu-
nun 1.1.4-cü maddəsində gostərilir ki, kənd təsərrüfatı istehlak kooperativi - kənd təsərrüfatı məh-
sulları istehsalçıları olan fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyəti 
dövründə üzvlərinin xərclərinin azalmasına və (və ya) gəlirlərinin artmasına və onların iqtisadi 
maraqlarının müdafiəsinə yönəlmiş xidmətlərin təşkili üçün birləşməsi yolu ilə yaradılan qeyri- 
kommersiya hüquqi şəxsdir [3, s. 1]. Maddənin bu cür qoyuluşu Vergi Məcəlləsi ilə ziddiyyət 
təşkil edir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən qeyri-kommersiya 
fəaliyyəti dedikdə, məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya 
məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan qanunla 
qadağan edilməyən fəaliyyətin həyata keçirilməsidir, əks halda bu fəaliyyət kommersiya fəaliyyəti 
sayılır [3, s. 13]. Əgər müvafiq qanunun 1.1.4-cü maddəsini yazmaqda başlıca məqsəd bu tip koo-
perativlərin vergi azadolmalarından istifadə etməsidirsə, onda bunu elə formada etmək lazımdır 
ki, başqa qanunvericilik aktları ilə ziddiyyət təşkil etməsin. Belə ki, Avropa Birliyi ölkələrində 
kənd təsərrüfatı kooperativləri kommersiya qurumu hesab edilir, lakin məhsulun satış qiymətində 
artımın qarşısını almaq üçün qanunla vergilərdən azad edilirlər. Qeyd olunan beynəlxalq təcrübə 
nəzərə alınmaqla sözügedən qanunvericiliyin müvafiq maddəsinə dəyişikliyin edilməsi bu sahədə 
mövcud olan ziddiyyətin aradan qaldırılmasına yardımçı ola bilər. 

 

Nəticə 
Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin mövcud durumunun və inkişaf dinamikasının təhlil 

olunması, kooperasiya əlaqələrinin inkişafında vergi siyasətinin rolunun araşdırılması və ümumi-
likdə aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin yüksəldilməsi istiqamətində aparılan araşdırmalar ver-
gi siyasətinin təkmilləşdirilməsinin Azərbaycanın aqrar kooperasiya sisteminin qurulması üçün 
əhəmiyyətini bir daha sübut edir. Həmçinin, məqalədə də qeyd olunduğu kimi, aqrar sektorun is-
tehsal və digər subyektləri arasında səmərəli kooperasiya və inteqrasiya əlaqələrinin qurulması 
ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi, məşğulluq, qeyri-neft ixracı kimi istiqamətlərdə mövcud problemlə-
rinin həllində ciddi rol oynayır. 

Fikrimizcə, dövlət yuxarıda sadalananları nəzərə almaqla ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafının 
dayanıqlığını təmin etmək üçün iqtisadi mexanizmlərdən istifadə etməklə lazım olan normal şəraiti 
yaratmalı, bu mexanizmlərdən biri və əsası olan vergilərin köməyi ilə həmin prosesi tənzimlə-
məlidir. 

Bu sahədə daha yaxşı nəticələrin əldə olunması məqsədilə aşağıda göstərilənlərin həyata keçi-
rilməsini zəruri hesab edirik: 

1. Dövlət hazırlanacaq investisiya layihələrini daim nəzarətdə saxlamalı və əsas hədəf gələcək-
də aqrar sahədə təsərrüfatlararası kooperasiyaların inkişafına təkan verəcək layihələrin reallaşdırıl-
ması olmalı, belə layihələrin reallaşdırılması məqsədilə ölkəyə gətirilən bütün texnika və texno-
logiya gömrük rüsumlarından, həmçinin əlavə dəyər vergisindən tamamilə azad edilməlidir.  

2. Kənd əhalisinin iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğulluq imkanlarını artırmaq üçün kifayət 
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qədər əhalisi olan böyük kənd rayonlarında kənd təsərrüfatı emalı müəssisələrinin yardılması isti-
qamətində zəruri tədbirlər görülməli və hətta bu sahədə səmərəliliyin əldə olunması üçün həmin 
müəssisələrlə fermer təsərrüfatları arasında kooperasiya əlaqələrinin qurulması və inkişafı sürət-
ləndirilməlidir.  Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən emal müəssisələrinin də istehsal müəssisələri ki-
mi, müəyyən müddətə mənfəət vergisindən azad olunması və ya vergi dərəcəsinin azaldılması 
məqsədəmüvafiqdir. 

3. 2020-ci ilin yanvar ayından başlayaraq kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalı ilə məşğul olan 
bütün təsərrüfat subyektləri mükəlləfiyyət formasından asılı olaraq müvafiq hesabat dövrü üçün 
mənfəət (gəlir) və ya sadələşdirilmiş verginin hesabatlarını vergi orqanlarına təqdim etməlidir. 
Lakin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əksəriyyətinin informasiya vasitələrinə çıxış 
imkanları sıfır səviyyəsindədir. Fikrimizcə, həmin vergi ödəyicilərinin maliyyə sanksiyalarına 
məruz qalmaması üçün müvafiq dövlət qurumları tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlər görülməlidir. 

4. Kooperativlərin vergiyə cəlb edilməsi və yeni yaradılan kooperativlərə dövlət dəstəyi ilə bağ-
lı İtaliya, Almaniya, Danimarka və digər inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin təcrübələrinin Azərbay-
canda aqrar kooperativlərin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi baxımından gözdən keçirilməsi məq-
sədəuyğun olardı. Qonşu Gürcüstan Respublikasında olduğu kimi, kooperativin üzvləri tərəfindən 
əldə edilmiş dividendin gəlir vergisindən azad edilməsi, istehsal kooperativlərinin müəyyən müd-
dətə torpaq vergisini ödəməkdən azad edilməsi bu birliklərə marağı artıra bilər. 
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Налоговое регулирование в аграрном поле отношения сотрудничества как основа 

государственной поддержки 
 

Резюме   
В статье рассматривается влияние налоговых льготах на развитие аграрного сектора в 

современных экономических условиях. 
Проводится системный подход и сравнительный анализ. 
Даны предложения по развитию сельскохозяйственного сектора, чтобы улучшить 

финансовые гарантии (аграр перерабатывающие предприятия, работающие в области 
изъятия подоходного налога или снижение налоговых ставок с целью повышения 
инвестиционной привлекательности); 

Выявляутся отсутствие базы статистических показателей налоговых льгот, применяе-
мых в аграрном секторе.  

Ключевые слова: налоговое регулирование аграрного сектора, налоговая льгота, фи-
нансовая поддержка аграрного сектора. 
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Tax regulation as the basis of state support for cooperative relationships in the  

agricultural sector 
 

Summary  
The article examines the impact of tax incentives on the development of the agricultural sector 

in modern economic conditions. 
A systematic approach and comparative analysis are carried out. 
Proposals are given for the development of the agricultural sector in order to improve financial 

guarantees (agricultural processing enterprises operating in the field of income tax exemption or 
reduction of tax rates in order to increase investment attractiveness); 

The lack of a database of statistical indicators of tax benefits applied in the agricultural sector 
is revealed. 

Key words: tax regulation of the agricultural sector, tax relief, financial support of the 
agricultural sector 
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BİLİK İQTİSADİYYATININ İNKİŞAFINDA İNNOVATİK SAHİBKARLIĞIN 
MALİYYƏ TƏMİNATI VƏ İNVESTİSİYA PROBLEMLƏRİ 

 
Xülasə 

Məqalədə bilik iqtisadiyyatının inkişafında innovatik sahibkarlığın maliyyə təminatı tədqiq 
olunmuşdur. Bunun üçün bilik iqtisadiyyatının əsas mahiyyəti və xüsusiyyətləri açıqlanmışdır. 
İnnovatik sahibkarlığın bilik iqtisadiyyatında rolu və funksiyaları təhlil olunmuşdur. İnnovatik 
sahibkarlığın maliyyə təminatının gücləndirilməsinin vacibliyi əsaslandırılmışdır. Müasir dövrdə 
innovasiyaların işlənməsi və tətbiqinin kommersiyalaşdırılması proseslərinə investisiyaların cəlbi 
problemləri verilmişdir. İnnovatik sahibkarlığın inkişafında əlverişli investisiya-innovasiya mühi-
tinin yaradılmasının əhəmiyyəti ön plana çəkilmişdir. Dövlət və özəl sektor əməkdaşlığı çərçivə-
sində bilik iqtisadiyyatının inkişafının sürətləndirilməsi məsələlərinə konseptual yanaşmaların 
formalaşdırılmasının strateji aspektləri verilmişdir. İnnovatik sahibkarlığın dayanıqlı maliyyə tə-
minatının olmasında dövlət dəstəyi mexanizmlərinin əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Azərbaycanda 
bilik iqtisadiyyatının inkişaf problemlərinə toxunulmuşdur. Ölkəmizdə innovatik sahibkarlığın 
gücləndirilməsi yolu ilə bilik iqtisadiyyatının infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və yüksək 
texnologiyalar əsaslı iqtisadi fəaliyyətin vacibliyi əsaslandırılmışdır. Yaxın perspektivdə bilik iq-
tisadiyyatının inkişafında innovativ sahibkarlığın maliyyə təminatı və investisiyalar problemləri 
üzrə tövsiyələr hazırlanmış və təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözləri: bilik iqtisadiyyatı, innovasiyalar, innovatik sahibkarlıq, investisiyalar, innovatik 
sahibkarlığın maliyyə təminatı, bilik iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri. 

 
Giriş 

Qlobal iqtisadi və maliyyə çağırışları nəzərə alınmaqla hazırkı şəraitdə ölkə iqtisadiyyatının 
yüksək texnologiyalar və biliklər əsasında inkişaf etdirilməsinin vacibliyi xeyli artmışdır. Belə ki, 
yeni və məhsuldar iqtisadi artım mənbələrinin formalaşdırılması, dünya bazarlarında rəqabət qa-
biliyyətli məhsulların ortaya çıxarılması, rəqibləri ilə müqayisədə üstünlük əldə etməsi, keyfiyyət 
və əlçatanlıq problemlərinin həll olunması vacib şərtlər kimi diqqət çəkirlər. Bu sırada rəqəm-
sallaşma iqtisadiyyatının ön plana çıxdığı bir vaxtda bilik iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi və bu 
sahədə güclü dövlət siyasətinin təşkili vacibdir. Başqa sözlə, biliklərin, ixtiraların, intellektual re-
sursların ən yaxşılarının və məhsuldarlarının operativ olaraq təsərrüfat-istehsal, kommersiya döv-
riyyəsinə daxil edilməsi, bilik iqtisadiyyatı xidmətlərinin geniş çeşidinin elm və texnologiyalar 
xidmətləri bazarlarına çıxarılması, daha cəlbedici bilik iqtisadiyyatı elementlərinin yaradılması 
tələb olunur. Bütün bunlar üçün mövcud resursların hərəkətinin səmərəli təşkili üçün innovatik 
sahibkarlıq yanaşmalarından istifadə olunması dünya təcrübəsində müəyyən mənada özünü doğ-
rultmuşdur. Amma, bu sahədə maliyyə dayanıqlılığı, maliyyə təminatı, investisiyaların daha inten-
siv və səmərəli cəlb edilməsi problemləri həll olunmalıdır.  

Analoji problemlər və məsələlər ölkəmiz üçün xeyli xarakterik hesab olunur. Son illərdə iqti-
sadiyyatımızın strukturunun genişləndirilməsi, qeyri-neft təmayüllü və müasir texnologiyalar 
əsaslı iqtisadiyyat sahələrinin inkişaf etdirilməsi hesabına bu strukturun diversifikasiyalaşdırıl-
ması, əlavə dəyər yarada biləcək iqtisadiyyat sahələrinin imkanlarından bəhrələnmək üçün addım-
ların atılması prosesləri sürətlənmişdir. Xüsusilə, 2015-ci ildən başlayaraq neft amilinin rolunun 
qeyri-sabitliyi, milli valyutanın devalvasiyası, dünya enerji və maliyyə bazarlarındakı problemlər 
daha çevik və etibarlı maliyyə mexanizmlərinin işlənməsini şərtləndirmişdir. İnvestisiyaların cəlbi 
üçün maksimum əlverişli investisiya mühitinin yaradılması, investisiya-innovasiya fəallığının 
artırılması, milli innovasiya sisteminin yaradılmasının başa çatdırılması kimi problemlərinin həlli 
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məsələlərində konseptual yanaşmalar formalaşmağa başlamışdır. Təsadüfi deyildir ki, ölkə Prezi-
dentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında maliy-
yə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində daha çox tələb olunan və əlçatan, iqtisadi 
fəalliyyət proseslərinin bütün iştirakçılarının maraqlarına cavab verən maliyyə xidmətlərinin ha-
zırlanması və maliyyə xidmətləri bazarına çıxarılması strateji hədəflər kimi qarşıya qoyulmuşdur 
[1].  

Qeyd edək ki, bilik iqtisadiyyatı kimi yüksək intellektual və texnologiyalar tutumlu sahənin 
məhsuldar işinin təşkili, intellektual işləmələrin istehsal proseslərinə tətbiqinin sürətləndirilməsi 
geniş həcmdə maliyyə resurslarının ayrılmasını və investisiyaların yatırılmasını tələb edir. Bunun 
üçün investorların bilik iqtisadiyyatını formalaşdıran ölkəyə böyük etimadı və inamı olmalıdır. Bu 
inam isə öz əksini qanunvericilik aktlarında, ölkə qanunlarında, innovatik sahibkarlığın inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı dövlət siyasətində, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün yaradılan 
investisiya-innovasiya mühitində, bu proseslərin intensivliyini təmin edəcək etibarlı və əlçatan 
maliyyə təminatı mexanizmlərində tapmalıdır. Bilik iqtisadiyyatının proqnozlaşdırılan nəticələri-
nin reallaşdırılmasına qədər olan proseslər o qədər də qısa deyildir, bu proseslərdə istifadə olunan 
maliyyə resurslarının ödənmə müddətləri müəyyən vaxt tələb edir, əməliyyat və maliyyə riskləri 
də çoxdur, proseslərin planlaşdırılan inkişafına kifayət qədər ciddi təsir edə biləcək daxili və xarici 
amillər də istisna olunmur. Buna görə də bilik iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı və bununla bağlı 
prioritetlərin reallaşdırılması məqsədilə uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə tutulmuş yanaşmalar, o 
cümlədən bu proseslərdə innovatik sahibkarlığın strateji rolunun reallaşdırılmasına adekvat ola 
biləcək maliyyə təminatı və investisiya mexanizmləri olmalıdır.  

Azərbaycanda bilik iqtisadiyyatının inkişafında investisiya-innovasiya və sahibkarlıq 
mühitinin cəlbediciliyinin təhlili  

Müstəqilliyin bərpasından sonrakı dövrdə ölkədə investisiya mühitinin formalaşdırılması və 
onun cəlbediciliyinin artırılması məqsədilə davamlı tədbirlər görülmüşdür. Müstəqil dövlət kimi 
ilk qəbul olunan ölkə qanunları sırasında xaricdən cəlb edilən birbaşa investisiyaların toxunulmaz-
lığı xüsusilə diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, 15 yanvar 1992-ci il tarixdə qəbul olunmuş 
“Xarici investisiyanın qorunması haqqında” ölkə qanununda əsas hədəflər və hüquqi baza kimi 
xarici investisiyaların stimullaşdırılması, onların qorunması və investorların ölkəyə gəlişi məqsə-
dilə maksimum əlverişli mühitin yaradılması olmuşdur [2]. Sonrakı dövrlərdə də bununla bağlı 
məsələlər nəzərdən qaçmamışdır, belə ki, investisiyaların hərəkətini tənizmləyən, həmçinin inves-
tisiya fəaliyyətinin mühüm istiqamətləri və məsələləri üzrə digər bir qanun qəbul edilmişdir. 13 
yanvar 1995-ci ildə qəbul olunmuş “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” ölkə qanununda bu sahədə 
əsas hüquqi tənzimləmələr, dövlət siyasəti istiqamətləri ifadə olunmuşdur [3].  

Ölkəmiz inkişaf etdikcə, əsas etibarı ilə neft və qaz resurslarının hasilatının artması, regional 
və dünya səviyyəli enerji və nəqliyyat layihələrinin reallaşdırılması, valyuta ehtiyatının artırılması 
maliyyə xidmətləri bazarında və onun mühüm seqmentlərindən biri olan investisiyalar bazarında 
daha çox fəallığa səbəb olmuşdur. Bunların məntiqi nəticəsi kimi ölkə qanunlarının təkmilləşdiril-
məsi və ya maliyyə təminatının, investisiyaların cəlbi və yönəldilməsi ilə bağlı problemlərin həlli 
istiqamətində fəaliyyətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə yeni qanunların işlənməsi və 
qəbul edilməsi zərurəti yaranmışdır. Məhz bu amillər və formalaşmış reallıqlar nəzərə alınmaqla 
22 oktyabr 2010-cu il tarixdə “İnvestisiya fondları haqqında” ölkə qanunu qəbul olunmuşdur [4]. 
Bu qanunun başlıca məqsədi sərbəst maliyyə resurslarının təmərküzləşdirilməsi və tələb olunan 
iqtisadiyyat sahələri arasında, o cümlədən yeni formalaşan bilik iqtisadiyyatının təşkilində istifadə 
edilməsi, innovatik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə təminatının gücləndirilməsi, bütövlükdə 
ölkədə investisiya fəallığının artırılması, sahibkarlıq və biznes subyektlərinin maliyyə təminatı ilə 
bağlı problemlərin həll edilməsidir. Eyni zamanda, investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və 
təşviq edilməsi tədbirləri də bilik iqtisadiyyatının inkişafına təkan verən önəmli maliyyə təminatı 
mexanizmlərindən hesab oluna bilər. Belə ki, ölkə Prezidentinin 18 yanvar 2018-ci il tarixli Sə-
rəncamı ilə investisiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi və xarici investorların hüquqlarının qorunması 
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ilə bağlı bir sıra əlavə tədbirlər müəyyənləşdirilmiş və əlaqədar dövlət strukturlarına vacib tap-
şırıqlar verilmişdir [5]. Bu görülən sistemli tədbirlər və qəbul edilən qanunvericilik aktları, ölkə 
qanunları sayəsində investisiya-innovasiya mühitinin formalaşdırılması, onun cəlbediciliyinin ar-
tırılması və son nəticədə innovatik sahibkarlığın maliyyə təminatı mexanizmlərinin işlək variant-
larının hazırlanması üçün ciddi zəmin yaradılmışdır. Ölkə Prezidentinin 15 sentyabr 2017-ci il 
tarixli Fərmanı ilə yaradılmış Kredit Zəmanət Fondu Azərbaycanda maliyyə bazarının inkişaf et-
dirilməsi ilə yanaşı, investisiya mühitini xeyli yüksəltmişdir [6]. Bütün bunlar investisiya mühiti-
nin əlverişli olması üçün əlavə potensial yaratmışdır. Məlumdur ki, investisiyaların yatırılması 
müəyyən risklərlə bağlıdır və bu səbəbdən ölkəmizin qeyri-neft sektoru sahələrinə yönəldilən 
investisiyaların həcmində artım dinamikası zəifdir. Bilik iqtisadiyyatı kimi mürəkkəb bir sahədə 
məqsədli maliyyə təminatı və investisiya mexanizmlərinin hazırlanması və tətbiqi vacibdir. İntel-
lektual resurslardan səmərəli istifadə edilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi prosesləri sürət-
ləndirilməlidir [7]. Digər tərəfdən, bilik iqtisadiyyatlı əsaslı biznesin və innovatik sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsindən ötrü etibarlı maliyyə təminatının olması istiqamətində maraqlı tərəflərin 
sıx əməkdaşlığı təmin edilməlidir. Xüsusilə, informasiya iqtisadiyyatının genişləndirilməsi, ümu-
milikdə bilik iqtisadiyyatının dərinləşdirilməsi məqsədilə innovativ strukturların yaradılması və 4-
cü sənaye inqilabının təsirlərinin bu kontekstdə qiymətləndirilməsinə ciddi önəm verilməlidir. İn-
novatik sahibkarlığın maliyyə təminatı və investisiya problemləri ilə bağlı məsələlərin həlli inno-
vativ mexanizmlərin daha səmərəli tətbiqinə imkan verər [8].  

Hesab edirik ki, ölkəmizdə elm sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinə çəkilən xərclərin həcminin 
artırılması tədbirləri görülməlidir.  Bu zərurət şəkil 1-də verilmiş Azərbaycanda 2019-cu ildə bir 
qrup elm sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili cari xərc-
lərin təhlilindən də görünür.  

 

 
 
Şəkil 1. Azərbaycanda 2019-cu ildə bir qrup elm sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı 

tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili cari xərclər, min manat  
(ARDSK - https://www.stat.gov.az/). 

 
Şəkil 1-in təhlilindən yanaşsaq, görmək mümkündür ki, 2019-cu il ərzində elm sahələrində 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili cari xərclərin həcmi çox aşağı 
səviyyədə - 6 mln. manata yaxındır. Fikrimizcə, burada əlavə şərhə ehtiyac yoxdur və bu istiqa-
mətlərdə, qeyd etdiyimiz kimi, təsirli tədbirlərin görülməsi tələb olunur.  

Şəkil 2-də isə Azərbaycanda 2000-2019-cu illərdə tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclər 
və dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclərin ümumi dinamikası verilmişdir.  
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Şəkil 2. Azərbaycanda 2000-2019-cu illərdə tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili xərclər və 

dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclərin dinamikası, mln. manat  
(ARDSK - https://www.stat.gov.az/). 

 
Şəkil 2-dən görünür ki, ölkəmizdə 2000-2019-cu illərdə tədqiqat və işləmələrə çəkilən daxili 

xərclər və dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclərin həcmi dəfələrlə artsa da, müasir reallıqlar 
baxımından xeyli azdır və 2019-cu ilin yekununda müvafiq olaraq, 163,9 mln. manat və 122,3 
mln. manat səviyyəsində qeydə alınmışdır.  

Yuxarıda verilən amillər və qısa təhlillər bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda bilik iq-
tisadiyyatının inkişafında investisiya-innovasiya və sahibkarlıq mühitinin cəlbediciliyinin artırıl-
ması, bu istiqamətlərdə maliyyə təminatının dayanıqlılığının yüksəldilməsi, alternativ maliyyə və 
investisiyalar mənbələrinin formalaşdırılması tədbirlərinin əhatəsinin genişləndirilməsi və inten-
sivliyinin artırılması təmin edilməlidir.  

Azərbaycanda bilik iqtisadiyyatının inkişafında innovatik sahibkarlığın maliyyə təminatı 
və investisiyalar problemlərinin həlli istiqamətləri 

Qeyd edək ki, bilik iqtisadiyyatının inkişafının sürətləndirilməsi və bu istiqamətdə innovativ 
sahibkarlığın rolunun yüksəldilməsi məqsədilə intellektual resursların formalaşdırılması vacibdir 
və buna görə də insan kapitalına investisiyaların həcmi artırılmalıdır. “Azərbaycanda artıq “neft 
kapitalının insan kapitalına çevrilməsi” istiqamətində kifayət qədər əhəmiyyətli tədbirlər görül-
müşdür ki, bunun nəticələri də özünü göstərməkdədir. Lakin bu sahənin tam inkişafını təmin etmək 
üçün hələ bir sıra tədbirlərin görülməsinə ehtiyac vardır” [9]. Bu sırada universitetlərin, elmi-
tədqiqat müəssisələrinin rolu artırılmalı, onların investisiya və maliyyə fondları ilə əlaqələri güc-
ləndirilməlidir. Həmin müəssisələrlə istehsal və kommersiya subyektləri arasında qarşılıqlı ma-
raqlar qorunmaqla, innovatik sahibkarlığın inkişaf etdirilıməsi istiqamətləri müəyyənləşdirilməli 
və xüsusilə bilik iqtisadiyyatının əsasında fəaliyyət istiqamətlərinin hazırlanması həyata keçiril-
məlidir. Belə ki, bilik iqtisadiyyatının ölkə iqtisadiyyatında xüsusi çəkisinin artırılması vacibdir 
və bu sahədə əhəmiyyətli tədbirlərin görülməsinə ehtiyac vardır. Azərbaycanda bilik iqtisadiyya-
tına aid olan sahələrin ÜDM-dəki payı 8% civarındadır. Müqayisə üçün bu göstərici Rusiyada - 15%, 
inkişaf etmiş ölkələrdə isə - 35-45%-dir. Bu baxımdan universitetlərdə və elmi-tədqiqat müəs-
sisələrində innovatik sahibkarlığın genişləndirilməsinə məqsədli yanaşmalar vacibdir. “Universitet-
lərin və elmi-tədqiqat institutlarının sənaye ilə əlaqələri qarşılıqlı tədqiqat ekosistemini yaradır, 
imkanlar şəbəkəsini inkişaf etdirir və iş adamlarının yeni dalğasını təcrübə və resurslarla təmin 
edir. Deməli, universitetlər tərəfindən yaranan vəziyyəti nəzərə almaq faydalı olardı” [10, s. 40].  
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Qeyd edək ki, bilik iqtisadiyyatına investisiyalar yatırılması səviyyəsindən və həcmindən inno-
vatik sahibkarlığın inkişafı bilavasitə asılıdır. Maddi-texniki bazanın yaradılması, istehsal və kom-
mersiya-biznes infrastrukturunun formalaşdırılması davamlı şəkildə maliyyə resursları və investi-
siyalar tələb edir. “Biliyin istehsalı qapalı sistem üzrə hərəkət etməklə, özünün əhatə dairəsini ge-
nişləndirir. Lakin, genişlənmənin baş verməsi üçün mövcud resurslardan, o cümlədən təbii, intel-
lektual-insan, informasiya və kapital resurslarından səmərəli istifadə olunmalıdır. Burada alınan 
informasiyanın dəqiqliyi, kadrların bilik bacarığı və maliyyə resurslarının həcmi, yaradıcılıq mühiti 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir” [11]. Xüsusilə, ölkəmizdə elmi-tədqiqat fəaliyyətinə çəkilən xərclərin 
artırılması vacibdir və bunlar 2000-2018-ci illər üzrə aparılmış təhlildən də aydın görünür (şəkil 3). 

 

 
 
Şəkil 3.  Azərbaycanda elmi-tədqiqat fəaliyyətinə çəkilən xərclərin ümumi dinamikası, mln. 

manat, 2000-2018-ci illər (ARDSK - https://www.stat.gov.az/). 
 
Ölkəmizdə investisiya fəaliyyətinin müasir çağırışlar şəraitində tənzimlənməsi, qəbul edilmiş 

qanunların təkmilləşdirilməsi, investisiyaların və maliyyə resurslarının hərəkəti üzrə nəzarət me-
xanizmlərinin işləkliyinin təmin olunması məsələləri də aktuallığı ilə diqqət çəkir. Bilik iqtisadiy-
yatının inkişafında innovatik sahibkarlığın rolunun artırılması investisiya fəaliyyətinin və maliyyə 
xidmətləri bazarının səmərəliliyinin yüksəldilməsini şərtləndirir. Bu sahədə daha yaxşı nəticələrin 
əldə olunması məqsədilə investisiyaların sahələrarası bölgüsünün də optimallığı təmin olunmalı-
dır. Belə ki: “İnvestisiya siyasətində prioritet hesab edilən əsas məsələlər sırasında investisiya qo-
yuluşlarının optimal sahələrarası bölgüsünün və səmərəli texnoloji strukturunun mühüm yeri 
vardır” [12, s. 32]. Eyni zamanda, bilik iqtisadiyyatı kimi yeni və həm də risklərin çox ola biləcəyi 
sahə kimi investisiyaların yönəldilməsində etibarlı mühitin və mexanizmlərin yaradılması məsə-
lələrinə diqqət artırılmalıdır. Eyni zamanda, elmi tədqiqatlara, elmin inkişafına, bilik iqtisadiyya-
tının gücləndirilməsinə resursların yönəldilməsi və maliyyə təminatı maksimum gücləndirilmə-
lidir. Təəssüf ki, real vəziyyət bunları özündə əks etdirmir və dövlət büdcəsindən elmə çəkilən 
xərclərin dinamikası göstərir ki, bu istiqamətdə ayrılan vəsaitlər son illərdə, demək olar ki, eyni 
səviyyədə qalmışdır.  

Bu amillər baxımından, dövlət tərəfindən bu istiqamətdə qanunvericilik aktlarının yenilənməsi 
ilə bərabər, həm də dəstəkləyici mexanizmlərin və alətlərin tətbiqi daha çox səmərə verə bilərdi 
və hesab edirik ki, bilik iqtisadiyyatına yönəldilən investisiyalar son nəticədə həm investorlar, həm 
də dövlət üçün səmərəli olar. E.Bağırzadəyə görə: “Biliyə əsaslanan iqtisadi fəaliyyətlər daha 
yüksək əlavə dəyərə malik məhsulların istehsalına, daha yüksək məhsuldarlığa imkan verdiyindən, 
ölkələrin də sürətlə zənginləşməsinə səbəb olurlar” [13].  
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Nəticə 
Azərbaycan hazırda iqtisadiyyatın müxtəlif perspektiv istiqamətləri üzrə strateji hədəflərin real-

laşdırılması proseslərini həyata keçirir. Bütün hallarda yüksək intellektə və dərin biliklərə zərurət 
birmənalı şəkildə mövcuddur. Buna görə də, yaxın perspektivdə ölkəmizdə bilik iqtisadiyyatının 
inkişafında innovatik sahibkarlığın rolunun artırılması vacibdir və bunun üçün onun maliyyə 
təminatı və investisiya problemləri həll olunmalıdır: 

− bilik iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin maksuimum dərindən öyrənil-
məsi və ölkəmizin iqtisadi inkişaf hədəflərinə uyğun şəkildə qymətləndirilməsi, onların tətbiqi 
məsələlərinin modelləşdirilməsi təmin olunmalıdır; 

− ölkəmizdə investisiya-innovasiya mühitinin cəlbediciliyinin artırılması mühüm şərt kimi öz 
həllini gözləyir və bunun üçün maliyyə, vergi və gömrük sistemlərinin şəffaflığı daha da güc-
ləndirilməli, investisiyaların birbaşa cəlb olunması strateji prioritetlik səviyyəsinə qaldırılmalıdır; 

− bilik iqtisadiyyatının inkişafına investisiyalar yönəldən innovatik sahibkarlıq subyektlərinə 
dövlət dəstəyi mexanizmləri və vergi güzəştləri tətbiq olunmalı, onların fəaliyyətinin stimullaş-
dırılması və motivasiyalaşdırılması tədbirləri görülməldir.  
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Проблемы финансовой обеспеченности и инвестиций инновационного 
предпринимательства в развитии экономики знаний 

 

Резюме 
В статье исследованы проблемы финансовой обеспеченности и инвестиций инновацион-

ного предпринимательства в развитии экономики знаний. С этой целью раскрыта сущность 
и особенности экономики знаний, анализирована роль и функции инновационного пред-
принимательства в экономике знаний. Даны проблемы привлечения инвестиций в разра-
ботку инноваций и коммерциализация их применения в нынешнем периоде. Выдвинута на 
передний план важность создания благоприятной инвестиционно-инновационной среды 
для развития инновационного предпринимательства. Даны стратегические аспекты форми-
рования концептуальных подходов к вопросам ускорения экономики знаний в рамках 
сотрудничества государства и частного сектора. Отмечена важность механизмов госу-
дарственной поддержки для устойчивой финансовой обеспеченности инновационного 
предпринимательства. Обоснована важность путей усиления инновационного предпри-
нимательства с целью развития инфраструктуры экономики знаний на основе высоких 
технологий. Подготовлены рекомендации и даны предложения по проблемам финансовой 
обеспеченности и инвестиций инновационного предпринимательства в развитии эконо-
мики знаний в ближайшей перспективе. 

Ключевые слова: экономика знаний, инновации, инновационное предпринимательс-
тво, инвестиции, финансовая обеспеченность инновационного предпринимательства, 
перспективы развития экономики знаний.  

 
Kanan Shohrat Vekilov 

doctor of philosophy in economics, 
Baku State University 
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Summary 
The problems of financial providing and investment of innovative entrepreneurship in the 

development of the knowledge economy are investigated in the article. The essence of the 
knowledge economy and the functions of innovative entrepreneurship in the knowledge economy 
are analyzed for this purpose. The problems of attracting investments in the development of 
innovations and commercialization of their application in the current period are given. The 
importance of creating a favorable investment and innovation environment for the development of 
innovative entrepreneurship is underlined. Strategic aspects of formation of conceptual approaches 
to issues of acceleration of knowledge economy in the framework of cooperation between the state 
and private sector are given. The importance of state support mechanisms for sustainable financial 
security of innovative entrepreneurship is analyzed then. The importance of ways to strengthen 
innovative entrepreneurship in order to develop the infrastructure of the knowledge economy 
based on high technologies is justified. Recommendations and proposals on the problems of 
financial providing and investment of innovative entrepreneurship in the development of the 
knowledge economy in the near future are given in the end of the article. 

Key words: knowledge economy, innovation, innovative entrepreneurship, investment, 
financial security of innovative entrepreneurship, prospects for the development of knowledge 
economy. 
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Xülasə 

Məqalədə bank sisteminin fəaliyyəti bütün iqtisadiyyatın inkişafının mühüm şərti kimi dəyər-
ləndirilmişdir. Bu sistemin fəaliyyətində isə maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi əsas inkişaf şərti 
kimi izah olunmuşdur. Banklarda maliyyə sabitliyinin qorunması üçün sistemin fəaliyyətinə döv-
lətin tənzimləmə funksiyaları ilə qoşulmasının müsbət və mənfi cəhətləri təhlil olunmuşdur. Bunun 
üçün bank sisteminin fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsinin üç forması və hər bir formanın parametrik 
xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. Həmin formaların hər biri, yəni kapitalın mənbəyinə görə, 
dövlət iştirakının payına görə və bankların idarə olunmasında dövlətin iştirakının dərəcəsinə görə 
formalar geniş təhlil edilmişdir. Təhlil nəticəsində bank sistemində dövlətin iştirakının zəruri hal-
larda müsbət nəticələr verdiyi əsaslandırılmışdır. Bunun üçün dünya təcrübəsindən nümunələr 
göstərilmiş, Avropa ölkələrinin bir neçəsinin bank sistemlərində dövlətin iştirakının əsas cəhətləri 
nəzərdən keçirilmişdir.  

Məqalədə həm cəmiyyətin, həm də dövlətin, ümumilikdə iqtisadi sistemin inkişafı üçün bank 
fəaliyyətində dövlət tənzimlənməsinin rolu məntiqi əsaslarla sübut olunmuşdur. 

Açar sözlər: Bank sistemi, maliyyə sabitliyi, bank sisteminə dövlətin müdaxiləsi, dövlət tən-
zimlənməsinin formaları. 

 
Giriş 

Bankların fəaliyyətinin tənzimlənməsi iqtisadi inkişafın bütün mərhələlərində xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Çünki, bu fəaliyyətin tənzimlənməsi bu sistemin daimi olaraq dayanıqlı qalmasını, bank-
ların likvidlik səviyyəsinin qorunmasını, banklarda kapital adekvatlığının saxlanmasını, sistemin 
rəqabətliliyinin qorunmasını və s. kimi vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir. Eyni zamanda 
nəzərə almaq lazımdır ki, bankların hər birinin və həmçinin bank sisteminin normal fəaliyyət gös-
tərməsi həmişə dövlətin, həm də ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olmuşdur və olmaqda davam 
edir. İstənilən ölkədə bank sisteminin və bankların hər birinin fəaliyyətinə dövlətin müdaxilə məq-
sədləri mövcud olur və bu bir çox səbəblərlə bağlıdır. Məhz bu məsələyə yanaşmada bir sıra ədə-
biyyatlarda rast gəlinən mövqe ondan ibarətdir ki, bank sistemində dövlətin iştirakı ölkə iqtisadiy-
yatının dövlət tərəfindən idarə olunması formasıdır [1, s. 116]. Bank sistemində dövlətin tənzim-
ləmə fəaliyyəti bütün ölkələr üçün eyni olsa da, təzahür formaları müxtəlifdir. Bu müxtəliflik, onun 
səbəbləri Mərkəzi Bank sistemlərinin fəaliyyətində dövlətin iştirak məqsədləri ilə əlaqədar olur.  

Banklarda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsəd-
ləri  

Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi, bank sistemində dövlətin iştirakı iki halda zəruridir. 
Bu hallar məzmununa görə fərqlənirlər. Birinci halın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət bank 
sistemində özünün xüsusi problemlərini həll etmək üçün sistemin fəaliyyətinə müdaxilə edir. Xü-
susi problemlər dedikdə isə həm makro, həm də mikro səviyyədə dövlətin iqtisadi siyasətinin 
zəruri elementlərinin yerinə yetirilməsi vəzifələri başa düşülməlidir. İkinci halın mahiyyəti ondan 
ibarətdir ki, dövlət bank sisteminin fəaliyyətində çıxılmaz vəziyyət yarandığı halda məcburən çıxış 
edir. Bu hal əsasən o vaxt baş verir ki, bank sistemi yaranmış qeyri-qənaətbəxş maliyyə vəziyyə-
tindən öz daxili gücü hesabına çıxa bilmir və iflas təhlükəsi ilə üz-üzə dayanır. Yəni sistem özü öz 
daxili resurslarını səfərbər etsə də sistemin malik olduğu potensial hesabına böhran vəziyyətindən 
çıxa bilməyərək, sistemdə sağlamlaşma prosesini reallaşdıra bilmir. Belə hal yaranarkən artıq döv-
lət mütləq bank sisteminin idarə edilməsi prosesinə müdaxilə edir.  
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Qeyd edilən hər iki hal məzmunca bir-birindən fərqlənsə də dövlətin tənzimləmə məqsədi ilə 
müdaxiləsinin hər iki halda məqsədi eynidir. Bu məqsəd bank sistemində inkişafın strateji plan-
laşdırılmasını yaxşılaşdırmaqdan, sistemin dayanıqlığının möhkəmləndirilməsindən, sistemin 
operativ idarə olunmasını təmin etməkdən, bütövlükdə sistemin ayrı-ayrılıqda hər bir bankın ma-
liyyə sabitliyinin təmin edilməsindən, sistemin çevikliyinin artırılmasından, sistem tərəfindən hə-
yata keçirilən pul,kredit, depozit, faiz, valyuta, investisiya və s. siyasətlərin səviyyəsinin yüksəl-
dilməsindən ibarətdir [5, s. 41]. 

Banklarda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsi məqsədi ilə dövlət iş-
tirakının parametrləri birbaşa bu müdaxilənin mənasını müəyyən edir. Bank sistemlərinin dünya 
təcrübəsi göstərir ki, əgər dövlət bank sistemini özünün xüsusi məqsədlərinin həyata keçirilməsinə 
tabe etdirmək cəhdi göstərərsə, bu, bank sistemi üçün xoşagəlməz, mənfi halların meydana gəl-
məsinə səbəb ola bilər. 

Eyni zamanda dünya təcrübəsindən məlumdur ki, bank sistemində dövlətin iştirakının müsbət 
nəticələri o halda olur ki, dövlətin iştirakı birbaşa bank sisteminin maraqlarının, məqsədlərinin 
həyata keçirilməsinə xidmət etmiş olsun. Adətən bu o vaxt baş verir ki, sistemdə toplanmış prob-
lemlər öz həcminə və xarakterinə görə ölkənin iqtisadi inkişafını aşkar surətdə ləngitsin, həm də 
dövlətin iqtisadi və siyasi əsasları üçün təhlükə törətmiş olsun.  

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə formalaşmış olan təcrübənin nəticələri göstərir ki, 
kömək məqsədi ilə bank sistemində dövlətin iştirak müddəti müəyyən, konkret vaxt kəsiyi ərzində 
olmalı və daimi xarakter daşımamalıdır. Bu müdaxilə daimi xarakter daşıyarsa bank sisteminin 
inzibati metodlarla idarə olunması səmərəsiz nəticələrə gətirib çıxarda bilər [4, s. 321]. 

Həm dünya, həm də yerli iqtisadi ədəbiyyatlarda rast gəlindiyi kimi alim və tədqiqatçıların 
banklarda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi məqsədilə dövlətin iştirakının aşağıdakı kimi təsni-
fatlaşdırılmasının şahidi oluruq. Həmin təsniflatlaşdırmaya görə müdaxilənin aşağıdakı formaları 
vardır: Birincisi kapitalın mənbəyinə görə; ikincisi dövlət iştirakının payına görə; üçüncüsü 
bankarın idarə olunmasında dövlətin iştirakının dərəcəsinə görə. 

Təsnifatlaşmaya görə fərqləndirilən bu formaları nəzərdən keçirək. Göründüyü kimi, birinci for-
ma kapitalın mənbəyinə görə fərqləndirilir. Bu formanın özü də iki üsulla həyata keçirilir: 1) birbaşa;  
2) dolayı.  

Birbaşa iştirak dedikdə, dövlətin bankın kapitalında iştirak etmək məqsədi ilə vəsaitlər ödə-
məsini, bankın büdcə qarşısındakı öhdəliklərini ödəməsi başa düşülməlidir. Belə olan halda büdcə 
ilə hesablaşmalar əvəzləşmə ilə də aparıla bilər [8, s. 76].  

Dolayı iştirak dedikdə isə dövlətin nəzarət etdiyi müəssisə və təşkilatların bankın səhm və 
paylarını alması prosesi başa düşülməlidir. Buna misal olaraq dünya təcrübəsindən İtaliya bankını 
göstərmək olar. O, iri səhmdar bank olmaqla, əmanət və digər iri banklara, sığorta şirkətlərinə, 
sosial təminat müəssisələrinə, maliyyə sənaye qruplarına məxsusdur. Bu təşkilat üzərində dövlət 
nəzarəti dolayı yolla, yəni nəzarət səhm zərfinə sahib olan səhmdarlar vasitəsi ilə həyata keçirilir. 
Dövlət iştirakının bank sistemində tədbiq olunmasının bu iki forması arasında fərq ondan ibarətdir 
ki, birbaşa iştirak bankın öhdəlikləri üzrə dövlət üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Bununla yanaşı, 
əgər banklar dövlətin mülkiyyətində olarsa, onda banklar da dövlətin öhdəliklərinə görə cavab-
dehlik daşıyır. Banklar üçün belə cavabdehlik dövlətin böyük xarici borcları olduğu halda daha 
arzuolunmazdır [6, s. 94]. 

Tədqiqatlar göstərir ki, bank sisteminə dövlətin müdaxiləsinin ikinci forması dövlət iştirakının 
payına görədir. Bu formanın tətbiq olunduğu hallarda aşağıdakı parametrlər nəzərə alınmalı, 
onun əsas şərtlərindən istifadə olunmalıdır: tam dövlət mülkiyyəti; bankların səhmlərinin nəzarət 
səhm zərfinə sahiblikdə hissəvi iştiraka görə; bankların rəhbər orqanlarına daxil olmaq hüququ 
verən hissəvi iştirak; bankların fəaliyyətinə daxili monitorinq məqsədilə iştirak. [9, s. 26] 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, banklar üzərində dövlətin tam, yəni 100%-lik mülkiyyətə sahib 
olması çoxsaylı mərkəzi banklar üçün səciyyəvi haldır. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı da 100% 
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kapitalla dövlətə məxsusdur. Belə hal iqtisadiyyatın idarə olunmasının yüksək səviyyədə mər-
kəzləşdirildiyi ölkələrdə və həmçinin dövlət tərəfindən bank sisteminin sağlamlaşdırılması, yəni 
sanasiyasının aparıldığı şəraitdə baş verir. Banklar üzərində tam dövlət mülkiyyəti mövcud olduğu 
hallarda bank fəaliyyətinin qapalılıq səviyyəsi bank kapitalında dövlətin iştirak etdiyi digər hal-
larla müqayisədə daha yüksək olur. [6, s. 90] 

Bir çox hallarda bankın mülkiyyətçiləri arasında bankın idarə olunmasında iştirak üçün real 
imkanları olan özəl təşkilatlar və ayrı-ayrı fiziki şəxslər bankların fəaliyyətinə güclü nəzarət etmək 
üçün son qərarlar qəbul edilməsi hüququnu dövlətdə saxlayır. Praktiki fəaliyyət göstərir ki, xüsusi 
dövlət tapşırıqlarını yerinə yetirməyən banklar üçün kapitalın qarışıq forması tam dövlət mülkiy-
yəti ilə müqayisədə daha yetkin və daha məqsədəuyğun sayılır. Məlum oduğu kimi hətta xüsusi 
funksiyaları yerinə yetirən banklar da öz fəaliyyətlərində şəffaflığa üstünlük verirlər. Buna nümu-
nə olaraq Avropa ölkələrinin bir çoxunun mərkəzi banklarını göstərmək olar ki, onlarda mülkiy-
yətin qarışıq, dövlət, özəl formasından istifadə edilir. Burada mühüm bir parametri nəzərə almaq 
lazımdır ki, özəl mülkiyyət sahibləri olan səhmdarları emissiya banklarının idarə edilməsinə bu-
raxmırlar. [2, s. 21] 

Təcrübədə bir sıra daha maraqlı hallar da vardır. Məsələn, dövlət tərəfindən idarə olunan kom-
mersiya banklarının kapitalında özəl səhmdarların iştirak etməsi heç də onların bankın idarə olun-
masında iştirakına təminat vermir. Bu vəziyyəti tətbiq etmək üçün dövlət bankın səs hüququ ver-
məyən səhmlərini emissiya edir. Nümunə olaraq İtaliyanı göstərmək olar. Bu ölkədə əmanət bank-
larının ictimai xarakterini saxlamaq üçün dövlət qeyd edilən vasitədən istifadə etmişdir. Belə 
şəraitdə fəaliyyət göstərən banklar sonradan kommersiya banklarına çevrilmişlər. [3, s. 101] 

Araşdırmalar göstərir ki, bankların kapitalında dövlətin qismən iştirakının digər formaları keçid 
xarakteri daşıyır. Bu isə bu və ya digər dərəcədə onların fəaliyyətinə nəzarət şəraiti yaradır. Bu 
fəaliyyəti təhlil üçün götürülən bank sisteminin və ya ayrıca götürülmüş bankın keyfiyyətcə 
qiymətləndirilməsi üçün vacib göstəricilərdən biri dövlətin onun idarə olunmasında iştirakıdır. Bu 
göstəricinin səviyyəsini müəyyən etmək üçün bankın cəlb olunmuş vəsaitlərində, yeni depozitlər-
də, eyni zamanda məcmu bank kapitalında dövlətin payı bank sisteminin inkişaf mərhələsini 
müəyyən etməyə, paralel olaraq bu sistemin inkişaf perspektivlərini qiymətləndirməyə imkan 
yaradır. [7, s. 64] 

Bank sisteminin idarə olunmasında dövlət iştirakının payının azalması bu sistemin, eləcə də 
bütövlükdə iqtisadiyyatın idarə olunmasında dövlətin birbaşa iştirakının zəifləməsi deməkdir. Təc-
rübə göstərir ki, bunun əksinə olaraq dövlətin iştirak payının artması investorlar üçün təhlükə törə-
dərək ölkədə antibazar qüvvələrin mövqeyinin gücləndirilməsinə, böhran vəziyyəti baş verdikdə 
isə bank sisteminin maliyyələşməsinə gətirib çıxara bilər.  

Tədqiqatlar göstərir ki, bank sisteminə dövlətin müdaxiləsinin üçüncü forması bankların ope-
rativ idarə olunmasında dövlət iştirakının dərəcəsidir. Bu formanın  iqtisadi ədəbiyyatlarda 
əks olunduğu kimi aşağıdakı təzahür formaları vardır: 1) dövlət tərəfindən bank siyasətinin ümumi 
istiqamətlərinin müəyyən edilməsi; 2) bankların fəaliyyətinin birbaşa direktiv idarə olunması. 

Bank fəaliyyətində dövlətin iştirakı dedikdə bu heç də operativ fəaliyyətin direktiv idarə edil-
məsi kimi başa düşülməməlidir. Çünki ölkədə fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarının fəaliyyətində 
azadlıq, müstəqillik səviyyəsi onların fəaliyyətinin ümumi istiqamətlərinin dövlət tərəfindən 
müəyyən edilməsindən başlayaraq direktiv idarə olunmasına qədər olan çərçivə həddindədir.  

Bankların idarə olunmasında dövlət iştirakının birinci halında dövlət məmurlarının bankın işinə 
təsiri o qədər də güclü formada olmur. Bu, bankları qeyri-peşəkar müdaxilədən və dövlət məmur-
larının sui-istifadəsindən qoruyur. Bank siyasətinin ümumi istiqamətlərinin müəyyən edilməsinin 
dövlət tərəfindən həyata keçirildiyi hallarda bankın idarə edilməsi azad surətdə səhmdarlar tərə-
findən həyata keçirilir. Onun rəhbərləri hakimiyyət orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş məqsəd 
və vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün vasitə və üsulların seçimində müstəqil olurlar. Paralel olaraq 
bankların üzərində dövlət tərəfindən həyata keçirilən xarici nəzarət saxlanır. Dövlət bu istiqamətdə 
müəyyən bir müdaxiləyə ehtiyac duyduqda onu reallaşdırır. Lakin mühüm bir əlaməti qeyd etmək 
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lazımdır ki, banklar üzərində dövlət nəzarətinin olması bankın kontragentləri və müştəriləri üçün 
mühüm bir problemi həll edir, yəni mümkün ola biləcək risklərin səviyyəsi azalır. [10, s. 126] 

Təhlil və araşdırmalardan bəlli olur ki, bankların operativ fəaliyyətinin birbaşa direktiv qaydada 
dövlət tərəfindən idarə olunması onların fəaliyyətinin son göstəriciləri olan səmərəliliyin azalma-
sına səbəb olur. Çünki bütün iqtisadi strukturlara, bütün banklara, hətta şəxsi banklara xas olan 
bürokratik əlamətlərə, qeyri-bank mənşəli təşkilat məmurlarının lüzumsuz bürokratizmi əlavə olu-
nur. Eyni zamanda dövlət hakimiyyət orqanları bankların operativ fəaliyyətini tənzimləmək üçün 
onların aktiv və passiv əməliyyatları üzrə faiz dərəcələrini müəyyən edir, bu istiqamətdə onların 
siyasətinə də qarışırlar. İdarəetmə qərarları qəbul edilərkən öz təsiri vasitəsilə inkişafın bazar rəqa-
bəti qaydalarını pozur, bankların fəaliyyətinin bütün istiqamətlərini direktiv üsullarla tənzimləyir. 
Belə olan halda bank rəhbərliyi hətta müstəqil kadr siyasəti aparmaqdan da məhrum edilir. [8, s. 64]. 

Tərəfimizdən aparılan araşdırmalar vasitəsilə müəyyən edilmişdir ki, banklarda dövlət tənzim-
lənməsinin çoxşaxəli və çoxcəhətli istiqamətləri vardır. Onlardan ən vaciblərindən biri məhz bank-
larda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsindən ibarətdir. Bununla yanaşı bank sisteminin dövlət 
tərəfindən tənzimlənməsinin digər məqsədləri ümumi tənzimləmədən, bankların fəaliyyətinə nə-
zarətdən, bank sisteminin maliyyə-təşkilati sağlamlaşmasının təşkilindən, bank sisteminin dövlət 
vəzifələrinin həll olunmasına səfərbər etməkdən, ölkədə pul bazarının təşkil olunmasından, ölkədə 
ödəmə sisteminin təşkil olunmasından, bank bazarında rəqabət şərtlərinin tənzimlənməsindən, 
bank xidmətləri bazarının şəffaflığının təmin edilməsindən və s. ibarətdir. Qeyd edilən məqsəd-
lərin hər biri arasında sıx, üzvi əlaqə vardır. Yəni bu məqsədlərdən hər hansı birinin yerinə yetiril-
məməsi digər məqsədlərin yerinə yetirilməməsinə səbəb ola bilir. Elə bu baxımdan da, fikrimizcə, 
banklarda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsinin rolunun artırılması 
üçün yuxarıda qeyd edilən məqsədlərin kompleks şəkildə icra olunması zəruridir. 

 
Nəticə 

Çoxsaylı iqtisadi ədəbiyyatlarda və tədqiqatlarda bank sisteminin idarə olunmasında dövlət iş-
tirakının məqsəd və formalarının mahiyyət, məzmun və səmərəliliyinə dair rast gəlinən mövqelərə, 
yanaşmalara fikir bildirərək demək olar ki, bu problem bütün dövlətlər və bank sistemləri üçün 
həmişə diqqət mərkəzində olan məsələdir. Nə qədər ki, cəmiyyət, dövlət mövcuddur, bu məsələ 
öz aktuallığını itirməyəcəkdir. Tərəfimizdən aparılan araşdırma nəticəsində əldə olunan son ya-
naşma aşağıdakılardan ibarətdir:  

- bank sistemində maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsi dünyanın əksər 
ölkələrində geniş yayılmışdır. Bu parametr dövlətlərin siyasi quruluşu və iqtisadi inkişaf səviy-
yəsini xarakterizə edən bir əlamət deyildir; 

- bank sistemində maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsinin rolu bu sis-
temdə böhranlar baş verdiyi hallarda daha da səmərəli olur. Çünki dövlət belə halda müdaxilə 
zamanı operativ olaraq baş vermiş olan kataklizmlərin nəticələrini aradan qaldıra bilir; 

- bank sistemində dövlət iştirakının forma və mənası bu iştirakın məqsədi ilə müəyyən edilir. 
Banklarda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsi o zaman özünün yüksək 
səmərəliliyini verə bilir ki, bu tənzimləmə bank sisteminə aid olan problemləri həll etmiş olsun; 

- banklarda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsi məqsədilə dövlətin 
məcburi iştirakı bir qayda olaraq maliyyə sisteminin idarə olunmasında dövlətin əvvəllər yol ver-
diyi səhvlərə görə əvəz xarakteri daşıyır. Bu dövlət üçün çox baha başa gəlsə də dövlət bu variantı 
alternativ tapmadıqda seçir. Bu proses mütləq müəyyən vaxtla məhdudlaşmalı və məqsədin yerinə 
yetməsi ilə də yekunlaşmalıdır; 

- banklarda maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsinin rolunun təhlil 
edilməsi bu sistemin çatışmazlıqlarını vaxtında aşkar etməyə, mənfi halları aradan qaldırmağa, 
düzgün inkişaf istiqaməti seçməyə, bu sistemin perspektiv inkişafını proqnozlaşdırmağa və bu 
sahədə dövlətin iqtisadi siyasətini müəyyənləşdirməyə imkan verir. 
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Tədqiqat nəticəsində əldə edilən mühüm nəticələrdən biri də ondan ibarətdir ki, bank sisteminin 
idarə olunmasında dövlətin iştirakı onun ölkə iqtisadiyyatının idarə edilməsində mühüm iştirak 
formasıdır. Bu iştirakın xarakteri hər bir bank sisteminin mənsub olduğu ölkə iqtisadiyyatının in-
kişaf səviyyəsindən, iqtisadi inkişafın hədəf və prioritetlərindən, iqtisadi inkişafın yaşadığı ka-
taklizmlərdən, sistemdə aparılan restrukturizasiya və sağlamlaşma proseslərindən və s. asılıdır.  
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Роль государственного регулирования в обеспечении финансовой стабильности в 
банках 

 

Резюме 
В статье оценивается деятельность банковской системы как важное условие развития 

экономики в целом. В деятельности этой системы обеспечение финансовой стабильности 
было объяснено как ключевое условие развития. В целях поддержания финансовой ста-
бильности в банках были проанализированы преимущества и недостатки государственного 
регулирования этой системы. Для этого были рассмотрены три формы государственного 
вмешательства в банковскую систему и параметрические характеристики каждой формы. 
Каждая из этих форм, то есть по источнику капитала, доли и степени участия государства в 
управлении банками, была тщательно проанализирована.  

В результате анализа было обосновано, что участие государства в банковской системе в 
случае необходимости дает положительные результаты. Для этого были показаны примеры 
из мирового опыта, рассмотрены основные аспекты участия государства в банковских 
системах ряда европейских стран. 

В статье логически обоснована роль государственного регулирования банковской дея-
тельности в развитии как общества, так и государства, а также экономической системы в 
целом. 

Ключевые слова: банковская система, финансовая стабильность, вмешательство 
государства в банковскую систему, формы государственного регулирования. 
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The role of government regulation in ensuring financial stability in banks 

 
Summary 

The article evaluates the activity of the banking system as an important condition for the 
development of the economy as a whole. In the activities of this system, ensuring financial stability 
was explained as a key condition for development. In order to maintain financial stability in banks, 
the advantages and disadvantages of state regulation of this system were analyzed. For this, three 
forms of government intervention in the banking system and the parametric characteristics of each 
form were considered. Each of these forms, that is, according to the source of capital, the share 
and degree of state participation in the management of banks, has been carefully analyzed. 

As a result of the analysis, it was substantiated that the participation of the state in the banking 
system, if necessary, gives positive results. For this, examples from world experience were shown, 
the main aspects of state participation in the banking systems of a number of European countries 
were considered. 

The article logically substantiates the role of state regulation of banking in the development of 
both society and the state, as well as the economic system as a whole. 

Key words: banking system, financial stability, government intervention in the banking 
system, forms of government regulation 
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QISAMÜDDƏTLİ KREDİTLƏŞMƏNİN METODLARI VƏ ONLARIN 
KREDİT RİSKLƏRİNƏ TƏSİRİ 

 
Xülasə 

Məqalədə kreditləşmənin ümumi prinsipləri və qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləş-
mənin izahı öz əksini tapmışdır. Kreditləşmənin reallaşdırılması üçün ən zəruri olan elementlərdən 
biri olmaqla kreditin metodunun geniş izahı verilmişdir. Kreditləşmə metodu vasitəsi ilə kreditləş-
mənin ayrı-ayrı üsullarının optimal uyğunlaşdırılması, kredit resurslarının müəssisənin dövriyyə 
kapitalının dövretmə prosesi ilə sıx əlaqələrinin geniş izahı verilmişdir. Qısamüddətli kreditləşmə-
nin bank risklərinə, onun səviyyəsinə təsiri izah olunmuş, risk səviyyəsinin aşağı salınması üçün 
zəruri tədbirlərin istiqamətləri müəyyən edilmişdir.  

Qısamüddətli kreditləşmənin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün dünya təcrübəsində onun 
geniş tətbiq edilən formaları olan açıq kredit xəttinin, kontokorrent kreditləşmənin və overdraft 
kreditləşmənin ölkəmizin iqtisadiyyatında istifadə edilməsi təklif olunmuşdur. Həmin kreditləşmə 
formalarının mahiyyəti izah edilmiş, onların üstün cəhətləri əks olunmuşdur. 

Açar sözlər: qısamüddətli kreditləşmə, kreditləşmə metodları, kredit riskləri, açıq kredit xətti, 
kontokorrent, overdraft.  

 
Giriş 

Kreditləşmə prosesi iqtisadi subyektlərin dövriyyə vəsaitlərinin çatışmazlığının tamamlanması 
üsulu kimi çıxış edir. Eyni zamanda bəzi hallarda əsas fondların genişləndirilməsi üçün də kredit 
resurslarından istifadə edilir. Kreditləşmə prosesi özündə mürəkkəb iqtisadi əməliyyatları əks et-
dirən və mikrosəviyyədə tərəflərin, makrosəviyyədə isə bütövlükdə cəmiyyətin və dövlətin maraq-
larını əhatə edən bir iqtisadi hadisədir. Onun düzgün təşkil edilməsi, tənzimlənməsi, kredit resurs-
larından səmərəli istifadə edilməsi bu prosesin ən zəruri parametrləridir. Qeyd edilən prosesin sə-
mərəli olması üçün kreditləşmənin prinsiplərinə əməl olunması vacib şərtdir. Qeyri-neft sektorun-
da qısamüddətli kreditləşmənin həyata keçirilməsi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Bu 
formada kreditləşmə bir tərəfdən iqtisadi subyektlərin və onları maliyyələşdirən kreditorların, di-
gər tərəfdən isə diversifikasiya prosesini sürətləndirdiyinə görə dövlətin maraqları çərçivəsindədir.  

Məlum olduğu kimi istənilən kredit əməliyyatı onun həyata keçirilməsi metodları ilə sıx 
əlaqədədir və həmişə müəyyən  risklərin mövcud olması şəraitində reallaşdırılır. Bu baxımdan 
qısamüddətli kreditləşmənin həyata keçirilməsində tətbiq olunan metodların və onların baş verə 
biləcək risklərlə qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi, təhlil edilməsi vacibdir. 

Qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləşmənin xüsusiyyətləri və onların kredit risk-
ləri ilə əlaqəsi 

Bank kreditləşməsinin ən mühüm elementlərindən biri kreditləşmənin metodudur. Çünki kre-
ditləşmənin metodu bu prosesin digər elementləri olan ssuda hesablarının formasını, ssuda borc-
larının tənzimlənməsi üsullarını, kreditin forma və növlərini, kredit resurslarından borcalanın döv-
riyyəsində səmərəli istifadə edilməsi üsullarını və həmçinin kredit resurslarının vaxtında qaytarıl-
ması və ödənişlərin həyata keçirilməsi formalarını müəyyən edir. 

Kreditləşmənin metodu vasitəsi ilə müəyyən edilən kreditləşmənin ayrı-ayrı üsullarının optimal 
uyğunlaşdırılması, müəssisənin dövriyyə kapitalının kredit resursları ilə sıx əlaqədə olaraq tam 
dövretməsinə imkan yaradır. Bu isə öz növbəsində ictimai məcmu kapitalın və həmçinin kapitalın 
fərdi dövriyyəsinin fasiləsizliyi üçün baza yaradır, müəssisənin ödəmə dövriyyəsinin təşkil edil-
məsində bankın rolunu yüksəldir, həmçinin kredit risklərinin aşağı salınmasını təmin edir [9, s. 6]. 
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Qeyri-neft sektorunda tətbiq edilən qısamüddətli kreditləşmənin müasir formalarının təhlili 
göstərir ki, həmin formaların hamısı keçid xarakteri daşıyır, bir-biri ilə əlaqələri zəifdir. Eyni za-
manda bu formalar iqtisadi strukturların borc vəsaitlərinə olan tələbatının vaxtlı-vaxtında və tez 
bir zamanda ödənilməsi istiqamətində çevik deyildirlər, həmçinin iqtisadi strukturların kapitalının 
tam dövriyyəsinin bitməsi halında kreditlərin qaytarılması, ödənilməsi operativ olaraq baş vermir. 
Bu səbəblər üzündən də bankların kredit riskləri qeyri-texnolojidir. Bunu yaradan səbəb isə ondan 
ibarətdir ki, hal-hazırda ağır iqtisadi şəraitdə qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən iqtisadi sub-
yektlərdə qısamüddətli kreditləşmə vasitəsilə cəlb edilən vəsaitlər heç də maliyyə inkişafı strategi-
yasının reallaşdırılması məqsədi daşımır. Onlar ən təcili ehtiyacların ödənilməsinə yönəldilir.  

Qısamüddətli kreditləşmədə qeyd edilən parametrlərin olması onun formalarının kreditləşmə 
sistemində hələ ki, aparıcı yer tutmasına imkan verməmişdir. Hal-hazırda da qısamüddətli kredit-
ləşmədə əsas məqsəd heç də müəssisənin dövriyyə kapitalının tam dövretməsinin fasiləsizliyinin 
təmin edilməsinə deyil, kreditin qaytarılmasında mümkün ola biləcək risklərin son dərəcədə məh-
dudlaşdırılmasına yönəldilir. Qısamüddətli kreditləşmənin vaxtlı-vaxtında başlaması və yekunlaş-
dırılması özü-özlüyündə kreditin qaytarılmasının iqtisadi əsasını yaradır, kreditorun risk səviyyə-
sini aşağı salır. Bunun üçün prosesdə kreditor tərəfindən kreditləşmənin dövretmədəki təşkilati 
üsullarının adekvat qaydalara uyğun formaları seçilməlidir. Lakin bu vəziyyətdə nəzərə almaq 
lazımdır ki, kreditləşmə prosesində kreditin verilməsi və eyni zamanda onun ödənilməsinin hansı 
üsullarının seçilməsi təkcə bank tərəfindən müəyyən edilmir, eyni zamanda qanunvericiliklə 
reqlamentləşdirilir [4, s. 8]. 

Məhz elə qeyd edilən parametrlər nəzərə alınmaqla bankların kredit risklərinin idarə edilməsi 
hər şeydən əvvəl qısamüddətli kreditləşmənin daha çevik texnologiyalarının tətbiq edilməsi əsa-
sında qurulmalıdır. Bu vəziyyət kreditləşmənin uyğun metodunun müəyyən edilməsi, bank kre-
ditləşməsinin normativ tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, kreditləşmənin daha səmərəli üsulla-
rının tətbiq edilməsi vasitəsi ilə həyata keçirilməlidir. Bir çox hallarda Mərkəzi Bank tərəfindən 
kreditlərin verilməsi və ödənilməsi qaydaları, həmçinin ödənişlərin müəyyən edilmiş növbəliliyi 
həm banklar, həm də iqtisadi subyektlər üçün müəyyən problemlər yaradır. Bu problemlər ilk növ-
bədə kreditin hərəkətinin onun maddi əsasından, yəni istehsalçının kapitalının dövriyyəsindən 
ayrılması ilə bağlıdır ki, bu da öz növbəsində banklar üçün səmərəsiz vəziyyət yaradır və kredit 
əməliyyatları üzrə riskin səviyyəsini artırır.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, müasir dövrdə qısamüddətli kreditləşmənin daha geniş yayılmış 
formaları içərisində üstünlük təşkil edənləri aşağıdakılardır: ticarət və vasitəçilik fəaliyyəti üçün 
verilən birdəfəlik müddətli ssudalar; fiziki şəxslərə verilən istehlak kreditləri; müəssisələrdə ma-
liyyə çətinliyi yarandığı hallarda birinci dərəcəli ehtiyacların ödənilməsinə verilən kreditlər (çox 
hallarda belə kreditin ödənmə mənbəyi qeyri-müəyyən olur). Kreditləşmənin bu formasının əsasını 
qalıqlar üzrə kreditləşmə metodu təşkil edir. Birdəfəlik müddətli kreditlər dünya praktikasında 
tarixən qısamüddətli kreditləşmənin daha ilkin və sadə texnologiyasını əks etdirir. Qısamüddətli 
kreditləşmənin sadə forması olmaqla kreditləşmənin qalıqlar üzrə metodunun istifadə olunmasına 
əsaslanan birdəfəlik kreditlər bir sıra orqanik çatışmazlıqlara malik olur. İqtisadi ədəbiyyatlarda, 
tədqiqatlarda aparılan təhlillərdən məlum olur ki, planlı iqtisadiyyat dövründə kreditləşmə xüsusi 
ssuda hesablarında qalıqlar üzrə kreditləşmə metodu üzrə aparıldıqda bu çatışmazlıqlar daha bariz 
şəkildə özünü göstərirdi. Həmin çatışmazlıqlar əsasən pul vəsaitlərinin verilməsinin diskret və 
fasiləli formalarının tətbiq edilməsi ilə yaranır. Bu isə əmtəə istehsalçılarının kapitalının dövriy-
yəsinin fasiləsizliyi qanunauyğunluğuna ziddiyyət təşkil edir. Kreditləşmə obyektlərinin çoxluğu 
müəssisənin ödəmə dövriyyəsinin süni şəkildə bölünməsinə səbəb olur. Bu halda isə ssudaların 
ayrı-ayrı növlərinin təqdim olunması bir-biri ilə kifayət dərəcədə əlaqələndirilmir, bağlı olmur. 

Qısamüddətli kreditləşmə bazarında tez-tez istifadə edilən birdəfəlik müddətli kreditlər ödəmə 
dövriyyəsinin resurslarla fasiləsiz təmin olunmasında yüksək səmərə vermir. Bank praktikasının 
təhlili göstərir ki, bu növ kreditlərin çox paya malik olması bu metodun qeyri-çevik olduğunu 
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göstərir və bu əsasda ən mühüm vəzifələrdən biri olan müəssisənin ödəmə dövriyyəsinin fasilə-
sizliyini təmin etmək olmur. Sadə ssuda hesablarından iqtisadi subyektlərin müvəqqəti ehtiyac-
larının ödənilməsi məqsədi ilə verilən pərakəndə kreditlər heç də müəssisənin dövriyyə və-
saitlərinə olan gündəlik ehtiyaclarının ödənilməsi tələbatını ödəyə bilmir, lakin bankın texniki iş-
lərinin həcmini artırır. Bu növ kreditlər üzrə ödəmənin konkret müddətlərinin müəyyən edilməsi 
çox hallarda iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmamış olur, onların ödənilməsinin müəssisənin dövriy-
yəsindən azad olan vəsaitlər hesabına çevik şəkildə həll olunmasına imkan vermir. Kreditin hərə-
kətinin borcalanın vəsaitlərinin dövriyyəsi ilə uzlaşdırılması, uyğunlaşdırılması müəssisənin he-
sablaşma hesabından ödəmələrin növbəliliyi qaydasını zərurətə çevirir. 

Araşdırmalar göstərir ki, sadə ssuda hesabından konkret obyektlər üçün verilən bank kreditləri 
müəssisələr üçün həmin anda faktiki dövriyyə kapitalı ilə həmin vəsaitlərə olan ehtiyac arasındakı 
müvəqqəti fərqin aradan qaldırılması üçün etibarlı və operativ mənbə rolunu oynaya bilmir. Həmin 
fərq iqtisadi cəhətdən obyektiv xarakter daşıyır. Onun əsas amillərinin uçotu isə səmərəli qısamüd-
dətli kreditləşmə sisteminin yaradılması üçün əsas rolunu oynayır.  

Kredit münasibətlərinin mükəmməl olmadığı şəraitdə müəssisələrin dövriyyə fondlarının təkrar 
istehsalı daxili kapitalın mərkəzləşdirilməsi və təmərküzləşməsi hesabına həyata keçirilməlidir. 
Bununla yanaşı, qeyd edilən proseslə əlaqədar olan mənfəətin kapitallaşması və elə onun özünün, 
yəni mənfəətin əmtəə istehsalçıları tərəfindən əldə edilməsi imkanları xeyli vaxt tələb edir. Bu isə 
sonda ictimai istehsalın artım tempinin zəifləməsinə və onun səmərəliliyinin aşağı düşməsinə 
səbəb olur. Kredit risklərinin hərtərəfli aşağı salınması şərtləri ilə yüklənmiş olan məhdud kredit-
ləşmə daha böyük bank risklərinin yaranmasına səbəb olur ki, bu da ölkə iqtisadiyyatı üçün zərərli 
faktor kimi çıxış edir. Qısamüddətli kreditləşmənin nəzərdən keçirilən sadə texnologiya əsasında 
geniş şəkildə istifadə olunması ölkə iqtisadiyyatında yaranan vəziyyətlə, xüsusən də banklarda 
izafi likvidlik səviyyəsinin artması ilə, həmçinin kreditləşmənin bu formasına meyil göstərən iqti-
sadi subyektlərin qeyri-sabit maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar olur. Nəticədə yaranan vəziyyət bank-
larla iqtisadi subyektlər arasında etibar və inamın zəifləməsinə səbəb olur, ayrı-ayrı obyektlər üzrə 
material qiymətlilərinin və xərclərinin kreditləşdirilməsində diskretliyə gətirib çıxarır.  

Bir çox ölkələrdə birdəfəlik kreditlərin verilməsi iqtisadiyyatın konkret sahəsində müəssisələrin 
ödəmə dövriyyəsinin təşkilində bankların passiv rolunun olduğunu göstərir. Belə halın mövcud 
olduğu şəraitdə qeyri-neft sektorunda müəssisələrin ödəmə dövriyyəsi birinci növbədə xüsusi 
vəsaitlərin hesabına həyata keçirilir. Həmin vəsaitlərin hərəkəti hesablaşma hesabı vasitəsilə təşkil 
edilir. Ayrı-ayrı obyektlər üzrə sadə ssuda hesabları vasitəsilə qeyri-operativ şəkildə verilən 
pərakəndə bank kreditləri iqtisadi subyektlərin təsərrüfat dövriyyəsinə qoyduqları xüsusi vəsaitləri 
yalnız və yalnız tamamlayır, çatışmazlığı kompensasiya edir. Bu səbəbdən də həmin kreditlər iqti-
sadi subyektlərin dayanıqlı vəziyyətinin təmin edilməsi üçün zəruri olan kapitalın dövretməsinin 
avanslaşdırılmasında fəal rol oynaya bilmirlər. Qısamüddətli kredititn müəssisənin ödəmə dövriy-
yəsində məhdud, qeyri-operativ və texniki cəhətdən qeyri-çevik iştirakı müəssisənin dövriyyəsinin 
fasiləsizliyinin təmin edilməsinə tam kömək göstərə bilmir, bu səbəbdən də bankların kredit riski-
nin səviyyəsini xeyli dərəcədə yüksəldir. Bir çox alimlərin fikrinə görə qısamüddətli kreditləşmə-
nin qeyd edilən texnologiyasının geniş şəkildə tətbiq olunması kredit əməliyyatlarının normativ 
tənzimlənməsinin qeyri-mükəmməl olması səbəbindən baş verir [1, s. 137].  

Yuxarıda qeyd edilən tənzimləmə üsulları mövcud olduğu şəraitdə bankların müdafiəsi zəruri 
səviyyədə müdafiə oluna bilmir. Elə bu səbəbdən də banklar mənfəət dalınca qaçaraq qısamüddətli 
kreditləşmənin bütün mümkün formalarından istifadə etməyə çalışırlar.  

Banklar tərəfindən qısamüddətli kreditləşmənin təşkili prinsiplərinin öyrənilməsi və təhlili 
göstərir ki, həm planlı iqtisadiyyat mövcud olduğu şəraitdə, həm də hal-hazırda Qərb ölkələrinin 
bank sistemlərində tətbiq edilən təcrübədə daha çox qısamüddətli kreditləşmənin dövriyyə üzrə 
kreditləşmə metodu məqsədəuyğun sayılır və həyata keçirilir. Xarici ölkələrin bank təcrübəsində 
bu kreditləşməni geniş mənada xarakterizə etmək üçün "kredit xətti" terminindən istifadə edilir 
[7, s. 111].  
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Bu formada kreditləşmə xarici ölkələrdə geniş yayılsa da bizim respublikanın iqtisadiyyatında 
geniş tətbiq olunmur. Bizim banklar tərəfindən permanent deyil, diskret kreditləşməyə üstünlük 
verilir.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, dövriyyə üzrə kreditləşmə metodu istifadə edilərkən qısamüddətli 
kreditləşmənin aşağıdakı formaları geniş şəkildə tətbiq olunur: kredit xətti, overdraft və kon-
tokorrent. Qeyd edilən kreditləşmə formalarının oxşar və fərqli cəhətləri mövcuddur. Həmin cə-
hətlər kreditin hərəkəti ilə müəssisənin dövriyyə kapitalının dövretməsi prosesi arasında olan əlaqə 
və üzvi bağlılıqla şərtlənir. Bu cəhətlərin oxşarlığı iqtisadi subyektlərdə vəsaitə ehtiyac yarandığı 
anda əvvəlcədən müəyyən edilmiş limit və kreditdən istifadə müddəti nəzərə alınmaqla bank tərə-
findən operativ qaydada verilməsindən ibarətdir. Elə bu səbəbdən də onun müəssisə üçün üstün-
lüyü ondan ibarətdir ki, kreditin avans xarakteri vardır və o müəssisənin ödəmə vəsaitlərinin ope-
rativ ehtiyatını formalaşdıra bilir [6, s. 14]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kreditləşmənin avans və operativ 
xarakteri müəssisənin ödəmə dövriyyəsinin fasiləsizliyi üçün əsas yaradır. Bu prosesin başa çat-
ması isə kreditin ödənilməsinin mənbəyini təmin edir. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, 
qısamüddətli kreditləşmənin qeyd edilən üç forması arasında, borcalanın vəsaitlərinin dövretməsi 
başa çatdıqdan sonra ödənilməsi qaydalarında fərqlər mövcuddur. Bu, müxtəlif hesablardan istifa-
də edilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, kredit xəttinin açılması və overdraftın uçotu ssuda hesabında əks 
etdirilir, bu halda hesablaşma hesabı ssuda hesabından ayrılır. Buna görə də kreditin qaytarılma-
ması ilə bağlı əlavə risklər meydana gəlir. Bu, borcalanın kapitalının tam dövriyyəsinin başa çat-
ması anının kreditin ödənilməsi vaxtı ilə üst-üstə düşməməsi səbəbindən baş verir. Kontokorrent 
formasında kreditləşmə həyata keçirilərkən vahid hesablaşma - ssuda hesabı açılır, borcun 
silinməsi avtomatik olaraq müştərinin vahid hesabına vəsaitlər daxil olması ilə baş verir, bu halda 
kreditin silinməsi anı müəssisənin kapitalın dövriyyəsinin başa çatması ilə üst-üstə düşür [5, s. 26]. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, kreditləşmənin kredit xətti və overdraft formasında həyata keçirilmə-
sinin ümumi çatışmazlığı müəssisənin ödəmə dövriyyəsinin iki hissəyə bölünməsidir. Bu, müəs-
sisənin pul əməliyyatlarının hesablaşma və ssuda hesabı vasitəsi ilə aparılması zərurəti ilə başlıdır. 
Pul əməliyyatlarının qeyd edilən formada həyata keçirilməsi müəssisənin ödəmə dövriyyəsini çətin-
ləşdirir. Bu çatışmazlıq müəssisənin kreditləşdirilməsində məcmu ödəmə dövriyyəsi üzrə birləşmiş 
hesablaşma ssuda hesabının tətbiq edilməsi ilə aradan qaldırılır [8, s. 12]. 

Qısamüddətli kreditlərin operativ şəkildə verilməsini və onun daimi olaraq ödənilməsini təmin 
edən, təşkilati iqtisadi üsulları kredit xətti və overdraft şəraitində imkan yaradır ki, mümkün dərə-
cədə kreditin hərəkəti kapitalın dövretməsi qanunauyğunluğuna adekvat səviyyədə təmin edilsin. 
Bu vasitə ilə müəssisələrin ödəmə dövriyyəsinin təşkil edilməsində bankların rolu artır, onların 
kredit risklərinin səviyyəsi aşağı düşür. Bununla yanaşı kreditin müəssisənin kapitalının tam 
dövriyyəsi ilə sıx əlaqəsi vahid hesabda əks etdirilən kontokorrent kreditləşmə halında təmin edilir. 
Digər kreditləşmə formalarından fərqli olaraq kontokorrent kreditləşmə forması iqtisadi subyekt-
lərin hesablaşmalarının təşkili tələblərinə cavab verir.  

Qərb ölkələrinin praktikasında geniş şəkildə yayılan, istifadə edilən kontokorrentin başlıca üs-
tünlüyü ondan ibarətdir ki, bu prosesdə zəruri olan, bütün ödəmə üçün lazım olan vəsaitlər cari və 
ssuda hesabına bölünmədən tam şəkildə, həcmdə avanslaşdırılır. Bu isə öz növbəsində bank 
kreditləşdirilməsinin müştərinin, borcalanın kapitalının tam dövretməsinin qanunauyğunluqlarını, 
adekvatlığını təmin edir. Bu adekvatlığın mənası ondan ibarətdir ki, ardıcıl olaraq pul vəsaitləri 
bir mərhələdən digər mərhələyə keçir, kapitalın tam dövriyyəsinin bütün mərhələlərində iştirak 
etməklə, prosesin fasiləsizliyini təmin edir [3, s. 86]. 

Kreditləşmənin adekvatlığı prosesin iştirakçıları üçün mühüm, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Çünki, adekvatlıq müəssisənin ödənişlərinin həyata keçirilməsində təminat xarakterini daşıyır, 
dövretmə prosesində kreditin çevik iştirakı və geniş səmərəsi təmin edilir, müəssisənin ödəmə 
dövriyyəsinin təşkilində bankın fəal rolunu müəyyən edir, bankların prosesin fasiləsizliyindəki 
məsuliyyətini artırır. Sözügedən kreditləşmə formasının tətbiq edilməsi nəticəsində bankların 
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müştərinin əməliyyatlarına maksimum dərəcədə nəzarət etmək imkanı əldə olunduğundan bu 
onların kredit risklərinin azalmasını təmin edir.  

Qərb ölkələrinin, həmçinin dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan bəzi ölkələrinin təc-
rübəsindən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bankların kredit risklərinin aşağı salınmasına bir sıra 
tədbirləri həyata keçirməklə nail olmaq olar. Onlar aşağıdakılardan ibarətdir: qısamüddətli kredit-
ləşmənin çevik, səmərəli formalarının tətbiq edilməsi; təmin edilmiş öhdəliklərin qəbul edilməsi 
və onlardan geniş istifadə; kreditləşdirilən dəyərlilərin tam dövriyyəsi üzərində həqiqi nəzarətin 
həyata keçirilməsi; zəruri hallarda borcalan müştərinin kapitalında iştirakın təmin edilməsi; mə-
suliyyətin dəqiq, hüquqi normalarının tətbiq edilməsi və s. [2, s. 286]. 

Buradan belə bir fikrə gəlmək olar ki, qısamüddətli kreditləşmənin seçilmiş metodundan asılı 
olaraq, həmçinin həmin metodun hansı şəkildə dəqiqliklə yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq 
bankın kredit riskinin səviyyəsi dəyişə bilər. 

 
Nəticə 

Dünya ölkələrinin bank sistemlərində həyata keçirilən qeyri-neft sektorunda qısamüddətli kre-
ditləşmə proseslərinin təcrübəsi göstərir ki, kreditləşmənin əsas formasının seçilməsi ictimai siste-
min bankların və bank sisteminin, həmçinin bankların iqtisadi subyektlərlə münasibətlərinin, eləcə 
də real sektorla əlaqələrinin spesifik xüsusiyyətləri əsasında müəyyən edilir. 

Təcrübə göstərir ki, iqtisadi subyektlərdə kredit daimi olaraq dövriyyə vəsaitlərinin formalaş-
dırılmasında iştirak edərsə, bu halda həmin müəssisələrdə xüsusi kapitalın sürətli artımı müşahidə 
olunmur. Eyni zamanda belə hallarda kredit riskləri yüksək olur. Fikrimizcə, qeyri-neft sektorunda 
qısamüddətli kreditləşmə zamanı yüksək səmərənin əldə olunması, kredit risklərinin aşağı salın-
ması üçün beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən açıq kredit xətti, onun hər iki forması və eyni za-
manda kontokorrent və overdraft kreditlər geniş istifadə olunmalıdır. Çünki bu formaların hər biri 
kreditləşmə prosesinin iştirakçıları üçün gözlənilən nəticəni verə bilər. 

Qeyd edilən təkliflərin reallaşdırılması bankların vəziyyətinin yaxşılaşmasına, kreditləşmənin 
cəlbediciliyinin yüksəlməsinə, kredit vəsaitlərinin müəssisənin kapitalın tam dövriyyə prosesində 
aktiv iştirak etməsinə, son nəticədə isə kredit risklərinin minimuma endirilməsinə şərait yaradır. 
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Методы краткосрочного кредитования и их влияние на кредитные риски 

 
Резюме 

В статье отражены общие принципы кредитования и сущность краткосрочного креди-
тования в ненефтяном секторе. Дается подробное описание методов кредитования как 
необходимого элемента системы. Подробно разъясняется оптимальная адаптация различ-
ных способов кредитования через метод кредитования, тесная связь кредитных ресурсов с 
процессом оборачиваемости оборотного капитала предприятия. Объяснено влияние крат-
косрочного кредитования на банковские риски и его уровень, а также определены нап-
равления необходимых мер по снижению уровня риска. 

Для эффективной реализации краткосрочного кредитования предлагается использовать 
в экономике нашей страны открытую кредитную линию, конкоррентное  и овердрафтное 
кредитование, которые широко используются в мировой практике. Объясняется суть этих 
форм кредитования, отражаются их преимущества. 

Ключевые слова: краткосрочное кредитование, методы кредитования,  кредитные 
риски, открытая кредитная линия, контокоррент, овердрафт.  
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Methods of short-term lending and their impact on credit risks 
 

Summary 
In the article, the general principles of lending and short-term lending in the non-oil sector were 

explained. A detailed explanation of the credit method, which is one of the most important 
elements for the implementation of lending, was given. The optimal adaptation of various methods 
of lending through the lending method and the close relationship of credit resources with the 
process of working capital turnover of the enterprise were explained in detail. The impact of short-
term lending on bank risks and its level was elucidated, and the directions of necessary measures 
to reduce the level of risk were determined. 

For the efficient implementation of short-term lending, it was proposed to use in the economy 
of our country an open line of credit, current credit and overdraft lending, which are widely used 
in world practice. The essence of these forms of lending and their advantages were explained. 

Key words: short-term lending, lending methods, credit risks, open line of credit, current 
account, overdraft. 
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BANKLARIN VƏ REAL SEKTORUN KREDİT AKTİVLİYİNƏ TƏSİR EDƏN 
AMİLLƏR 

 
Xülasə 

Məqalədə banklar və real sektor ictimai həyatın ən mühüm elementləri kimi xarakterizə edilir. 
Hər iki sektorun yerinə yetirdiyi funksiya və vəzifələrin cəmiyyətin inkişafındakı rolu əsaslandı-
rılır. Onların qarşılıqlı surətdə, kompleks haldakı fəaliyyətləri cəmiyyətin, iqtisadiyyatın inkişa-
fının əsas elementlərindən biri kimi təqdim olunur. Banklar vasitəsilə real sektorun kreditləşdiril-
məsi, iqtisadiyyatın bu yolla dinamik inkişaf yoluna qoyulması əsas hədəflərdən biri kimi dəyər-
ləndirilir. Həm bankların, həm də real sektorun kredit aktivliyi bu prosesdə əsas parametr kimi 
ortaya çıxır. Hər iki sektorun kredit aktivliyinə təsir edən çoxsaylı amillər içərisində makroiqtisadi 
və mikroiqtisadi amillər geniş təhlil edilir. Bu amillərin təsiri altında həm banklarda, həm də real 
sektorda yaranan həm müsbət meyillər, həm də ziddiyyətli məqamlar nəzərdən keçirilir. Kredit 
aktivliyinin artmasına səbəb olan pul-kredit siyasətinin və pul alətlərinin vacib parametrləri təhlil 
obyektinə çevrilir. Bu sahədə Mərkəzi Bankın yerinə yetirdiyi vəzifələrin və funksiyaların mahiy-
yəti izah olunur.  

Açar sözlər: banklar, real sektor, kreditləşmə, pul siyasəti, ekspansiv pul siyasəti, kontraktiv 
pul siyasəti, makroiqtisadi amillər, mikroiqtisadi amillər. 

 
Giriş 

Banklar və real sektor ölkənin iqtisadi və ictimai həyatının ən mühüm elementlərindəndirlər. 
Hər iki sektorun qarşılıqlı surətdə fəaliyyət göstərməsi sonda ölkə iqtisadiyyatının normal inkişaf 
etməsinə münbit şərait yaradır. Nəticədə ölkənin ictimai həyatı üçün zəruri olan parametrlər real-
laşdırılır ki, bu da həm mikro, həm də makro səviyyədə mövcud olan problemlərin həll edilməsin-
də əsas rol oynayır. İqtisadi sferada bir iqtisadi subyekt olaraq bankların və həmçinin real sektorda 
fəaliyyət göstərən müxtəlif iqtisadi subyektlərin məqsəd və vəzifələri fərqli olsa da bu iki sektorun 
fəaliyyəti bir-birindən təcrid olunmuş halda mümkün deyildir. Hər iki sektorun iştirakçılarının 
fəaliyyəti qarşılıqlı surətdə bir-birinin fəaliyyətini tamamlayır və onu daha səmərəli və cəlbedici 
edir. Hər bir sektor digər sektorun ehtiyaclarının ödənilməsində əvəzsiz rol oynamaqla, onun 
fəaliyyətinin fasiləsizliyinin təminatçısı rolunda çıxış edir. Həm bankların, həm də real sektorda 
fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlərin fəaliyyəti iqtisadi xarakter daşıyır. Onlar sahibkarlıq, 
biznes strukturları olaraq bir tərəfdən maksimum dərəcədə mənfəət əldə etməyə çalışır, digər 
tərəfdən isə sosial institut olaraq dövlət büdcəsinin tamamlanmasında fəal iştirak edirlər [1, s. 136]. 
Eyni zamanda bu xarakterlərə malik olaraq iqtisadi subyektlər ölkənin sabiq iqtisadi inkişafının 
təmin edilməsində və əhalinin sosial rifah halının yüksəlməsində yaxından iştirak edirlər. Onların 
fəaliyyətinin hər iki cəhəti qarşılıqlı vəhdət təşkil edir, cəmiyyətin həyatı üçün zəruri olduğundan 
dövlətin və cəmiyyətin nəzarəti altındadır [1, s. 137].  

Bankların və real sektorun qarşılıqlı fəaliyyətində özünü büruzə verən və onların hər birinin 
iqtisadi maraq dairəsində olan məsələ kreditləşmə məsələsi, kredit əməliyyatlarıdır.  

Bankların və real sektorun kredit əməliyyatlarını formalaşdıran əsas amillər 
Ölkə iqtisadiyyatında həlledici xarakterə malik olan banklarla real sektor arasında formalaşan 

kredit münasibətləri çoxsaylı amillərin təsiri altında formalaşır. Bu amillərin bir çoxu bank sek-
torunun strukturu ilə, onun inkişaf xüsusiyyətləri ilə, həmçinin real sektorun fəaliyyət parametrləri 
və s. ilə əlaqədardır. Aparılan araşdırmalar və dünya təcrübəsi göstərir ki, bankların və real sekto-
run kredit aktivliyi makroiqtisadi şəraitlə, bankların və şirkətlərin balanslarının vəziyyəti ilə, 
mikroiqtisadi amillərlə (nəzarət və audit), adekvat maliyyə infrastrukturu ilə, liberallaşma və 
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tənzimləmə ilə, həmçinin müştəri haqqında məlumatların şəffaflığı ilə əlaqədardır [2, s. 32]. Daha 
doğrusu, konkret olaraq bu amillər real sektorun və bankların kredit aktivliyinə təsir edirlər.  

Tərəfimizdən bu tədqiqatda banklarla real sektorun kredit aktivliyinə təsir edən əsas iki amil, 
makroiqtisadi və mikroiqtisadi amillər nəzərdən keçiriləcək.  

Təhlil edilən, aktivliyə təsir edən ilk amil makroiqtisadi amillərdir. Təcrübə və araşdırmalar 
göstərir ki, bankların və real sektorun kredit aktivliyi müəyyən səviyyədə ölkədə mövcud olan 
makroiqtisadi şəraitlə müəyyən edilir. Makroiqtisadi şərtlər dedikdə ilk növbədə ona aktivlərin 
qiymət dinamikasını, xüsusən də daşınmaz əmlakın qiymət dinamikasını, faiz dərəcələri səviyyə-
sini, valyuta məzənnəsini, inflyasiyanın tempini və s. aid etmək olar. Kreditləşmənin ən əsas mak-
roiqtisadi şərti faiz dərəcələrinin tarazlığının müəyyən edilməsi və tətbiq edilməsidir. Çünki ba-
zarın dayanıqlığının həlledici şərti onun tarazlıq vəziyyətində fəaliyyət göstərməsi ilə bağlıdır. 
Əgər bazarda qiymətlər tarazlıq vəziyyətindən yuxarı olarsa, bu halda bazarda əmtəə artıqlığı 
yaranır, əmtəə kütləsi artdıqca, tələbat səviyyəsi aşağı düşür. Əksinə, əgər qiymətlər tarazlıq vəziy-
yətindəkindən aşağı olarsa, bu halda istehlakın həcmi artır, defisit yaranır. Bazar üçün xarakterik 
olan bu hal kredit bazarı üçün də çox aktual bir problemdir. Kreditlər üzrə faiz dərəcələri tarazlıq 
vəziyyətindəkindən yüksək olduğu halda real sektorda investisiya tələbi azalır, əksinə, faiz dərə-
cələri tarazlıq vəziyyətindəkindən aşağı olduqda isə kreditin ekspansiyasını sürətləndirir, artırır, 
nəticədə kredit bumu yaranır. Sonra isə Avstriya iqtisadi məktəbinin sübut etdiyi kimi bu prosesdə 
enmə mərhələsi başlayır [2, s. 33]. 

Araşdırmalar göstərir ki, faiz dərəcələrinin səviyyəsini, həmçinin tarazlıq vəziyyəti faiz dərəcə-
lərinin səviyyəsini müəyyən edən amillər barəsində müxtəlif fikirlər, yanaşmalar mövcuddur. Belə 
ki, neoklassik məktəbin nümayəndələri belə bir mövqedən çıxış edirlər ki, faiz dərəcələrinin sə-
viyyəsi məcmu kapitalın son məhsuldarlıq səviyyəsi ilə müəyyən edilir [4, s. 6]. Məşhur ingilis 
iqtisadçısı Con Meynard Keyns isə məsələyə başqa cür yanaşırdı. O, qeyd edirdi ki, birincisi faiz 
dərəcələri kapitalın səmərəliliyi ilə deyil, likvidlik səviyyəsi ilə müəyyən edilir. İkincisi isə, faiz 
normasını kapitalın səmərəlilik dərəcəsi müəyyən etmir, əksinə, faiz norması kapitalın çata biləcək 
son hədd səviyyəsini müəyyən edir [3, s. 75]. Eyni zamanda Keyns sübut edirdi ki, yeni investisi-
yalar kapitalın səmərəliliyinin son həddinin faiz formalarına bərabər olduğu səviyyəyə yönləndi-
yini göstərir [3, s. 63]. 

Maliyyə bazarlarının spesifik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada faiz ödənişləri bazarın cari 
vəziyyətini əks etdirən dərəcələr əsasında deyil, bazarın əvvəlki vəziyyətində, maliyyə əqdlərinin 
bağlandığı dövrdəki dərəcələr əsasında ödənir. Buna görə də təsdiq etmək olar ki, bazarda cari 
vəziyyətdə mövcud olan faiz dərəcəsi heç də tarazlıq dərəcəsi deyildir. Buna görə də həmin faiz 
dərəcələri tez-tez baş verən borc böhranlarının əsas səbəbinə çevrilirlər. Kapitalın gəlirlilik səviy-
yəsi faiz dərəcələrinin səviyyəsindən aşağı düşdükdə borcalanlar kreditin ödənişini həyata keçir-
məkdə çətinlik çəkirlər. Əksinə, gəlirlik səviyyəsi artdıqda yüksəliş və enmə mərhələsi başlayır.  

Bununla əlaqədar olaraq real sektora banklar tərəfindən hansı həcmdə kredit verilməsində 
mühüm tənzimləyici rol oynayan Mərkəzi Bank öz fəaliyyətində banklar tərəfindən real sektora 
kreditlərin verilməsini stimullaşdırmaq məqsədi ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada verilən kreditlərin 
faiz dərəcələrini aşağı salır. Bu yolla o həm ekspansiv pul siyasətini reallaşdırır, həm də bankların 
real sektora kredit verməsi ölçülərinin genişlənməsinə imkan yaradır.  

Mərkəzi Bank kontraktiv pul siyasəti yeridərkən kreditlər üzrə faiz dərəcələrini artırır. Bu halda 
bankların real sektora kredit verməsi imkanları məhdudlaşır, iki sektor arasındakı münasibətlərin 
çərçivəsi daralır, miqyası kiçilir. Çünki, belə halda, yəni, bahalı pul siyasəti həyata keçirilərkən nə 
banklar, nə də ki, real sektor fəaliyyətin genişləndirilməsinə maraq göstərmirlər.  

Aparılan araşdırmalar və təcrübə göstərir ki, iri bank sistemlərinin fəaliyyətində pul-kredit 
siyasətinə yanaşmada müxtəlif mövqelər, fikirlər mövcuddur. Stimullaşdırıcı, ekspansiv pul-kredit 
siyasətinə aid olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

- kreditlər üzrə faiz dərəcələri real sektordakı rentabellik səviyyəsindən aşağı olduğu halda 
kreditlər real sektorda fəaliyyət göstərən daha çox sayda şirkətlər, firmalar üçün əlçatan olur. Real 
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sektorun daha çox sayda iştirakçıları kreditə maraq göstərirlər. Nəticədə banklar real sektorda 
kreditləşmə əməliyyatlarını daha da genişləndirirlər; 

- ekspansiv, stimullaşdırıcı pul-kredit siyasəti həyata keçirilərkən bankların resurs bazası ucuz 
pul kütləsi hesabına artır, nəticədə bankların real sektoru kreditləşdirmək imkanları daha da 
genişlənir; 

- kreditdən istifadə üzrə faiz dərəcələri yüksək olduğu şəraitdə kreditlərdən istifadə risklərinin 
səviyyəsi yüksəlir. Belə şəraitdə yüksək faizli kreditlər götürən fiziki və hüquqi şəxslər daha gəlirli 
fəaliyyətlə məşğul olmağa məcbur olurlar. Bu isə risklərin yuxarı səviyyədə olması ilə bağlıdır.  

Araşdırmalardan məlum olur ki, yumşaq pul-kredit siyasəti həyata keçirilərkən faiz dərəcələrin-
dən manevr etmək, iqtisadiyyatda yaranan vəziyyətlə əlaqədar uyğun qərarlar qəbul etmək və s. 
imkanı yaranır. Belə siyasət yeridildikdə iqtisadiyyatda aşağıdakılar müşahidə edilir: 

- yumşaq pul-kredit siyasətinin tətbiq edilməsi və bankların likvidlik səviyyəsinin sürətli artımı 
likvidlik riskinin düzgün qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarır; 

- aşağı faiz dərəcələri bankları aşağı səviyyədə ödəmə qabiliyyəti olan şəxslərə kredit verməkdə 
stimullaşdırır. Belə bir hal 2007-ci ildə ABŞ-da ipoteka böhranı zamanı baş vermişdir. Aşağı faiz 
dərəcələri şəraitində banklar belə hesab edirdilər ki, borcalanlar öz kreditlərini aldıqları yeni 
borclar hesabına bağlaya biləcəklər. Buna arxayın olaraq banklar az gəlirli şəxslərə, hətta işsizlərə 
belə kreditlər verirdilər [2, s. 35]; 

- aşağı faiz dərəcələri daşınmaz əmlakın dəyərini və qiymətli kağızların katirovkasını yüksəldir. 
Eyni zamanda ipoteka kreditləşməsinin və bankların qiymətli kağızlarla apardığı möhtəkirlik 
əməliyyatlarının artımını stimullaşdırır. Nəticədə daşınmaz əmlak bazarında və fond bazarında 
"köpüklər" yaranır ki, onun tez bir zamanda partlaması nəticəsində banklar itkilərlə üzləşirlər [7, 
s. 119]; 

- aşağı faiz dərəcələri qeyri-səmərəli investisiyaları stimullaşdırır. Bu isə gələcək borc böhranı 
üçün zəmin yaradır. Stimullaşdırıcı pul-kredit siyasəti aparıldıqda kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin 
aşağı salınması ona gətirib çıxarır ki, kredit alanlar içərisində aşağı gəlirli və hətta rentabelsiz 
firmaların sayı artır; 

- real sektorla banklar arasında əlaqələrin güclü inkişaf etdiyi bank sistemlərinin təcrübəsi 
göstərir ki, faiz dərəcələri həm kreditlər, həm də depozitlər üzrə real ifadədə cari siyasət üçün 
uyğun olmalıdır. Yəni inflyasiya səviyyəsini ötməlidir [5, s. 41]; 

- depozitlər üzrə yüksək faiz dərəcələri daha çox sərbəst pul vəsaitlərini cəlb etməyə imkan 
yaradır. Nəticədə real sektoru daha çox kreditləşdirmək üçün bankların sərəncamında resurs 
bazasını formalaşdırmaq, onu artırmaq üçün daha çox vəsait toplanır [8, s. 193]; 

- təcrübə göstərir ki, stimullaşdırıcı pul-kredit siyasətinin tətbiqi və bankların likvidliyinin yük-
səlməsi bankların möhtəkirlik əməliyyatlarını, xüsusən də valyuta möhtəkirliyini, qiymətli ka-
ğızlarla əməliyyatlarda möhtəkirliyi, eyni zamanda neftlə, qızıl və digər əmtəələrlə fyuçers tica-
rətini, alqı-satqısını artırır. Bu isə öz növbəsində fond və xammal bazarlarında qiymət artımına və 
buma gətirib çıxarır ki, bu halda möhtəkirlik əməliyyatları qeyri-likvid kreditlərlə əməliyyatlardan 
daha cəlbedici görünür [6]. 

Aparılan araşdırma və təhlillər göstərir ki, Mərkəzi Bank tərəfindən tətbiq edilən həm yumşaq, 
həm də sərt pul siyasəti bir sıra parametrləri ilə risklərlə bağlıdır və qeyri-sabitlik yarada bilir. Bu 
halın olmaması üçün dünya praktikasında pul-kredit siyasətinin müxtəlif qayda və üsulları geniş 
tətbiq edilir. Pul-kredit siyasətinin qaydaları və üsulları dedikdə cari vəziyyətə uyğun olaraq Mər-
kəzi Bankın cavab reaksiyası funksiyası başa düşülür. Bu funksiyaya əsasən tətbiq edilən pul-kre-
dit siyasəti aləti həlledici iqtisadi dəyişənlərin valotilliyinə cavab verə bilir. 

Bankların və real sektorun kredit aktivliyinə təsir edən ikinci əsas qrup amillər mikroiqtisadi 
amillərdir. Bu amillər özünü Mərkəzi Bankın mikroiqtisadi səviyyədə apardığı siyasətin element-
ləri olaraq ortaya çıxırlar. Bunlara bank nəzarəti, audit və hüquq sahəsində qeyri-adekvat infra-
struktur, kredit bazarının liberallaşması, hökumətin müdaxilə dərəcəsi, mənəvi risk və s. aiddir. 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(58)-2020  
 

163 

Məlum olduğu kimi, Mərkəzi Bankın ən mühüm vəzifələrindən biri bank sektorunun dayanıq-
lığının təmin edilməsidir. Məhz bu nəzarət funksiyasını yerinə yetirərkən, o bir sıra ziddiyyətlə 
qarşılaşır. Mərkəzi Bank tərəfindən bank kapitalına və likvidliyinə qoyulan sərt tələblər bankları 
yüksək likvidli, aşağı riskli aktivləri saxlamağa məcbur edir ki, bu halda bankların gəlirliyi azalır. 
Bank isə öz növbəsində gəlirləri artırmaq üçün yüksək gəlirli riskli əməliyyatlara meyil edirlər. 
Beləliklə, bankların dayanıqlığının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən nəzarət kredit port-
felinin pisləşməsinə səbəb olaraq bankların dayanıqlığının zəifləməsinə gətirib çıxara bilir [10, s. 
24]. 

Digər bir ziddiyyət isə Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən nəzarətin sərtliyi ilə bir tərəf-
dən dayanıqlığın qorunması, digər tərəfdən isə bankların kredit aktivliyi arasındadır. Bank ödəmə 
qabiliyyətliyini qorumaq məqsədilə ehtiyatlarını artırır. Bu, bankın real sektoru kreditləşdirmə im-
kanlarını azaldır. Əksinə, bank real sektorda kreditləşməni artırırsa, bu halda ödəməqabiliyyətlilik 
səviyyəsi ilə bağlı problemlər yaranır. Çünki iqtisadiyyata kredit qoyuluşu çoxaldıqca risklər də 
artır. 

Banklarda eyni tipli problem likvidliyin təmin edilməsi ilə də yaranır. Likvidlik dedikdə bankın 
öz kontragentləri qarşısındakı öhdəlikləri vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirə bilməsi başa 
düşülür. Yəni bank istənilən anda depozit sahiblərinin tələbinə uyğun olaraq onların vəsaitini qay-
tara bilməlidir. Əgər bank bütün depozitləri nağd şəkildə saxlayarsa, bu halda mütləq likvidlik 
təmin edilər. Amma pulun saxlanması kreditləşmə səviyyəsinin aşağı düşməsi deməkdir. Bu sə-
bəbdən də bankda likvidlik nə qədər yüksəkdirsə, verilən kreditlərin həcmi bir o qədər azdır. Digər 
tərəfdən isə bank tərəfindən real sektora verilən kreditlərin həcmi nə qədər çoxdursa, likvidlik bir 
o qədər aşağıdır. Buna görə də bank qeyd edilənləri nəzərə alaraq çox ciddi şəkildə qeyri-likvidlik 
(müştərinin inamının itirilməsi) xərclərini və həmçinin kreditləşmə ilə bağlı xərcləri araşdırma-
lıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, yüksək likvidliyə malik olmaq zərurəti həmişə bankların kredit aktiv-
liyini aşağı salır [2, s. 41]. 

Qeyd edilənlərdən belə bir nəticə çıxır ki, Mərkəzi Bank nəzarəti həyata keçirərkən ziddiyyətlə 
qarşılaşır. Əgər Mərkəzi Bank bank kapitalına və ehtiyatlara qoyulan tələbləri sərtləşdirirsə, bu 
halda bank sektorunun ödəməqabiliyyətliliyi və likvidliyi yüksəlir. Lakin bank tərəfindən real 
sektora verilən kreditlərin həcmi azalır.  

 
Nəticə 

Bankların və real sektorun kredit aktivliyinə təsir edən makroiqtisadi və mikroiqtisadi amilləri 
nəzərdən keçirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, hər iki sektor arasında yaranan münasibətlər 
ölkə iqtisadiyyatının inkişafının, onun dayanıqlığının və davamlı olmasının ən  mühüm şərtlərin-
dəndir. Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən pul-kredit siyasəti, onun məqsədləri və həmçinin 
onun hədəf və prioritetləri həm banklar, həm də real sektor üçün həlledici rol oynayr. Bankların 
kredit aktivliyini artırmaq və bu vasitə ilə real sektoru canlandırmaq üçün Mərkəzi Bank pul 
siyasətinin zərurət olduqda ekspansiv və ya kontraktiv üsullarından, formalarından istifadə edir. 
Bu siyasəti uğurla reallaşdırmaq üçün Mərkəzi Bank pul siyasəti alətlərini fəal surətdə hərəkətə 
gətirir, onları optimal şəkildə uzlaşdıra bilir. Bunun nəticəsində də həm bankların, həm də real 
sektorun kredit aktivliyini zəruri səviyyədə təmin edir. O öz fəaliyyətində iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində dinamik inkişafı təmin etmək üçün kredit aktivliyindən bir vasitə kimi istifadə edir. 
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Резюме 

В статье банки и реальный сектор характеризуются как важнейшие элементы общест-
венной жизни. Обоснована роль функций и задач, выполняемых обоими секторами, в раз-
витии общества. Их взаимосвязанная, комплексная деятельность представлена как один из 
основных элементов развития общества, экономики. Кредитование реального сектора через 
банки, а также динамичное развитие экономики оценивается как одна из основных целей. 
В качестве основного параметра в этом процессе выступает кредитная активность как бан-
ков, так и реального сектора. Среди многочисленных факторов, влияющих на кредитную 
активность обоих секторов, широко анализируются макроэкономические и микроэкономи-
ческие факторы. Под влиянием этих факторов рассматриваются как положительные тен-
денции, так и противоречивые, возникающие как в банках, так и в реальном секторе. Важ-
нейшие параметры денежно-кредитной политики и денежные инструменты, приводящие к 
росту кредитной активности, становятся объектом анализа. В этой области объясняется 
сущность задач и функций, которые выполняет Центральный банк. 

Ключевые слова: банки,  реальный сектор, кредитование, денежная политика, 
експансивная денежная политика, контрактивная денежная политика, макроэконо-
мические факторы, микроэкономические факторы. 
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Influencing factors the credit activity of banks and the real sector 

 
Summary 

In article have characterized banks and real sector as the most important elements of public life. 
There is justified role of the functions and responsibilities of both sectors in the development of 
society. Their mutual, complex activities have presented as one of the key elements development 
society and the economy. The one of the main goals have considered lending to the real sector by 
banks, setting the economy on a path of dynamic development. In this process, a key factor is 
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credit activity of both banks and the real sector. There are widely analyzed both sectors affecting 
the credit activity macroeconomic and microeconomic factors. Also in banks and real sector have 
considered arising positive trends and contradictions under the influence of these factors. The 
object of analysis become important parameters of monetary policy and instruments, which lead 
to an increase in lending activity. In this area is explained the essence of the tasks and functions 
performed by the Central Bank. 

Key words: banks, the real sector, lending, monetary policy, expansive monetary policy, con-
tractual monetary policy, macroeconomic factors, microeconomic factors. 
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Lalə Allahverdi qızı CABBARLI 
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı 

 
AVROPA BİRLİYİ (AB) ÖLKƏLƏRİNDƏ AQRAR SEKTORUN VERGİ 

TƏNZİMLƏNMƏSİ MEXANİZMİ 
 

Xülasə 
Məqalədə Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatının rolu müəy-

yənləşdirilmişdir. Eyni zamanda Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr üzrə aqrar sektorda vergilərin 
tənzimlənməsi, vergi dərəcələri, vergi güzəştləri, təşviq və subsidiyalar araşdırılmışdır. Bir sıra Aİ 
ölkələrinin aqrar sektora düşən vergi yükünün illər üzrə dinamikası tərtib olunmuşdur.  

Açar sözlər: aqrar sektor, gəlir, vergi, Avropa İttifaqı, vergi tənzimlənməsi. 
 

Giriş 
Kənd təsərrüfatında vergitutma vergi siyasətinin mühüm aspekti olmaqla yanaşı, iqtisadi və 

sosial məqsədlərə çatmağa imkan verən dövlət gəlirlərinin formalaşmasına təsir vasitələrindən biri 
kimi qəbul edilir. Dünyada aparıcı kənd təsərrüfatı istehsalçılarından biri Avropa Birliyidir. AB 
üçün kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Son illərdə tədqiqatçılar 
(M.Soliwoda, J.Pawlowska-Tyszko, 2014) aqrar sektorun vergi tənzimlənməsini iki əsas yanaşma 
ilə fərqləndirmişlər. Bu iki əsas yanaşmaya ümumi və xüsusi vergi sistemi aid edilmişdir. Eyni 
zamanda AB ölkələrində təsərrüfat gəlirlərinin hansı qaydalara əsaslanaraq hesablanması müəy-
yənləşdirilmişdir. Böyük Britaniya, Avstriya, İrlandiya, Almaniya və İtaliyada kənd təsərrüfatında 
vergi sisteminin tənzimlənməsi araşdırılmışdır (Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment, 2018; Gruziel, Kinga, Raczkowska, Małgorzata, 2018). Kənd təsərrüfatının vergi mo-
delinə nəzər yetirsək burada 2 əsas modeli görərik: Britaniya və Kontinental model (Gruziel, Kin-
ga; Raczkowska, Małgorzata, 2018). Bundan əlavə olaraq kənd təsərrüfatına yönəldilmiş güzəşt-
lərinə görə AB kənd təsərrüfatı üçün xüsusi güzəştli vergi sistemi olan ölkələrə, kənd təsərrüfatına 
məhdud güzəştlər verilən ölkələrə, kənd təsərrüfatına vergi güzəşti tətbiq edilməyən ölkələrə bö-
lünmüşdür (M.Soliwoda, J.Pawlowska-Tyszko, 2014). Bu da onu deməyə əsas verir ki, AB-yə aid 
olan ölkələrin hər birində kənd təsərrüfatının vergi tənzimlənməsindəki yanaşmalar fərqlidir. Av-
ropa Birliyinin vergi siyasətinin əsas məqsədi səmərəli vergi sistemlərinin qurulmasına şərait ya-
ratmağa çalışmaqdır. 

Aİ ölkələrində kənd təsərrüfatı 
Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin təcrübəsində kənd təsərrüfatına vergiqoyma modeli bir-birindən 

fərqlənir. Torpaq vergisi vahid vergi forması kimi müəyyən edilir. Aİ ölkələrində fermerlər, ümu-
miyyətlə, digər sosial və peşə qrupları ilə eyni vergi qaydalarına tabedirlər. 

Kənd təsərrüfatı vergisi bir çox Avropa ölkələrində tətbiq edilir və hər hansı bir ölkədə tətbiq 
olunan vergi sisteminin bir elementidir. Aİ-də istifadə olunan vergi sisteminin struktur elementləri 
müxtəlif xarakterinə görə aşağıdakı qaydada təsnifləşdirilir: gəlir vergisi, sərvət vergisi, mənfəət 
vergisi, istehsal vergisi və qarışıq forma.  

Aİ ölkələrində vergi sistemlərinə iqtisadi, sosial və siyasi proseslər təsir edir. Qeyd etmək olar 
ki, çoxsaylı dəyişikliklərə baxmayaraq, bu sistemlərdə qüsurlar mövcuddur və hələ də onların yeni 
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iqtisadi şəraitə uyğunlaşması üçün davamlı dəyişikliklər tələb olunur. Əksər ölkələrdə aqrar sek-
torun vergi tənzimlənməsinə istiqamətlənmiş ayrıca fiskal alətlər mövcud deyildir. Buna baxma-
yaraq, fermerlərə digər sahibkarlıq subyektlərindən fərqli şəkildə münasibət göstərilir. Elmi ədə-
biyyatlarda aqrar sektorun vergi xərcləri anlayışına vergi sistemi tərəfindən kənd təsərrüfatı sahə-
sinə tətbiq edilən güzəştlər və davranışlar kimi elementlər aid edilir. Əslində aqrar sektorun vergi 
tənzimlənməsi iki əsas yanaşma ilə fərqləndirilir: 

Ümumi vergi sistemi - aqrar sektor iştirakçıları digər sahibkarlıq subyektləri kimi eyni vergi 
qaydalarına tabe olur. 

• Stimullaşdırıcı fiskal alətlərin və güzəştlərin nəzərdə tutulmadığı vergi tənzimlənməsi (məs, 
Finlandiya); 

• İnvestisiyanın təşviqi üçün güzəştlərin və imtiyazların nəzərdə tutulduğu vergi tənzimlənməsi 
(məs, Hollandiya, İspaniya, Belçika, Böyük Britaniya, İrlandiya, Danimarka, İsveç, Slovakiya). 

Xüsusi vergi sistemi- aqrar sektor iştirakçılarının vergi yükünün məqsədilə yalnız fermerlərə 
aid edilən ayrıca vergi qaydalarıdır (Avstriya, Almaniya, Fransa, İtaliya, Polşa).  

Aqrar sektorda gəlir vergiləri arasında fərqlənmə çoxsaylı meyarlara əsaslanır. Lakin ən çox 
ümumi meyar verginin tutulduğu vergi bazasıdır. Vergi bazasının hesablanmasında 2 metoddan 
istifadə edilir. Birinci metodda, fermerlərə tətbiq edilən vergi onların təsərrüfat fəaliyyətindən, 
torpaq və əmlakın ölçüsündən bilavasitə asılı olur. Digər metodda isə vergi tutulmaları təsərrüfatın 
istehsal və ya maliyyə nəticələrinə əsaslanır. Aİ ölkələrində təsərrüfat gəlirlərinin hesablanması 
aşağıdakılar əsasında həyata keçirilir: 

- Təsərrüfatın operativ və mühasibat uçotu sənədləri əsasında; 
- Sadələşdirilmiş uçot və qeydiyyat sənədləri əsasında; 
- Ev təsərrüfatının ölçüsü (əkin sahəsi və heyvan başının sayına görə) əsasında; 
- Digər qiymətləndirmə metodları (məs, satış dövriyyəsinin həcminə görə) vasitəsilə.  
AB ölkələrində fermerlərin mühasibat uçotunun aparılması ilə bağlı öhdəlikləri müxtəlifdir. 

Məsələn, Niderlandda fermerlərə sahibkar kimi davranılır. Bu ölkədə fermer təsərrüfatlarında mü-
hasibat uçotu aparılması üçün uçot qeydlərinin operativ aparılması tələb olunur. Digər ölkələrdə 
(məs, Fransa, Almaniya) sadələşdirilmiş uçot sistemindən istifadə edilir. Bundan əlavə, bir sıra 
ölkələrdə (Avstriya, Almaniya və s.) təsərrüfatların bir qismində uçot və qeydiyyat aparılmır və 
bu fermerlərin qarşısına tələb kimi qoyulmur. Belə ki, bəzi ölkələrdə fermer təsərrüfatlarında icbari 
uçotun aparılması təsərrüfat gəlirlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı ciddi problemlərin yaran-
masına səbəb olur. Nəticədə, ehtimal edilən gəlir vergitutmanın əsası kimi qiymətləndirilir.  

Kənd təsərrüfatına yönəldilmiş güzəştlərinə görə AB ölkələri üç qrupa bölünür: 
1) Kənd təsərrüfatı üçün xüsusi güzəştli vergi sistemi olan ölkələr; 
2) Kənd təsərrüfatına məhdud güzəştlər verilən ölkələr; 
3) Kənd təsərrüfatına vergi güzəşti tətbiq edilməyən ölkələr (M.Soliwoda, J.Pawlowska-

Tyszko, 2014). 
Aİ ölkələrində kənd təsərrüfatı vergisinin iki modeli mövcuddur: Britaniya və kontinental.  
Britaniya modelində qeyri-kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərlə yanaşı, kənd 

təsərrüfatı sahəsindən əldə edilən gəlirlərdən də vergi tutulur. Bu model torpaq sahələri kiçik 
müəssisə qruplarının mülkiyyətində olan ölkələrdə tətbiq edilir. Bu modeldə vergi bazasına təsir 
göstərən amillər üzrə tənzimləyici normativlər müəyyən olunur. Bütün bunlarla yanaşı, ölkənin 
vergi siyasətindən asılı olaraq, yalnız kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə olunan torpaq sahə-
ləri əmlak vergisindən azad edilir.  

Kontinental modeldə isə kənd təsərrüfatı istehsalından əldə edilən gəlirdən, mənfəətdən və elə-
cə də sərvətdən (bioloji aktivlərdən) vahid vergitutma bazası ilə vergi tutulur. Bu modeldə sadələş-
dirilmiş və qarışıq formalar fərqləndirilir. Sadələşdirilmiş kotinental modelində gəlir və torpaq 
vergisi tətbiq edilir. Bu modeldə gəlirin müəyyənləşdirilməsində iki fərqli metoddan istifadə olu-
nur. Tətbiq olunan metodlardakı fərqlər işin xarakterindən deyil, onun çeşidindən irəli gəlir. Kiçik 
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miqyaslı kənd təsərrüfatı istehsalı üçün sadələşdirilmiş gəlir vergisinin müəyyənləşdirilməsi me-
todlarından (faizlə çıxılan xərclər, gəlirin hesablanması standartları, kadastr gəlir metodu) istifadə 
olunur. Daha böyük ölçülü kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən əldə edilən gəliri müəyyənləşdirmək 
üçün real metodlardan istifadə olunur.  

İngiltərənin vergi qanununa əsasən kənd təsərrüfatı fəaliyyəti kommersiya fəaliyyəti kimi təs-
nifləşdirilir. İngiltərədəki fermerlərə maliyyə məsələlərində digər vergi ödəyicilərilə eyni münasi-
bət göstərilir.  

İrlandiyada, İngiltərədə olduğu kimi, kənd təsərrüfatından əldə olunan gəlir digər mənbələrdən 
gələn gəlirlə eyni şəkildə qiymətləndirilir və fiziki gəlir vergisi tutulur. Tərəfdaşlıq (kooperativ və 
s.) şəklində fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələri vergiyə cəlb edilmir, lakin səhmdarla-
rın əldə etdiyi dividentlər vergitutma bazasını təşkil edir.  

Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər fəaliyyət nəticələri ilə bağlı uçot və 
qeydiyyat aparmaqla mükəlləf olsalar da, mühasibat uçotu aparılması onlardan tələb olunmur. 
Mühasibat uçotu dövrünün sonunda (vergi ilinin sonunda inventar) inventar hesabatı hazırlamaq 
vergi ödəyicisinin borcudur. Səhmlərin alış və satış dəyəri bazar əsasında müəyyən edilir. Fer-
merlər, digər vergi ödəyici qrupları kimi, vergitutmadan azad olunan məbləğdən əlavə olaraq, so-
sial müavinətlərdən də istifadə etmək hüququna malikdirlər. 

Avstriya, Almaniya və İtaliya kənd təsərrüfatına güzəştli vergi rejiminin tətbiq olunduğu Aİ 
ölkələri arasındadır. Avstriya vergi sisteminə əsasən fiziki şəxs tərəfindən aparılan kənd təsərrüfatı 
fəaliyyətlərindən əldə edilən gəlirdən vergi tutulur. Kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən əldə etdiyi gə-
lirin miqyasına görə proqressiv qaydada (0-50% aralığında) gəlir vergisinə cəlb edilir. Hüquqi şəxs 
şəklində fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələrinə 25% dərəcəsində korporativ (mənfəət) 
vergi tətbiq edilir.  

Almaniyanın vergi sistemində kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən tutulan vergilər gəlir bölgüsünün 
diferensiallığına əsaslanır. Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına vergi güzəştləri, uçot 
xidmətlərində stimullaşdırma tədbirləri, güzəştlər və azadolmalar da tətbiq edilməkdədir. Almani-
ya vergi sistemində kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən əldə olunan gəlir üç metodla müəyyənləşdirilir: 

1) Saxlanılan uçot qeydləri əsasında (cari ilin sonundakı bölmənin aktivləri ilə əvvəlki ilin so-
nundakı aktivləri arasındakı fərq, müvafiq olaraq hər hansı mənfəət və ya zərər); bu zaman illik 
ticarət dövriyyəsi 600 min avro, əkinə cəlb olunmuş torpaq sahəsinin dəyəri 25 min avro, kənd 
təsərrüfatı müəssisələrinin səhmlərindən əldə etdiyi dividentin həcmi 60 min avro həddini 
aşmayan təsərrüfatlar ƏDV-dən azad olunurlar. 

2) Şəxsi vəsaitləri əsasında (sadələşdirilmiş hesablarla); bu zaman kənd təsərrüfatı istehsalçıları 
öz gəlirlərindən bu məqsəd üçün sərf etdiyi xərcləri çıxmaqla, yaranmış fərqi vergi orqanları özü 
təqdim edir. 

3) Xətti hesablanma metodu əsasında; kənd təsərrüfatı müəssisəsinə heyvandarlığın inkişafı 
məqsədilə verilmiş (50 baş limitini aşmamaq şərti ilə) heyvanların baş sayı, ümumi torpaq sahəsi-
nin həcmi (20 hektarı aşmamaq şərti ilə), bu aktivlərdən əldə etdiyi ümumi gəlirləri (30 min avro 
məbləğinə qədər).  

Alman vergi sistemi proqressiv vergi sisteminə malikdir. Belə ki, vergi dərəcələri 0-45% arasın-
da dəyişir. Vergidən azadolma vergi ödəyicisinin kateqoriyasından asılı olaraq, bütün vergi ödəyi-
cilərinə, o cümlədən, fermerlərə aid ola bilər. (Gruziel, Kinga; Raczkowska, Małgorzata, 2018)   

İtaliya Milli Statistika İnstitutu (ISTAT) tərəfindən 2016-cı ildə İtalyan təsərrüfat quruluşu 
araşdırması kənd təsərrüfatı sahələrinin sayında nəzərəçarpacaq dərəcədə azalma (2013-cü ilə nis-
bətən 22% azalma və 2010-cu ildən bu yana 29% azalma) qeydə almışdır. Burada kənd təsərrüfatı 
sektoru əsasən kiçik ölçülü sahibkarlıqla xarakterizə olunur. 

2016-cı ildə 1 145 705 təsərrüfat var idi ki, bunun da 94% -i fərdi təsərrüfatlardır. Qalan təsər-
rüfatlar digər hüquqi formaları götürür, yəni korporativ təsərrüfatlar 1% və digər formalar 5%.  

İtaliyada vergi gəlirlərinin əsas mənbələri şəxsi gəlir vergisi (IRPEF), korporativ gəlir vergisi 
(IRES) və əlavə dəyər vergisidir (ƏDV). Şəxsi gəlir vergisi bütün fiziki şəxslər tərəfindən ödənilir, 
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korporativ gəlir vergisi isə fəaliyyət göstərdikləri iqtisadi sektordan asılı olmayaraq hüquqi şəxslər 
tərəfindən ödənilir. Əlavə dəyər vergisi malların və xidmətlərin bütün istehlakçıları tərəfindən 
ödənilir. Bu vergilər milli səviyyədə ödənilir və gəlirləri dövlət, bölgələr və bələdiyyələr arasında 
bölüşdürülür. (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018) 

İtaliyada kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərindən əldə edilən gəlir vergilərə cəlb edilir, lakin bu fəaliy-
yət növü üçün vergi güzəştləri də nəzərdə tutulmuşdur. İtaliyada kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə 
məşğul olan bütün təsərrüfatların əldə etdiyi gəlir əmlak gəlirləri kimi təsnifləşdirilir.  

İtaliyada vergiyə cəlb edilə bilən gəlirlər aşağıdakı kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirilir: torpaqdan 
əldə olunan gəlir, kənd təsərrüfatından gəlir və əmlakdan əldə olunan gəlir. Bu kateqoriyada sada-
lanan torpaqdan əldə olunan gəlirlər qrupunda torpaq kadastrına daxil olan bütün torpaqlar gəlir 
gətirdiyi prinsipi mövcud olduğundan kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmır.  

İtaliya vergi sisteminə əsasən, kənd təsərrüfatı qurumlarına məxsus torpaqlar əmlak vergisindən 
azad edilmişdir. İtaliyalı vergi ödəyicisi üçün vergidən azad olunan məbləğ təxminən 8000 avro-
dur. İtaliyanın vergi qanunverciliyinə əsasən, fermerlər də daxil olmaqla, gəlir vergi ödəyiciləri 
vergi tutulan gəlirdən ailə üzvlərinin yaşayışı ilə bağlı aşağıdakı xərclərin çıxılmasına yol veril-
məkdədir: 

-həyat yoldaşı və uşaqlar üçün xərclər- həyat yoldaşı üçün 800 avroya qədər, uşaqlar üçün 800 
avro miqdarında; 

- vergi ödəyicisinin müalicəsi ilə əlaqədar xərclər, təxminən 150 avrodan yüksək; (belə 
xərclərin 19%-i miqdarında); 

- mənzil almaq üçün ipoteka kreditinin faiz məbləği; 
- həyat və qəza sığortası üzrə sığorta ödənişləri; 
- orta və ali təhsil, həmçinin sonrakı təlim kursları sahəsindəki təhsil xərcləri;  
- 5-18 yaşlı uşaqların idman fəaliyyətlərinə sərf olunan xərclər.  (Gruziel, Kinga; Raczkowska, 

Małgorzata, 2018) 
 

Aİ üzrə bir sıra ölkələrdə aqrar sektora düşən vergi yükünün illər üzrə dinamikası  
(milyon avro) 

 

 
 

Mənbə: Aİ-nin statistik bülletenlərində ictimaiyyətə açıqlanan məlumatlar (ec.europa.eu) əsasında müəllif tərəfindən 
tərtib olunmuşdur. 
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Yuxarıdakı qrafikdə qeyd olunmuş Avropa İttifaqı ölkələrinin siyahısında aqrar vergitutmanın 
Britaniya modelinə məxsus 2 ölkə və kontinental modelə məxsus 3 nümunəvi ölkənin statistik 
göstəriciləri dinamik şəkildə təsvir olunmuşdur. Belə ki, Böyük Britaniya və Almaniya kimi 
inkişaf etmiş ölkələrdə vergi yükünün çəkisi 0.4-0,5% aralığında nisbətən sabit qalmaqdadır, eyni 
zamanda İrlandiyada bu göstərici 0.1-0.7 civarında qeyri-stabil dəyişiklik göstərir. İtaliyada aqrar 
sektora düşən vergi yükü 2015-ci ildə 2.7% olsa da, illər üzrə azalaraq 1.3%-ə qədər enmə müşa-
hidə edilmişdir. Bu azalma tendensiyası Avstriyada nəzərə çarpsa da, son iki il ərzində fermerlərə 
düşən yenidən vergi yükünün artım tempinə keçid etdiyi vurğulanmalıdır. İki modelə xas olan 
Avropa İttifaqı ölkələrinin mövcud vəziyyətinin təhlilindən belə qənaətə gəlmək olar ki, vergi 
yükü sabit və ya azalan dinamikası olan ölkələrdə fermerlərin gəlirlilik səviyyəsi və onlar arasında 
tərəfdaşlıq səviyyəsi də dəyişir. Çünki, vergi yükü nə qədər az və ya sabit olarsa, fermerlər kənd 
təsərrüfatı fəaliyyətində geniş təkrar istehsal yaratmağa meyilli ola bilirlər. 

Tədqiqatın nəzəri hissəsində qeyd olunduğu kimi, vergitutma prosesinə dövlət və cəmiyyətin 
maraqları baxımından 2 prizmadan yanaşılması məqsədəmüvafiqdir. 

 
Nəticə 

 
Məqalədə kənd təsərrüfatı müəssisələri və fermer təsərrüfatları üzrə Avropa Birliyinin bəzi 

seçilmiş ölkələrində vergitutma məsələlərindən bəhs olunmuşdur. Aparılan tədqiqat işi nəticəsində 
aşağıdakı nəticələr verilmişdir: 

- Aİ ölkələrinin əksəriyyətində kənd təsərrüfatı müəssisələri (təsərrüfatlar) hüquqi şəxs yarat-
madan ailə təsərrüfatları şəklində fəaliyyət göstərir və fərdi gəlir vergisi üstünlük təşkil etməkdə-
dir. Kənd təsərrüfatı istehsalının spesifik xüsusiyyətini və təbii iqlim şəraitindən asılılığını nəzərə 
alaraq vergi sistemlərində yaranan zərərin və ya kapital xərclərinin dəyərini vergi tutulan gəlirdən 
çıxmaq hüququ kimi güzəştlər və azadolmalar mövcuddur. 

- Sadələşdirilmiş mühasibat uçotu AB-nin kənd təsərrüfatı üzrə müəyyənləşmiş vergi sistem-
lərində ən çox istifadə edilən mənbə hesab olunur. AB-nin vergi strukturlarında kənd təsərrüfatına 
dəstək vergi azadlığı ilə məhdudlaşmır, əksinə, iqtisadi fəaliyyətlərini stimullaşdırmaq üçün vergi 
ödəyicilərini həvəsləndirən müəyyən asanlaşdırma və təkmilləşmələr də nəzərdə tutulmuşdur. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 
1. Gruziel, Kinga; Raczkowska, Małgorzata, (2018) The Taxation of Agriculture in the European 

Union Countries    
2. M.Soliwoda, J.Pawlowska -Tyszko (2014) Agricultural Taxation In Poland Vs. Solutions In 

Selected Eucountries  
https://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2014/ESRD_33_2014_Finance_Taxes-
99-107.pdf  

3. Taxation in agriculture  
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/CA/APM/WP
(2018)30/FINAL&docLanguage=En  

4. European Commission https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-
figures/markets/production/production-country/statistical-factsheets  
 

 
 
 
 
 
 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(58)-2020  
 

171 

Лала Аллахверди кызы Джаббарли 
докторант Центра Аграрных Исследований 
 

Механизм налогового регулирования аграрного сектора в странах Европы (ЕС) 
 

Pезюме 
В статье определяется роль сельского хозяйства в экономике стран Евросоюза. Одновре-

менно исследовалось налоговое регулирование, налоговый учёт, налоговые льготы, поощ-
рения и субсидии в аграрном секторе стран входящих в ЕС. Динамика налоговой нагрузки 
на аграрный сектор в ряде стран ЕС составлена по годам. 

Kлючевые слова: налог, сельскохозяйственный сектор, доход, Европейский Союз, 
налоговое регулирование. 
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Agricultural sector tax regulation mechanism in European (EU) countries 
 

Summary 
The article identifies the role of agriculture in the economics of EU countries. At the same time, 

tax regulation, tax rates, tax discounts, incentive and subsidies in the agricultural sector of the EU 
member states were explored. The dynamics of the tax burden on the agricultural sector of a 
number of EU countries over the years has been compiled. 
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BEYNƏLXALQ KAPİTALIN CƏLB EDİLMƏSİNDƏ NEFT SEKTORUNUN ROLU 
 

Xülasə 
Məqalədə beynəlxalq kapital beynəlxalq münasibətlərin ən mühüm elementi kimi qiymətlən-

dirilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq bu günə kimi daya-
nıqlı və davamlı inkişafı üçün beynəlxalq kapitalın zəruriliyi əsaslandırılmışdır. “Əsrin müqavi-
ləsi” ölkəmizə beynəlxalq kapital axınlarının istinadgahı kimi çıxış edir. Məqalədə beynəlxalq ka-
pital axınlarının bu müqavilə əsasında və neft sektorunun cəlbediciliyi əsasında ölkəmizə cəlb 
olunması geniş izah olunmuşdur. 2013-2018-ci illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına əsas kapi-
tala yönəldilmiş beynəlxalq kapitalın dinamikası və həmçinin 2014-2018-ci illər ərzində cəlb olun-
muş xarici kapitalın strukturu geniş təhlil edilmişdir. Bu təhlillər nəticəsində beynəlxalq kapitalın 
cəlb edilməsində neft sektorunun rolu arqumentlər əsasında sübut olunmuşdur. Bu sektorun möv-
cud perspektivləri və gəlirliliyi beynəlxalq investorların maraqlarını ödəyən əsas faktor kimi izah 
edilmişdir. 

Açar sözlər: beynəlxal kapital, investisiya, kreditlər, birbaşa investisiyalar, dövlət təminatlı 
kreditlər, dövlət təminatı olmayan kreditlər. 

 
Giriş 

Beynəlxaq kapital beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mühüm elementi kimi meydana gəlmiş, 
uzun tarixi bir yol keçərək bugünkü xarakter və məzmununu almışdır. Tarixi mənbələr beynəlxalq 
kapitalın ilkin olaraq ibtidai formada yarandığını və eyni zamanda nisbətən inkişaf etmiş, coğrafi 
mövqeyinə görə daha əlverişli ticarət mövqeyində olan ölkələr arasında mövcud olduğunu sübut 
edir. Beynəlxalq kapital öz hərəkətini bizim eradan əvvəl ikinci minillikdə Mesopatomiyada, Su-
riyada və Kiçik Asiyanın bir sıra ölkələrində başlamışdır. Ticarət predmeti olaraq o zamanlar 
məişətdə istifadə edilən çoxlu sayda əşyalar çıxış etmiş və tacirlərə külli vəsaitlər qazandırmışlar. 
Tacirlər arasında fəaliyyətin genişləndirilməsi beynəlxalq ticarəti getdikcə formalaşdırmağa və 
dövlətlər arasında iqtisadi münasibətləri genişləndirməyə səbəb olmuşdur [1, s. 12]. 

Zaman ötdükcə beynəlxalq münasibətlər formalaşmış, təkmilləşmiş, uzun bir təkamül yolu 
keçərək beynəlxalq kapitalın əmtəə formasından daha mütərəqqi digər formalar almasına gətirib 
çıxartmışdır. Beynəlxalq kapitalın investisiyalar, kreditlər şəklində istifadə olunması artıq onun 
iqtisadi münasibətlərdə daha çox və geniş şəkildə tədbiq olunmasına şərait yaratdı. Bu vəziyyəti 
yaradan ilkin şərtlərdən biri ayrı-ayrı ölkələrin müəyyən qrup əmtəələrin və malların idxal və ixracı 
üzrə ixtisaslaşması ilə əlaqədar olmuşdur. 

Beynəlxalq kapitaldan istifadənin əsas istiqamətləri 
Araşdırmalar göstərir ki, dünya təsərrüfatında beynəlxalq münasibətlərin mühüm formaların-

dan biri kimi kapitalın beynəlxalq miqrasiyası, yəni onun dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərdə 
ikitərəfli, həm idxal və həm də ixrac olunması şəklində istifadəsi başa düşülür. Bu prosesdə vəsait 
sahibləri, yəni mülkiyyətçilər, investorlar öz vəsaitlərinin müəyyən bir hissəsini daha çox səviy-
yədə mənfəət əldə etmək üçün müəyyən bir müddətə digər ölkələrdə ayrı-ayrı layihələrin reallaşdı-
rılmasına istiqamətləndirirlər [2, s. 424]. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, bir qayda olaraq beynəlxalq kapital ixrac edilərkən investor tərəfin-
dən həmin vəsaitlər iqtisadiyyatın strateji əhəmiyyət daşıyan sahələrinə və daha çox mənfəət əldə 
etməyin mümkün olduğu layihələrə yönəldirlər. 

Azərbaycanda müstəqillik əldə edildikdən sonra ölkə iqtisadiyyatında xarici investorları cəlb 
edən yeganə sahə neft sektoru idi. Çünki, bu sahə o zaman istehsal edilən məhsulu ilə dünya 
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bazarına çıxmaq imkanı olan yeganə sahə idi. Məhz bu səbəbdən də investorlar bu sahəyə diqqət 
göstərirdilər [3, s. 18]. 

Müstəqilliyin ilk illərində ölkənin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri iqtisadi inkişaf 
konsepsiyasının, doktrinasının yaradılmasından ibarət idi. Bu konsepsiya özündə iqtisadi inkişafın 
elə parametrlərini əks etdirməli idi ki, onun icrası vasitəsi ilə iqtisadiyyatda makro və mikro səviy-
yədə qarşıda duran bütün problemləri həll etmək mümkün olsun. Bu istiqamətdə ən zəruri məsələ-
lərdən biri də beynəlxalq kapitalın cəlb edilməsi idi. Çünki, o dövrdə qarşıda duran problemləri 
həll etmək üçün külli miqdarda vəsaitə ehtiyac var idi. Dövlətin sərəncamında isə demək olar ki, 
vəsait yox dərəcəsində idi. Buna görə də xarici investorları, həm dövlətləri, həm də transmilli şir-
kətləri maraqlandırmaq, onların vəsaitlərini ölkə iqtisadiyyatı üçün sərfəli şərtlərlə cəlb etmək mü-
hüm bir vəzifəyə çevrilmişdi. Ölkə elə vəziyyətdə idi ki, beynəlxalq kapital cəlb etmədən iqtisadiy-
yatı düşmüş olduğu böhran vəziyyətindən çıxarmaq qeyri-mümkün idi. Çətin həll oluna biləcək 
probləmlərdən biri də ondan ibarət idi ki, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycana investisiya 
qoyuluşları etmək fikrində olanlar yox idi. Dünya miqyasında hələ tanınmayan ölkəmizə heç bir 
investor etibar etmirdi. Buna görə də xarici investorları maraqlandırmaq, ölkənin neft kompleksi-
nin gələcəyinə onları inandırmaq, onların bu ölkədə gələcəkdə külli miqdarda gəlir götürə bilə-
cəklərinə əmin etmək vacib məsələlərdən idi. Həmin dövrün xarakterini nəzərə alaraq azərbaycanlı 
alim E.Hacızadə yazırdı: “Beynəlxalq kapital iqtisadi artımın mühüm elementlərindən biri kimi, 
real həyatda əlavə resursların cəlb edilməsi vasitəsi olaraq yeni səmərili mənbələr yaradır ki, onlar-
dan da makro-iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşmasında, onların dinamikasının təmin edilməsində 
istifadə etmək mümkündür” [4, s. 24]. 

Müstəqilliyin ilk üç ili, yəni 1991-1994-cü illər ərzində Azərbaycan hökuməti xarici dövlətlər 
və transmilli şirkətlərlə genişmiqyaslı hazırlıq işləri apararaq Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft 
yataqlarının birgə işlənməsinə dair əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirdi. Nəticədə ölkəyə külli 
miqdarda beynəlxalq kapitalın cəlb edilməsinə imkan yaradan, yol açan “Əsrin müqaviləsi” 20 
sentyabr 1994-cü il tarixdə Bakı şəhərində imzalandı. Bununla da Bakı şəhəri, ölkənin neft kom-
pleksi dünyanın aparıcı dövlətlərinin və transmilli şirkətlərinin beynəlxalq kapitalı yatırdıqları yeni 
mərkəzə çevrildi. 

Bağlanmış müqavilə əsasında reallaşdırılan ən mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsi bu müqa-
vilə üzrə iştirakçı olan dövlətlərin və transmilli şirkətlərin ölkəmizə yönəltdikləri beynəlxalq 
kapitalın hesabına baş vermişdir. İştirakçı olan dövlətlərin sayı 10-dan artıq, transmilli şirkətlərin  
sayı isə 300-ə yaxın olmuşdur. 

Ölkəmizə 2000-ci ildən başlayaraq külli miqdarda beynəlxalq kapital cəlb olunmuşdur. Onun 
əsas hissəsi neft sektoruna yönəldilmiş, bu sektor güclü və sürətli inkişaf yolu keçərək, qısa müd-
dətdə beynəlxalq standartalara cavab verən bir səviyyədə qurulmuşdur. Texniki və texnoloji cəhət-
dən yenilənən bu sektor ölkəmizdə iqtisadi inkişafın, tərəqqinin, quruculuğun lokomotivinə çevri-
lərək Azərbaycanı sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasına çıxarmışdır. Neft sektoru hesabına ölkəmizə 
müstəqillik illərində 130 milyard dollara yaxın xarici kapital cəlb olunmuş, bu sektorun vasitəsilə 
ölkə bu gün 50 milyard dollardan artıq valyuta ehtiyatlarına malikdir. 

Beynəlxalq kapitalın ölkəyə cəlb olunmasında neft sektorunun rolunu dərindən öyrənmək üçün 
son altı il ərzində ölkə iqtisadiyyatında əsas kapitala yönəldilmiş beynəlxalq kapitalın dinamikasını 
nəzərdən keçirmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq kapital özünün müsbət para-
metrləri ilə, həmçinin istifadə edildiyi dövr ərzində yaratdığı müsbət meyillərlə ölkə iqtisadiyya-
tında ən səmərəli vasitə kimi istifadə edilmişdir. Paralel olaraq iqtisadiyyatın bütün sahələrində 
aparılan iqtisadi siyasətin prioritetlərinin yerinə yetirilməsini də təmin etmişdir. (Cədvəl 1). 
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Cədvəl 1 
2013-2018-ci illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında əsas kapitala yönəldilmiş beynəlxalq 

kapitalın əvvəlki illə müqayisəli dinamikası 
 

№ İllər 
Cəmi 

investisya 
(mln manat) 

O cümlədən Əvvəlki ilə nəzərən artım, 
azalma Xarici investisiya 

məbləğ 
(mln. manatla)

cəmdə xüsusi 
çəki, %-lə 

məbləğ 
(mln. manatla) 

cəmdə xüsusi 
çəki, %-lə 

1 2013 17850. 8 4671.9 26.2 +1413 143.3 
2 2014 17618.6 4903.6 27.8 +231.7 105.0 
3 2015 14997.9 5939.4 39.6 +1035.8 121.1 
4 2016 15084.8 8594.5 57.0 +2655.1 144.7 
5 2017 17241.6 8476.4 49.0 -118.1 98.6 
6 2018 19576.0 7701.1 33.0 -775.3 91.0 
7 2019 19902.3 7334.3 36.9 -366.8 95.2 
 Cəmi 122272.0 47621.2 38.94 - - 

 

Mənbə: Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasına müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 
 
Göstəricilərdən aydın olur ki, təhlil edilən 7 il ərzində ölkə iqtisadiyyatında əsas kapitala yönəl-

dilən cəmi investisiyaların məbləği 122272,0 mln manat təşkil etmişdir. Onun 47621,2 mln manatı 
və ya 38,94%-i beynəlxalq kapitalın payına düşmüşdür. Göründüyü kimi təhlil edilən 7 ilin ilk 4 
ili ərzində, yəni, 2013-2016-cı illərdə əsas kapitala yönəldilən xarici kapitalın həcmi hər il artmış-
dır. Bu artım 2013-cü ildə 43,3%, 2014-cü ildə 5%, 2015-ci ildə 21,1%, 2016-cı ildə 44,7% təşkil 
etmişdir. Sonrakı 3 ildə, yəni 2017-2018 və 2019-cu ildə azalma baş vermişdir. Yekun olaraq illər 
üzrə azalma 1,4% və 9% təşkil etmişdir. 2019-cu ildə əvvəlki illə müqayisədə azalma baş vermiş-
dir. Azalmalara baxmayaraq əsas kapitala yönəldilən xarici kapitalın xüsusi çəkisi son 7 ildə cəmi 
investisiyalarda 38,94% səviyyəsində olmaqla əsaslı rol oynamışdır. 

Beynəlxalq kapitalın cəlb edilməsində neft sektorunun rolunu dərindən araşdırmaq üçün təhlil 
etməli göstəricilərdən biri də cəlb olunmuş xarici kapitalın strukturudur. (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2-nin göstəricilərindən aydın olur ki, ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunmuş xarici kapital öz 
strukturuna görə dörd elementdən ibarətdir. Birincisi birbaşa investisiyalardan, o isə iki istiqamətə 
yönəldilir: neft-qaz sektoruna və digər sektorlara. İkincisi  kreditlərdən ibarətdir. O da öz növbə-
sində dövlət təminatı olanlara və dövlət təminatı olmayanlara bölünür. Dövlət təminatı olmayanlar 
isə üç istiqamətə yönləndirilmişdir: neft-qaz sektoruna, banklara və digər sektorlara. Üçüncüsu 
digər investisiyalardan, dördüncüsü isə neft bonusundan ibarət olmuşdur. 

Araşdırmalar göstərir ki, təhlil edilən illər ərzində cəlb edilmiş xarici kapitalın strukturunda 
xüsusi çəki etibarı ilə əsas yeri hər il 50% -dən yuxarı olmaqla birbaşa investisiyalar tutur. Onun 
xüsusi çəkisi 2014-cü ildə 54,7%,  2015-ci ildə 64,6%, 2016-cı ildə 61,3%, 2017-ci ildə 61,5%, 
2018-ci ildə 55,8%, 2019-cu ildə isə 52,5% olmuşdur. Həmin illərdə biraşa investisiyaların çox 
hissəsi neft-qaz sektoruna yönəldilmişdir. Bu sektora yönəldilən investisiyalar birbaşa investisi-
yaların 2014-cü ildə 76%-ni, 2015-ci ildə 63,4%-i, 2016-cı ildə 68,5%-ni, 2017-ci ildə 67,5%-ni, 
2018-ci ildə 73,4%-ni, 2019-cu ildə isə 79,8% təşkil etmişdir. İnvestisiyaların qalan hissəsi digər 
sektorlara yönəldilmişdir. 

Təhlil edilən strukturda neft-qaz sektoruna yönəldilən kreditlər də vardır. Bu kreditlər dövlət 
təminatı olmayan kreditlərdən ibarətdir. Bu kreditlər 2014-cü ildə dövlət təminatı olmayan 
kreditlərin 22%-ni, cəmi cəlb olunmuş xarici kapitalın 4,4%-ni təşkil etmişdir. Həmin göstəriciyə 
uyğun olaraq sonrakı illərdə aşağıdakı səviyyədə formalaşmışdır: 2015-ci ildə 21,6% və 2,5%, 
2016-cı ildə 18,9% və 2,3%, 2017-ci ildə 28,3% və 3,5%, 2018-ci ildə 24,4% və 3,5%, 2019-cu 
ildə isə 11,3% və 3,7%. 
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Cədvəl 2 
2014-2018-ci illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb olunmuş xarici kapitalın struktur 

elementlərinin dinamikası (mln ABŞ dolları) 
 

№ 
Struktur 

elementləri 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

məbləğ
xüsusi 
çəki 
%-lə 

məbləğ 
xüsusi 
çəki 
%-lə 

məbləğ
xüsusi 
çəki 
%-lə 

məbləğ
xüsusi 
çəki 
%-lə 

məbləğ 
xüsusi 
çəki 
%-lə 

məbləğ
xüsusi 
çəki 
%-lə 

1 Birbaşa 
investisiyalar 

6398.6 54.7 6927.1 64.6 6233.1 61.3 5609.5 61.5 4602.5 55.8 4200.4 52.5 

-neft-qaz 
sektoru 

4842.8 41.4 4394.8 40.9 4267.6 42.0 3785.0 41.5 3376.9 41 3355.5 42.0 

-digər 
sektorlar 

1555.8 9.9 2532.3 23.7 1965.5 19.3 1824.5 20.0 1225.6 14.8 844.9 10.5 

2 
2.1 

 
 

2.2 

Kreditlər 3691.1 31.6 1946.0 18.1 2017 19.8 1795.0 19.6 1826 22.2 1843.0 23.1 
dövlət 
təminatlı 
kreditlər 

1357.6 11.6 720.0 6.7 767 7.5 664 7.2 658 8.0 664.0 8.4 

dövlət təmi-
natı olmayan 
kreditlər 

2338.5 20.0 1226 11.4 1250 12.3 1131 12.4 1168 14.2 1179.0 14.7 

 -neft-qaz 
sektoru 

512.4 4.4 265.3 2.5 236.8 2.3 320 3.5 285.5 3.5 133.3 1.7 

-banklar 1629.9 13.9 857.5 8 914.5 9.0 638.4 6.9 741.3 9.0 878.4 11.0 
-digərləri 196.2 1.67 103.2 0.9 98.7 1.0 172.6 2.0 141.2 1.7 167.3 2.0 

3 Digər inves-
tisiyalar 

1586.0 13.6 1837 17.1 1895 18.6 1705 18.8 1801 21.8 1937.0 24.2 

4 Neft bonusu 17.0 0.14 9 0.2 16 0.3 11 0.1 7 0.2 9.0 0.2 
 Cəmi 11697.7 100 10719.1 100 10161.1 100 9120.5 100 8236.5 100 8122.7 100 

 
Mənbə: Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasına müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 
Araşdırmalar göstərir ki, təhlil edilən illər ərzində iqtisadiyyata cəlb olunmuş xarici kapitalın 

əsas hissəsi birbaşa investisiyalar və dövlət təminatı olmayan kreditlər formasında neft-qaz sekto-
runa yönəldilmişdir. Belə ki, həmin vəsaitlərin məbləği 2014-cü ildə 5355,2 mln dollar olmaqla, 
cəmi cəlb olunmuş vəsaitlərin 45,7%-ni, 2015-ci ildə 4660,1 mln dollar olmaqla 43,5%-ni, 2016-
cı ildə 4504,4 mln dollar olmaqla 44,3%-ni, 2017-ci ildə 4105 mln dollar olmaqla 45%-ni, 2018-
ci ildə 3662,4 mln dollar olmaqla 44,5%-ni, 2019-cu ildə isə 3488.8 mln dollar olmaqla 45%-ni 
təşkil etmişdir. Göründüyü kimi hər il cəlb olunmuş xarici kapitalın strukturunda 43-45% səviy-
yəsində vəsaitlər neft-qaz sektoruna istiqamətlənmişdir. Bu isə iqtisadiyyatda bu sektorun hələ də 
aparıcı, həlledici mövqeyə malik olduğunu, onun iqtisadi proseslərdə əhəmiyyətinin yüksək oldu-
ğunu, iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafında baza rolunu oynadığını göstərir. Bu sektorun 
qeyd edilən parametrlərə malik olması elə beynəlxalq kapitalın cəlb edilməsində də mühüm rol 
oynadığını göstərir. Çünki bu sektorun iqtisadiyyatın gəlirli sahəsi olduğunu, səmərəli nəticələr 
əldə etməyin mümkün olduğunu görən investorlar, həm dövlətlər, həm də transmilli şirkətlər bu 
sektora vəsaitlər yatırmaqdan çəkinmirlər. Əksinə, bu sahəyə daha çox maraq göstərir və bu sahə 
ilə bağlı strateji planlar müəyyən edirlər. 

Beynəlxalq kapitalın ölkə iqtisadiyyatına 2000-ci ildən 2010-cu ilə qədər olan dövr ərzində 
cəmi cəlb edilən vəsaitlərin 80-85%-i investorların həmişə diqqət mərkəzində olan neft sektoruna 
yönəldilmişdir. Bu sektor hesabına iqtisadiyyatda uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə tutulan strateji 
məsələlərin həlli istiqamətləri, prioritetləri, hədəfləri müəyyən edilmişdir. Həmin vəzifələr Azər-
baycan Respublikasında “Maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə öz əksini 
tapmışdır. Bunlara beynəlxalq kapital vasitəsilə iri pul axınlarının təşkil edilməsi, onlardan səmə-
rəli istifadə edərək iqtisadiyyatın sahələrinin balanslaşdırılmış inkişafının təmin edilməsi, maliyyə 
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institutlarının likvidlik səviyyəsinin yüksəldilməsini, iqtisadi subyektlərin kapitallaşma səviyyə-
sinin yüksəldilməsini, investorlar üçün fond bazarlarında daha uyğun şəraitin yaradılmasını və s. 
aid etmək olar [6, s. 42]. 

İqtisadiyyatın müasir mərhələsində beynəlxalq kapitaldan düzgün və səmərəli istifadə bütün 
ölkələrin fəaliyyətində ən vacib məsələlərdəndir. Buna görə də bu istiqamətdə təkmilləşmələrin 
daimi olaraq aparılması vacibdir.  

  
Nəticə 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkə iqtisadiyyatında yaranan böhran vəziyyətin-
dən çıxış yolu üçün ən etibarlı mənbə xarici dövlətlərin və transmilli şirkətlərin investisiyaları idi. 
Beynəlxalq kapital şəklində bu vəsaitlər ölkənin yalnız neft sektoruna yönəldilmişdir. Çünki xarici 
investorlar üçün yeganə cəlbedici sahə bu sahə idi. 1995-ci ildən başlayaraq “Əsrin müqaviləsi” 
əsasında ölkəmizin iqtisadiyyatına beynəlxalq kapital yatırılmağa başladı. Həmin investisiyalar 
hesabına ölkənin neft-qaz sektoru sürətli inkişaf yolu keçdi. Qısa müddətdə bu sahə yeniləndi, 
modernləşdi, dünya standartlarına uyğun formaya salındı. Aparılan təhlillərdən görünür ki, ölkə 
iqtisadiyyatına cəlb edilən beynəlxalq kapitalın 80-85%-i neft sektoruna yönəldilmişdir. Əgər 
ölkənin neft sektoru olmasaydı nə bu qədər beynəlxalq kapital cəlb oluna bilərdi, nə də ki ölkə 
iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edərək modernləşə bilərdi. Neft sektorunda əsas kapitala yönəldilən 
investisiyaların üstünlük təşkil etməsi bu sektorun sürətli inkişafını və gəlirliliyini təmin edərək 
xarici investorların bu sahəyə diqqətini davamlı etmişdir. Məhz bu sektorun cəlbediciliyi nəticə-
sində ölkəmiz beynəlxalq kapital üçün səmərəli poliqona çevrilmiş və bu meyil iqtisadiyyatda hələ 
də həlledici rola malikdir. 
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Роль нефтяного сектора в привлечении международного капитала 

 
Резюме 

В статье международный капитал оценивается как важнейший элемент международных 
отношений. Обоснована необходимость  международного капитала для устойчивого и ста-
бильного развития экономики Азербайджана с первых лет Независимости до наших дней. 
“Контракт века” служит ориентиром для международных потоков капитала в нашу страну. 
В статье подробно объясняется привлечение международных потоков капитала в нашу 
страну на основе этого соглашения и исходя из привлекательности нефтяного сектора. Под-
робно проанализирована динамика международного капитала, направленного в основной 
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капитал экономики Азербайджана в 2013-2018 годах, а также структура привлеченного 
иностранного капитала в 2014-2018 годах. В результате этого анализа на основе аргументов 
была доказана роль нефтяного сектора в привлечении международного капитала. Текущие 
перспективы и прибыльность этого сектора объясняются как ключевой фактор удовлетво-
рения интересов международных инвесторов. 

Ключевые слова: международный капитал, инвестиции, кредиты, прямые инвести-
ции, кредиты под гарантии государства, кредиты без гарантии государства. 

 
Elshan Ibrat Panahov 

“Azerbaijan” University 
 

Role of the oil sector in attracting international capital 
 

Summary 
In the article, international capital is assessed as the most important element of international 

relations. The necessity of international capital for the sustainable and stable development of the 
Azerbaijani economy from the first years of Independence to the present day has been 
substantiated. The “Contract of the Century” serves as a guideline for international capital flows 
to our country. The article explains in detail the attraction of international capital flows to our 
country on the basis of this agreement and based on the attractiveness of the oil sector. The 
dynamics of international capital directed to the fixed capital of the Azerbaijani economy in 2013-
2018, as well as the structure of attracted foreign capital in 2014-2018 are analyzed in detail. As a 
result of this analysis, the role of the oil sector in attracting international capital was proved on the 
basis of arguments. The current outlook and profitability of this sector is explained as being key 
to meeting the interests of international investors. 

Key words: international capital, investments, loans, direct investments, loans secured by the 
state, loans without state guarantees. 
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ДОЛГОСРОЧНАЯ БОРЬБА: МИРОВАЯ КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 
 

Резюме 
Данная статья содержит: анализ последствий глобального экономического кризиса 2008-

го года по прошествии приблизительно десяти лет; статистику по банковским системам; 
экономические данные касательно борьбы с новым коронавирусом; информацию о тенден-
циях, появившихся в связи с кризисами; данные о современных метаморфозах в глобальной 
экономике; сведения о биржах как важных элементах мировой финансовой системы.  Ве-
роятно снижение точности информации в связи с переводом. 

Ключевые слова: банки, ссудирование, долг, ВВП, упадок, процент. 
 

Введение 
Около десяти лет назад, мировая экономика была потрясена глубочайшей глобальной 

рецессией после Второй мировой войны. В 2008-2009-х гг. “появляющиеся” и развивающи-
еся экономики пережили глобальный кризис относительно хорошо. Однако, после краткого 
первоначального восстановления в 2010-м году, глобальная экономика переживала 
десятилетие слабого роста, несмотря на беспрецедентную корректировку для монетарной 
политики и несколько раундов фискального стимулирования в основных экономиках. Тем 
не менее, развивающиеся страны, за исключением сильно пострадавших от долгового 
кризиса в зоне евро, пережили глобальную рецессию 2009-го года относительно успешно. 
[1, стр. 10] С созданным ранее политическим пространством, таким как низкий долг, 
дефициты и инфляция, и высокие международные резервы, многие из этих стран могли 
проводить антициклические политики и использовали гибкие обменные курсы как 
“амортизаторы”. “Появляющиеся рынки” также получили выгоду от исключительных по-
литических стимулов в передовых экономиках. Чрезвычайные политические стимулы, пре-
доставленные, в частности, развитыми странами, так же, как и многими развивающимися 
странами, заложили основу для сильного глобального восстановления в 2010-м году. Од-
нако, несмотря на это восстановление, кризис оказал долгосрочное и разрушительное воз-
действие на глобальный рост, который оставался слабым в течение следующего десятиле-
тия. 

Глобальный спад 2009-го года последовал за периодом ослабления регулирования и над-
зора за финансовыми рынками и институтами, ценами на активы и кредитным бумом в ряде 
стран, а также быстрым расширением кредитования с высоким риском, особенно на 
ипотечных рынках США. Хотя американский ипотечный рынок был эпицентром кризиса, 
он быстро распространился на другие сегменты рынка и страны, став глобальным по своим 
масштабам. Банковские кризисы во многих европейских странах также разразились в 2009-
м году и закончились кризисом суверенного долга в зоне евро в 2011-12-х гг. 

Высокая степень финансовой взаимосвязи способствовала передаче кризиса другим 
странам с развитой экономикой и некоторым развивающимся странам. Следствием этого 
стало продолжительное снижение цен на активы и кредитные кризисы, коллапс мировой 
торговли и синхронизированные рецессии. [1, стр. 10] За финансовым кризисом последо-
вала серьезная рецессия в Соединенных Штатах, во время которой объем производства 
упал больше, чем во время любой другой рецессии в США (после Великой депрессии). “Ин-
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фекция” быстро распространила кризис и рецессию на другие страны с развитой эконо-
микой, где сократились показатели по потребительским товарам длительного пользования 
и инвестиционным расходам. 

Рост в странах с развитой экономикой замедлился с 2,6 процента в 2007-м году до -3,4 
процента в 2009-м, что привело к глобальной рецессии. Мировой ВВП на душу населения 
снизился на 2,9 процента в 2009-м году. 

Приведённые выше данные показывают, насколько велико было воздействие на миро-
вую экономику. Принимая это во внимание, в этой статье была предпринята попытка изу-
чить шрамы, оставшиеся после десятилетия восстановления и попыток развить финансо-
вую систему. С другой стороны, читатель может увидеть процессы, которые произошли из-
за новых вызовов, возникших в мире в последнее время. 

Тенденции, появившиеся в связи с кризисами 
Конец “золотой” (на вид) эры роста был быстрым, поскольку похоже, что стремительное 

расширение финансовой системы в 2001–2007-х гг. посеяло семена глобального финансо-
вого кризиса и последующей глобальной рецессии. Во второй половине 2007-го года и в 
начале 2008-го, при многочисленных дефолтах на рынке субстандартной ипотеки, финан-
совая система США была под растущим стрессом, и крах “Lehman Brothers” в сентябре 
2008-го года вызвал полномасштабный кризис. 

Была выявлена уязвимость определённых финансовых институтов, в том числе крупных 
банков, инвестиционных дилеров и страховых компаний, которые были включены в 
субстандартную ипотеку или зависели от краткосрочного оптового финансирования. 

Финансовые системы многих стран с низким уровнем дохода были менее сложными и 
менее интегрированными в мировые финансовые рынки в начале глобальной рецессии по 
сравнению с другими развивающимися рынками, и развивающимися странами. 

Кроме того, банковские системы стран с низким уровнем доходов были меньше: в конце 
2007-го года банковский кредит частному сектору в среднем составлял около 12 процентов 
ВВП, по сравнению с примерно одной третью ВВП в среднем в странах с низким уровнем 
дохода среди “появляющихся рынков” и развивающихся стран. В результате, мировой 
финансовый кризис не сильно повлиял на внутренние финансовые системы во многих 
странах с низким уровнем финансирования (данные МВФ, 2009-й г.). 

Поскольку банки ЕС подверглись стрессу во время кризиса в зоне евро и отказались от 
непрофильной деятельности, многие такие организации в Европе и Центральной Азии 
утратили доступ к трансграничному кредитованию. Эта характеристика в данных странах 
упала, в среднем, примерно на 10 процентных пунктов ВВП с середины 2008-го года до 
конца 2012-го года. В Центральной Европе отношение банковского частного кредита к 
ВВП, которое выросло, в среднем, с 24 процентов в 2003-м году до около 55 процентов в 
2008-м, позже остановился. Это совпало с глубокими рецессиями или резкими замедле-
ниями во многих странах Европы и Центральной Азии, когда ВВП снижался, в среднем, на 
2 процента в год в 2009–2010-х гг, по сравнению со среднегодовым ростом на 5,3 процента 
в период кредитного бума 2003–2008-х гг. Эта быстрая докризисная эскалация рисков, 
связанных с международными банковскими операциями в Европе и Центральной Азии, 
также могла быть связана с упущениями в финансовом надзоре, так как регуляторы в 
странах происхождения и в принимающих странах не смогли должным образом оценить 
риски финансовой стабильности, вытекающие из повышенных незащищённостей к 
требованиям иностранных банков. [6, стр. 169] 

В странах-производителях товаров с низким доходом рост кредитования замедлился, 
поскольку часть инвестиций была задержана из-за падения цен на сырьевые товары. 
Следует отметить, что во многих таких странах банки перешли от предоставления более 
рискованных кредитов нефинансовым корпорациям к покупке государственных ценных 
бумаг, что подвергло банки этих стран потрясениям внутренней фискальной политики. 
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После резких изменений в 2008–09 гг. приток капитала на развивающиеся рынки и в 
развивающиеся страны начал восстанавливаться на фоне низких глобальных процентных 
ставок, поддерживаемых крупномасштабным количественным смягчением в больших 
странах с развитой экономикой и стремлением к прибыльности. Однако они оставались 
ниже докризисных средних. В 2017-м году умеренное циклическое восстановление из-за 
роста экспорта и инвестиций в виде мирового производства и торговли выросло, но с тех 
пор рост таких направлений снова замедлился. Большая часть посткризисного замедления, 
похоже, носит структурный характер. Оценки потенциального роста производства в группе 
стран замедлились с 5,9 процента в год в 2003-07 гг. до 4,8 процента в год в 2013-17 гг, что 
отражает влияние слабых инвестиций в основной капитал, переход демографических тен-
денций от “попутный ветер” к “встречный ветер” и замедление роста производительности. 
Финансовое посредничество в ряде стран с системно значимыми финансовыми секторами 
в настоящее время является более обширным и сложным, непрозрачным и взаимосвязан-
ным, чем в начале кризиса, что создает новые проблемы регулирования. Например, в 
нескольких крупных экономиках, особенно в Китае, небанковский финансовый сектор, ко-
торый зачастую менее регулируем, чем банки, играет все более важную роль в предостав-
лении кредитов корпоративным заемщикам. С другой стороны, Комиссия по расследова-
нию финансового кризиса (FCIC) (2011) определила драматические сбои в корпоративном 
управлении и управлении рисками во многих системно значимых финансовых институтах 
США как одну из ключевых причин упомянутого выше финансового кризиса. [2, стр. 1] 
Если такая проблема рассматривается как побочный продукт безуспешных стимулов для 
менеджеров, владельцев, кредиторов и регулирующих органов, корпоративное управление 
потенциально может выявить и устранить неправильные стимулы для предотвращения 
нежелательного поведения в будущем. 

После глобальной рецессии, новые регулятивные “документальные рамки” во всем мире 
укрепили глобальную банковскую систему. Они также способствовали восстановлению 
подвергнувшихся воздействию кризиса глобальных банков из нескольких регионов, где 
ссудирование международными банками было важным источником финансирования. 

Однако, перспективы значительного улучшения структуры управления банками оста-
ются ограниченными. Эти учреждения сталкиваются с противоречивыми требованиями: 
быть максимизирующими стоимость бизнес-субъектами и служить общественным инте-
ресам. Традиционные управленческие и консультативные мониторы, такие как акционеры 
и рынок поглощений, строго регулируются в банковском контексте. У кредиторов меньше 
стимулов контролировать управление банковской деятельностью когда они могут при-
бегать к страхованию вкладов и потенциальной государственной помощи для защиты своих 
интересов. Учитывая главенство совета директоров и конфликтующие силы, влияющие на 
улучшение управления банком, представляется логичным задаться вопросом о том, 
усилился ли надзор за консультациями в банках за десятилетие после финансового кризиса. 

Выход иностранных банков в некоторых регионах позволил быстро расширить при-
сутствие местных. Это также было связано с растущей зависимостью развивающихся рын-
ков от других видов притока международного капитала, включая продажу облигаций в 
местной валюте иностранным портфельным инвесторам. 

Здесь следует упомянуть один конкретный элемент финансов - фондовые биржи. Они - 
сложная структура, какой является, например, Лондонская фондовая биржа. Крупные 
фондовые биржи считаются сердцем (центром перекачки) в лабиринте денег, который 
окружает земной шар, независимо от времени или широты. Фондовые биржи ведут бизнес 
с фирменным холдингом (финансовое владение) через “акции” (различные типы акций). 
Большие изменения цен на акции называются “колебаниями”. Такие “качели” имеют 
глобальный эффект, а также оказывают сильное влияние на национальную экономику. 
Рынки и финансы подразумевают и включают деньги и накопления (числовые значения в 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(58)-2020  
 

181 

соответствии со стандартами). Акции различных типов достигают миллионов на компанию. 
В Лондоне или Нью-Йорке цифры могут доходить до нескольких миллиардов; с мировым 
распределением и стоимостями, достигающих триллионов. 

Стоимость акций зависит от надежности любой компании в любой момент времени, 
поэтому каждый аспект нестабилен. Торговая площадка акций называется рынком. Таким 
образом, рынок всегда в движении. Когда сторона предложения сильна, это ведет к боль-
шим продажам. Однако, существует предел, до которого агенты выпускают акции, и это 
ведет к разрывам, которые, в свою очередь, связаны с “большими взлетами”. Другими 
словами, есть акции, которые хранятся в записях (книгах) и не выпускаются, что приводит 
к значительным изменениям цен. Это означает, что цены могут быть эффективно повы-
шены за счет инжениринга пробелов (например, накопления акций). Это также означает, 
что все агенты могут пробировать такие методы по всему миру, и потому управлять 
пробелами будет довольно сложно. 

А еще известно, что агенты делятся своими товарами и не выгружают их в срок; они 
также делятся своими заказами по более широкому диапазону цен / товаров. Это вызывает 
упрямство в природе или поведении ликвидности. Конечно, такой колоссальный институт 
был одним из важных факторов, влияющих на мировую экономику в последнее десяти-
летие. 

К сожалению, кредитный бум последних лет “оставил след” рост долга многих раз-
вивающихся стран, что могло повысить их риск финансовой нестабильности. Ссудирование 
частного сектора в процентах от ВВП увеличилось более чем вдвое в каждой десятой 
развивающейся стране и “появляющемся рынке” за десятилетие (на конец 2018-го года) (в 
то время, как оно увеличилось более чем вдвое за квартал). В прошлом, такие бумы частных 
кредитов часто были ассоциированы с дорогостоящими макроэкономическими и финан-
совыми регулированиями. В прошлом такой бум частного кредитования часто был связан 
с дорогостоящими макроэкономическими и финансовыми корректировками. Между тем, 
рост государственного долга (почти в 30% развивающихся стран он удвоился за последнее 
десятилетие как процент от ВВП) делает некоторые развивающиеся рынки более уязви-
мыми к кризисам суверенного долга. Повышенные уровни государственного долга могут 
также ограничивать масштаб и эффективность антициклической фискальной политики. Как 
результат растущего бремени задолженности, финансовые системы в развивающихся 
странах выглядят более хрупкими, чем в начале глобальной рецессии, и эта хрупкость 
может усугубить экономический спад. 

Кажется целесообразным, что во время глобальной рецессии Группа Всемирного банка 
почти удвоила свои годовые финансовые обязательства и поддержала большое количество 
стран, пострадавших от кризиса. [1, стр. 16] Её обширный и быстрый отклик “позволил” 
эффективное использование традиционных финансовых инструментов наряду с новыми, 
специфическими для кризиса. Основываясь на этом опыте, ГВБ усилила надзор мировой 
экономики, восстановила свой капитал и улучшила свою финансовую и операционную 
модель. 

ГВБ также использовала свой опыт в дальнейшей работе во время мировой рецессии. 
Она улучшила свой мониторинг глобальных макроэкономических и финансовых событий, 
что позволило организации выявлять риски в мировой экономике более эффективно. Она 
предприняла две глобальные кампании, чтобы увеличить её капитальную адекватность, 
отчасти для того, чтобы лучше подготовиться к будущим кризисам. Группа Всемирного 
банка усовершенствовала операционную модель, внедрив новые механизмы реагирования 
на кризис и продемонстрировав более скоординированную общую банковскую стратегию 
в области ссудовых и консультационных деятельностей, помогая повысить способность 
быстро и гибко реагировать в случае будущего кризиса. В то время, как возможность для 
дальнейших улучшений считалась вероятной, инструментарий политики ГВБ (the WBG 
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Policy Toolkit) того времени рассматривался как предоставляющий исчерпывающий набор 
механизмов, чтобы помогать странам снижать риски, эффекты кризисов и обеспечивать 
долгосрочный рост и общее процветание. 

Системные риски на развивающихся рынках также усугубляются их возросшей вза-
имосвязанностью. [1, стр. 162] Эти страны начали больше полагаться на приток капитала, 
в том числе из других развивающихся стран, и во многих случаях иностранные порт-
фельные инвесторы играют гораздо (относительно) большую роль на внутренних рынках 
облигаций. В результате, они были более восприимчивы к потрясениям на международных 
рынках капитала, изменениям в настроении инвесторов по всему миру или «инфекции» из 
других стран в определённое время. 

Здесь было бы уместно выделить два типа процессов. Во-первых, во время обозначенной 
глобальной рецессии, сокращение заимствований частного сектора в развивающихся стра-
нах было более умеренным, чем в предыдущих эпизодах кризиса. В 2009-10 гг. долг нефи-
нансового частного сектора оставался почти неизменным (как процент от ВВП) по 
сравнению со значительным сокращением после прошлых кризисов. Наиболее серьезная 
проблема с кредитованием возникла в странах, где докризисный кредитный бум финанси-
ровался крупными потоками капитала и где у банков была узкая депозитная база - 
например, в некоторых странах Европы и Центральной Азии. 

Во-вторых, рост ссудирования и потоки капитала возобновились на многих “появляю-
щихся рынках” после короткой паузы за глобальной рецессией, по мере того, как 
благоприятные международные финансовые условия “вдохновили” корпорации и пра-
вительства войти на международные рынки капитала. На многих развивающихся рынках 
наблюдался кредитный бум в 2011–2016 гг. Несмотря на то, что они спали в значительной 
степени, осталось “наследие” в виде высокого долга частного сектора, что сделало 
корпорации более уязвимыми к финансовому беспорядку. За десятилетие (“правый” порог 
- конец 2018-го года) долг частного сектора почти удвоился, достигнув 118-и процентов 
ВВП в среднем, что способствовало увеличению в общем долге в развивающихся странах 
до 169-и процентов ВВП (со средним значением в 98 процентов ВВП на конец 2007-го г.). 

В некоторых странах, возросшее заимствование на международных рынках капитала 
также привело к увеличению в их долге в иностранной валюте. [1, стр. 163] В среднем, 
корпоративный долг в иностранной валюте вырос с 21-го процента ВВП в 2007-м году до 
28-и процентов ВВП в 2018-м году, увеличивая риск того, что корпоративный сектор и 
банки в развивающихся странах не будут иметь возможность выполнить эти обязательства, 
если валюты значительно обесценится. Риски, связанные с увеличенным долгом, и особен-
но долгом в иностранной валюте, были очевидны на нескольких крупных “появляющихся 
рынках”. 

Современные метаморфозы в экономике 
Имело место опасение, что в скором времени мировая экономика может снова испытать 

рецессию. [1, стр. 5] Базовый прогноз по глобальному росту в 2019 году представлялся 
более мягким, чем прогнозировалось ранее, отчасти отражая данные, показывающие 
широко распространенные слабости в промышленной деятельности и мировой торговле. 

Хотя ожидалось, что в 2020-м году глобальный рост стабилизируется, это “наводило на 
мысль”, что планетарные финансовые условия останутся благоприятными, помогая нес-
колько восстановить притоки капитала в развивающиеся страны. Это также не означало 
дальнейшей эскалации торговой напряженности между главными экономиками и стабиль-
ности цен на сырьевые товары. Но динамика роста считалась хрупкой, риски были склонны 
к снижению. 

Международный Валютный Фонд, так сказать, прогнозировал восстановление в 2021-м 
году. Однажды было отмечено, что для этого крайне необходимо сосредоточить внимание 
на сдерживании продолжающейся пандемии и укреплении систем здравоохранения во всем 
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мире. Имела место информация, что экономические последствия кризиса являются и будут 
оставаться серьёзными, но чем раньше распространение вируса остановится, тем быстрее и 
динамичнее будет восстановление. Передовые экономики, в общем, обладали большим 
потенциалом противодействовать кризису, в то время, как многие “появляющиеся страны” 
и страны с низким доходом сталкивались с серьёзными вызовами. Они испытывали послед-
ствия оттока капитала, и меры, принятые странами для того, чтобы бороться с эпидемией, 
должны были серьёзно повлиять на местную экономическую активность. 

Посткризисный рост в ликвидности, несоответствия и определённые сроки платежей в 
небанковских финансовых учреждениях, и их крепкие связи с банками были указаны как 
“имеющие возможность” значительно увеличить воздействие финансовых шоков на кре-
дитное посредничество в развивающихся странах; глубокие и широко распространенные 
кредитные кризисы в Европе и Центральной Азии во время глобального финансового спада 
и последующие проблемы в зоне евро в значительной степени отразили докризисную 
зависимость от трансграничного ссудирования выше среднего уровня. 

На пике рецессии трансграничные банковские ссуды из развивающихся стран в Европе 
и Центральной Азии варьировались от 17-и процентов ВВП (Казахстан) до 72-х процентов 
ВВП (Хорватия). Многие страны в Европе и Центральной Азии получили выгоду от 
трансграничного банковского ссудирования, так как их финансовые системы расширились, 
частный сектор получил доступ к более доступным займам и улучшилось качество финан-
совых услуг. Однако, последующий кредитный бум и медленное развитие местных финан-
сирующих рынков привели к накоплению значительных факторов уязвимости, таких как 
чрезмерная зависимость от материнских банков в финансировании и несоответствия валют 
в банковских системах. 

Европейские правительства и центральные банки поручили нескольким следственным 
комитетам понять причину недавнего финансового кризиса и предложить рекомендации. 
[2, стр. 6] В отличие от некоторых своих американских “аналогов”, отчеты Европейского 
комитета предоставляют специфические рекомендации на предмет того, как улучшить 
банковское консультирование. Однажды было заявлено, что обозначенные рекомендации 
помогают исследователю сосредоточить поиск на специфичных измерениях структуры 
правления. 

Также надо отметить, что в 2018-м году было снижение темпа роста глобальной эконо-
мики на фоне замедления деловой активности в странах-лидерах, повышенной волатиль-
ности на “появляющихся рынках” и увеличенной напряженности во внешнеторговых 
отношениях (особенно между США и Китаем). По оценкам Международного валютного 
фонда, темп роста мирового ВВП в 2018-м году замедлился до 3,6% (3,8% - в 2017-м году). 
В то же время, темпы роста ВВП в развитых странах снизились с 2,4 до 2,2%, в странах с 
“появляющимся рынком” и развивающихся странах - с 4,7 до 4,5%. На протяжении 2018 
года США отмечали улучшение экономической ситуации; в частности, продолжалось ук-
репление рынка труда. В этих условиях, Федеральная резервная система США продолжала 
повышать ставку по федеральным фондам (в течение 2018-го года её целевой диапазон был 
увеличен в четыре раза и достиг 2,25–2,50%). [6, стр. 6] В преддверии глобального 
финансового кризиса, ссудирование в долларах США глобальными банками со штаб-квар-
тирой за пределами США (глобальные неамериканские банки) вместе с их зависимостью 
от краткосрочного, и нестабильного финансирования продаж типа “полный рабочий день”, 
стали переломными механизмами передачи для потрясений на основных рынках финан-
сирования в долларах США. 

Было заявлено, что, в то время, как посткризисное регулирование повысило устойчи-
вость банковского сектора во многих аспектах, отмеченные выше механизмы оставались 
источником уязвимости для мировой финансовой системы. 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(58)-2020 
 

184 

Эмпирические результаты показали, что увеличение стоимости финансирования в дол-
ларах США привело к финансовому стрессу в “домашних” для глобальных неамериканских 
банков экономиках, и ко вторичным эффектам в виде сокращенного кредита для стран-
получателей, удерживавших доллар США. [4] 

Хрупкость финансирования в долларах США и доля активов в них в общих активах под-
крепляли соответствующие негативные эффекты. Однако некоторые факторы, связанные с 
политикой, могли смягчить их, как, например, соглашения о линии обмена валют между 
центральными банками и международные резервы, удерживаемые центральными банками 
местной экономики. В добавок, было обнаружено, что “появляющиеся рынки”, которые 
являлись странами-получателями, были особенно склонны снизить трансграничное ссуди-
рование в долларах США, поскольку у них был ограниченный доступ к другим источникам 
заимствования в валюте и др. Однажды было отмечено, что эти результаты подчеркнули 
важность контролирования уязвимостей, связанных с финансированием неамериканских 
банков в долларах США. 

Давайте теперь взглянем на пример России, так как эта страна одновременно влияет на 
мировую экономику и испытывает на себе её влияние существенно. Динамика банковского 
сектора России в докризисный период свидетельствовала о повышении в его стабильности 
и способности финансировать экономику. Выросло ссудирование физическим лицам и 
предприятиям. 2018-й был годом рекордного роста в предоставлении ссуд в связи с жили-
щной ипотекой - ставки по ипотеке показали исторически минимальные значения ранней 
осенью. В целом, ссудирование физическим лицам увеличилось значительно быстрее, чем 
ссудирование предприятиям. Это говорит о том, что банки считали корпоративные ссуды и 
более сложными, и более рискованными. Банкам предстояло научиться лучше понимать 
особенности бизнеса в различных секторах, так же как проектного финансирования. [6, стр. 4] 

Считается, что ссуды физическим лицам не должны быть единственным драйвером 
роста банковского бизнеса. Банк России однажды начал принимать меры, чтобы охладить 
этот сегмент ссудирования, чтобы не возникло ситуации опасной задолженности на душу 
населения. В 2018-м году был завершён переход к пропорциональному регулированию в 
банковской системе; в начале 2019-го года в России было 149 банков с базовой лицензией. 
Хотя доля банков с базовой лицензией в активах банковской системы России была малой, 
введение данной категории банков было направлено на повышение доступности финан-
совых ресурсов для малого и среднеразмерного бизнеса на региональном уровне. Также, в 
2018-м году Банк России продолжил свою политику улучшения банковского сектора. Были 
отозваны лицензии у 60-и банков (их доля в активах банковского сектора составляла менее 
1% и была ниже, чем в предыдущие годы). Это показывает, что процесс чистки банковской 
системы близился к завершению и слабые игроки не повлияли существенно на эффек-
тивность банковского сектора как единого целого. Принятые меры позволили существенно 
снизить размер финансирования банками бизнеса владельцев. Участники, построившие 
свой бизнес на незаконных операциях, были выведены из банковского сектора. В общем, 
объём сомнительных операций в банковской системе неуклонно сокращался. В 2018 году 
была завершена централизация банковского надзора в Российской Федерации, что пос-
пособствовало принятию более оперативных надзорных решений, а также обеспечивало 
применение единых стандартов в связи с надзором. Приоритетом на среднесрочную “дис-
танцию” являлось увеличение конкуренции в банковском сегменте. Банк России старался 
создавать как можно более комфортные обстоятельства для банков, которые были готовы 
предоставлять более технологичные и качественные сервисы, “товары” своим клиентам. 
Для этой цели была учреждена Система быстрых платежей, активирован сервис биомет-
рической идентификации “на расстоянии”. 

Восстановление потоков капитала после мировой рецессии сопровождалось изменением 
их состава. Резкое падение в трансграничном ссудировании во время и после глобальной 
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рецессии было опоследовано ростом в портфельных потоках. В результате, в конце 2017-го 
года портфельные обязательства достигли среднего показателя в более, чем 13 процентов 
внешних обязательств развивающихся стран по сравнению с 8-ю процентами на конец 2008 
года. [1, стр. 172] 

Доля портфельных обязательств во внешних долгах увеличилась во всех регионах 
“появляющихся рынков” и развивающихся стран, за исключением Южной Азии и Тихо-
океанского региона. Напротив, доля других обязательств, включая прямое трансграничное 
ссудирование, снизилась в них всех. 

Активы глобальных неамериканских банков в долларах США имели тенденцию воз-
растать с мирового финансового кризиса (увеличились с 9,7 триллиона долларов США 
(2012-й г.) до 12,4 триллионов долларов США (начало 2018-го г.). Изменилась и эко-
номическая композиция этих требований (некоторые европейские страны снизили свою 
долю); другие страны, такие как Канада и Япония, значительно расширяли свои. [3, стр. 64] 
В дополнение, позиция в долларах США по отношению к совокупным активам банковской 
системы - во всех валютах - была сравнима с её докризисным уровнем, и имели место 
признаки возобновления активности после посткризисной рецессии. 

Кредитный бум способствовал быстрому нарастанию долга частного сектора на “появ-
ляющихся рынках” и в развивающихся странах, всё больше и больше за счет кредиторов-
нерезидентов в виде долговых ценных бумаг, деноминированных в местной валюте. Нес-
мотря на замедление в росте кредитования с 2016-го года, в конце 2017-го года банковские 
ссуды для домашних хозяйств и нефинансовых корпораций в этих странах составляли в 
среднем 39 процентов ВВП, что на 9 процентных пунктов выше, чем в конце 2007-го года, 
соответственно. 

В Китае, например, кредитование нефинансовым корпорациям и домохозяйствам почти 
удвоилось за десятилетие (как процент ВВП) к концу 2018-го года. Большая часть этого 
возросшего кредита была для корпораций, не для домохозяйств. В 2018-м году корпоратив-
ный долг составил почти 152 процента ВВП, что на 54 процентных пункта выше, чем в 
2007-м году. [1, стр. 175] 

Включение некоторых “появляющихся рынков” и развивающихся стран в основные 
ориентирные индексы облигаций способствовало увеличению в портфельных притоках, 
особенно на небольших рынках, для которых членство индекса могло привлечь иностран-
ных инвесторов. Однако, связывая страны с разными фундаментальными показателями в 
одном и том же портфолио, это включение могло также повысить восприимчивость таких 
стран в ориентирных индексах к потрясениям и колебаниям на международных рынках 
капитала. Межстрановые различия в волатильности капитальных притоков в значительной 
степени отразили различную роль факторов импульса и их взаимодействие, так же как 
структуру притока в определённой стране, и типы заёмщиков и заимодавцев. В дополнение, 
уязвимость к волатильности капитального потока возросла на некоторых “появляющихся 
рынках” и в некоторых развивающихся странах после мировой рецессии в связи с большей 
зависимостью от рыночных финансов и возросшей эмиссии облигаций в иностранной 
валюте. 

В более четверти «появляющихся рынков» и развивающихся стран имел место опыт 
кредитного бума в частном секторе в течение как минимум одного года в период 2011-18-х 
годов. Однако, в отличие от предыдущих эпизодов быстрого роста ссудирования в этих 
странах, многие из этих кредитных бумов не сопровождались резким увеличением в 
инвестировании, так как они, в основном, стимулировали потребление. Кредитный бум был 
спровоцирован большими потоками капитала на “появляющиеся рынки” и в развиваю-
щиеся страны в рамках исторически беспрецедентных монетарных политик в крупных раз-
витых экономиках, включая политику отрицательной процентной ставки. Что до развитых 
экономик, многие центральные банки снизили и затем сохранили свои ставки монетарной 
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политики на исторически низком уровне. В течение 2009–2016-х гг. большинство этих 
стран (за исключением Бразилии) поддерживали реальные ставки политики ниже среднего 
показателя 2002–2007-х гг, составлявшего около 4-х процентов. Отдача в росте поддержала 
уверенность инвесторов и повысила спрос на займы со стороны нефинансовых корпораций. 
Вдобавок, низкие цены на сырьё в 2011-2016-х гг. увеличили потребности в корпоративном 
заимствовании в экспортирующих сырьё “появляющихся рынках” и развивающихся 
странах. [1, стр. 173] 

Быстрый рост ссудирования после мировой рецессии сопровождался некоторым уху-
дшением качества активов и увеличением зависимости от краткосрочного оптового финан-
сирования. Пропорции нерабочих и депозитных ссуд увеличились, хоть и последние всё 
ещё оставались, в среднем, значительно ниже ста процентов. Однако, к концу 2016-го года 
этот кредитный бум начал идти на убыль. Заслуживает внимания, что стоимости заимство-
вания на “появляющихся рынках” и в развивающихся странах начала расти одновременно 
с повышением Федеральной резервной системой США процентных ставок (в конце 2015-
го года). 

Ожидания дополнительного смягчения политики со стороны крупных центральных бан-
ков сопровождались ослаблением глобальных условий финансирования в 2019 году, как 
свидетельствует значительное снижение в глобальных облигационных доходностях и рос-
шая доля отрицательного долга. Однако, это не привело к устойчивому широкому восста-
новлению в потоках капитала на “появляющихся рынках” и в развивающихся странах на 
фоне возросшего неприятия риска, движения к безопасности в контексте ухудшающихся 
перспектив глобального роста, повышения неопределённости в торговой политике. В 
отличие от широко распространённого восстановления после глобальной рецессии, 
меньшее количество этих элементов “увидело” увеличение в притоках капитала, в основ-
ном, в форме притоков портфельного долга. [1, стр. 175] 

Одним из последних факторов, усиливших негативные финансовые результаты послед-
него десятилетия, конечно, была пандемия нового коронавируса, которая уже “спровоци-
ровала” неизмеримые гуманитарные затраты. Таким образом, все страны должны работать 
вместе, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб. 2019-й год опре-
деленно был временем для проявления солидарности, что было одной из главных тем одной 
из встреч министров финансов и руководителей центральных банков G20. Прогноз гло-
бального роста год был негативным на 2020-й год, с не менее серьезной или худшей рецес-
сией, чем во время глобального финансового кризиса, который был упомянут выше. 

МВФ, один из крупнейших международных финансовых институтов, полностью поддер-
жал исключительные бюджетные меры, которые многие страны уже приняли для того, что-
бы укрепить системы здравоохранения, защитить затронутых работников и предприятия. 

Приветствовались действия крупных центральных банков в смягчении монетарной 
политики. Эти решительные усилия отвечали интересам не только каждой страны, но и 
глобальной экономики как единому целому. Необходимо было сделать больше, особенно в 
государственном секторе. [4] 

На определённый момент времени, инвесторы вывели с «появляющихся рынков» более 
83-х миллиардов долларов США с начала кризиса (самый крупный зарегистрированный 
отток капитала в истории). МВФ был особенно обеспокоен положением стран с низкими 
доходами в критических долговых ситуациях - институт тесно работал со Всемирным 
Банком над этой проблемой. 

МВФ также сосредоточил свою надзорную работу на двусторонней и многосторонней 
основе на преодолении кризиса COVID-19 и мерах политики для того, чтобы снизить его 
воздействие. Организация чрезвычайно увеличивала объём экстренного финансирования - 
на определённый момент времени за помощью обратились почти 80 стран - и она тесно 
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сотрудничала с другими финансовыми учреждениями для того, чтобы принять эффектив-
ные скоординированные меры. 

МВФ пополнил трастовый фонд (Trust Fund) для того, чтобы ограничить и преодолеть 
последствия катастроф с тем, чтобы помочь беднейшим странам. Фонд одобрил уже об-
ъявленные взносы и призвал других присоединиться к этим усилиям и был готов 
использовать весь кредитный потенциал, который достиг 1-го триллиона долларов США в 
определённый момент времени. 

 
Заключение 

После первоначального восстановления период за глобальной рецессией был отмечен 
приступами мировой финансовой турбулентности и периодическим сокращением притока 
капитала, которое вызвало волатильность обменного курса. Тем не менее, количество 
случаев внезапного прекращения притока иностранного капитала, ведущих страны к 
финансовым катастрофам, достигло, как было отмечено, примерно половины от уровня до 
2008-го года. Это говорит о том, что “появляющиеся рынки” и развивающиеся страны 
улучшили свою способность управлять нестабильностью потоков капитала, отчасти 
благодаря более гибким режимам обменного курса и накоплению валютных резервов. 

Полагаю, что следует выделить, в частности, следующие моменты касательно ситуаций, 
о которых говорилось выше: 

• Многие кредитные организации в Европе и Центральной Азии не смогли включиться 
в трансграничное ссудирование 

• Кредитный всплеск в недавнем прошлом сыграл роль в увеличении долга между 
многими развитыми странами 

• Корпоративный долг в иностранной валюте вырос с 21-го процента ВВП в 2007-м 
году до 28-и процентов ВВП в 2018-м году 

• В конце 2017-го года портфельные обязательства составили в среднем более 13-и 
процентов внешних обязательств развивающихся стран; показатель составлял 8 
процентов на конец 2008-го года 
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Bu məqalənin tərkibinə daxildir: təxminən on ildən sonra 2008-ci ilin qlobal iqtisadi böhranının 
nəticələrinin təhlili; bank sistemləri üzrə statistika; yeni koronavirusla mübarizə ilə əlaqəli iqtisadi 
məlumatlar; böhranlarla əlaqədar ortaya çıxan tendensiyalar haqqında məlumat; qlobal iqtisadiy-
yatda müasir metamorfozlar haqqında məlumatlar; dünya maliyyə sisteminin vacib elementləri 
kimi birjalar haqqında məlumatlar. Tərcümə ilə əlaqədar olaraq informasiyanın dəqiqliyinin azal-
ması ehtimalı kifayət qədərdir. 
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COVİD-19 PANDEMİYASININ QLOBAL İQTİSADİYYATA TƏSİR DƏRƏCƏSİNİN 
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Xülasə 

Ölkələr arasında ticarət müharibələri davam edərkən ÜST-nin 2020-ci ildə pandemiya kimi qə-
bul etdiyi Covid-19 epidemiyası bütün dünyada sürətlə yayılmağa başladı. 2020-ci il adətən dünya 
ölkələri üçün qaranlıq bir buluda çevrildi. Başda ABŞ və Çin olmaqla bir çox ölkələrdə istehsalın 
həcmi azaldı, beynəlxalq birjalarda durğunluq yarandı, kapitalın hərəkətliliyi, faiz nisbətləri, mak-
roiqtisadi göstəricilər mənfi dərəcədə dəyişikliyə məruz qaldı. Məqalədə Covid-19 pandemiya-
sının qlobal iqtisadiyyata təsiri və onun nəticələri barədə müəllif tərəfindən araşdırma aparılmışdır. 

Аçаr sözlər: Covid-19, pandemiya, epidemiya, qlobal iqtisadiyyat, kapitalın hərəkətliliyi. 
 

Giriş 
Əhalinin sağlamlığı üçün böyük təhlükə yaradan koronavirus pandemiyası qlobal səviyyədə öz 

təsirini göstərməkdə davam edir. Covid-19 adlanan yeni koronavirus növünün həm sağlamlıq, həm 
də iqtisadi cəhətdən mənfi fəsadlar törətdiyi məlumdur. Bu virusu digərlərindən fərqləndirən cə-
həti onun yüksək risk kateqoriyasına mənsub olması, qlobal epidemiyaya çevrilməsi və yazın orta-
larında tam nəzarətdən çıxması oldu. Təəssüf ki, bu təhlükəli ssenari gerçəkləşdi. Virusun dünya-
nın hər bir nöqtəsinə, xüsusən də Avropaya və ABŞ-a yayılması təhlükə ölçülərini iqtisadi baxım-
dan artırdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) 24 sentyabr 2020-ci il tarixinə olan məlumatına 
əsasən 235 ölkə üzrə 31 798 000 ümumi yoluxma, 973 653 ölü sayı müşahidə edilmişdir. [6] 

Virus epidemiyası ABŞ və Çin arasındakı qlobal hegemonluq mübarizəsinin gedişatına təsir 
göstərə biləcək bir məqamdır. Bu kritik dövr hər iki ölkə üçün ciddi bir sınaqdır. Bu sınağın həm 
daxili, həm də qlobal fəsadları var. Bu iki ölkənin öz sərhədləri daxilində epidemiyaya qarşı müba-
rizədəki fəaliyyəti daxili siyasət baxımından həlledici olacaqdır. Daxildə uğur qazanılmadıqda, 
epidemiyaya qarşı qlobal mübarizənin əsas aktyoru olmaq çətinləşir. Görünən odur ki, Çinin daxili 
siyasət ölçüsünə görə iki üstünlüyü var. Birincisi, Çin öz açıqlamalarında  epidemiyanı nəzarətə 
götürməkdə əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etdiyini iddia edir. Çində baş verən yeni hadisələrin xaric-
dən qaynaqlandığı deyilir. İkincisi, ölkənin rəqibsiz sahibi olan Çin Kommunist Partiyasının 
(ÇKP) daxili nəzarəti öz əlində cəmləşdirəcəyi güman edilir. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, hər 
iki üsulla bağlı heç bir zəmanət yoxdur. Beynəlxalq ictimaiyyətdə Çindən gələn virus məlumatla-
rının nə qədər doğru olduğuna dair ciddi şübhələr var. Lakin mütəxəssislərin fikrincə yaxın payız 
aylarında artma ehtimalı yüksək olarsa, bunun Çinə siyasi və sosial baxımdan necə təsir edəcəyini 
demək çətindir. Epidemiyanın mərkəzinə çevrilmiş ABŞ-da səhiyyə sisteminin tutumu və əhatə 
dairəsi ciddi bir problemə çevrilib. Daxildə siyasi parçalanmalar epidemiya ilə mübarizə konsen-
trasiyasını da yayındırır. Dalğanın ikinci mərhələsi qlobal səviyyədə özünü büruzə verir. Beynəl-
xalq ictimaiyyət müalicə-profilaktika işlərinin sürətləndirilməsindən peyvəndin tapılmasına, 
ölkələr arasında koordinasiyanın təmin edilməsindən zərərçəkmiş ölkələrə dəstəyin verilməsinə 
qədər bir çox fərqli mövzuda ABŞ və Çinin liderlik fəaliyyətini yaxından izləyir. Fikrimcə, hər iki 
ölkənin idarəetməsində ciddi çatışmazlıqlar var. ABŞ İkinci Dünya Müharibəsindən sonra forma-
laşdırdığı beynəlxalq sistemi və qurumlarını son illərdə öz əli ilə zəiflətdi. Rəsmi Vaşinqton, daxil-
də baş verən siyasi qarışıqlıqla əlaqədar qlobal məsələlərin həllini dəstəkləmək üçün əvvəlki kimi 
istəkli deyil. Digər tərəfdən, Çinin diplomatik potensialı hələ lider kimi fəaliyyət göstərməyə im-
kan vermir və şəffaflıqla bağlı çıxılmaz vəziyyət onun beynəlxalq təsirini azaldır. Virusun insan 
psixologiyasına təsirləri səbəbi ilə bəzi cəmiyyətlərdə epidemiyanın başlanğıc nöqtəsi olan Çinə 
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qarşı mənfi münasibətlərin geniş yayıldığının şahidi ola bilərik. Belə bir vəziyyət Çinin qlobal 
imicinə xələl gətirə bilər. 

Pandemiyanın qlobal iqtisadiyyata təsiri 
Çinin Vuhan şəhərində başlayan, qısa müddətdə dünyanı öz cənginə alan və Ümumdünya Sə-

hiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən "pandemiya" elan edilən Covid-19 virusu təkcə səhiyyə sisteminə 
deyil, həm də qlobal iqtisadiyyata mənfi təsir göstərib. Hal-hazırda, dünyanın hər bir yerində bütün 
ölkələr bu xəstəliklə mübarizə mövzusunda tibbi məsələlər və xəstəliyin ölkənin iqtisadiyyatına 
vurduğu təsiri azaltmaq istiqamətində işlər aparırlar. Lakin xəstəliyin müalicəsi və epidemiyaya 
nəzarət ilə bağlı dəqiq tarixin olmaması qeyri-müəyyənliyi artırır və bu da öz növbəsində iqtisadi 
yöndə risk və xərcləri gündən-günə artırmaqdadır. Epidemiyanın iqtisadiyyata təsiri ilə bağlı 
OECD, BVF, FED, Dünya Bankı kimi təşkilatlarla yanaşı dünya səviyyəli iqtisadçılar, mərkəzi 
banklar, hökumətlər, elm adamları layihələr, araşdırmalar, metodlar və tətbiqlər hazırlamaqla 
məşğuldurlar. [3] 

Epidemiyanın qlobal iqtisadiyyatda yaratdığı xərclərlə bağlı çox sayda statistik məlumatlar 
qeyd olunur. Bəzi proqnozların aşağı və yuxarı sərhədləri arasında boşluqlar olduğu kimi, fərqli 
hesablamalar arasında da kənarlaşmalar mövcuddur. Məsələn, Asiya İnkişaf Bankı (AİB) epide-
miyanın iqtisadi xərclərini 2 ilə 4.1 trilyon ABŞ dolları civarında qiymətləndirir [7]. Bu göstərici 
qlobal məhsul istehsalının 2,3-4,8 % civarındadır. Digər tərəfdən epidemiyanın iqtisadi dəyərini 1 
trilyon dollar hesab edən Birləşmiş Millətlər Ticarət və İnkişaf Təşkilatı (UNCTAD) qısa müddət-
də bu dəyəri 2 trilyon dollara qədər yüksəltdi. [1]. Bu iki fərqli göstərici/uyğunsuzluq hələ də belə 
xərc smetası hazırlamağın erkən olduğunu göstərir. Həmçinin, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı 
(ÜTT) da öz növbəsində Covid-19 epidemiyasının qlobal ticarəti 13-32% azaldacağını proqnoz  
kimi açıqladı [5]. 

 

Qrafik 1 
Qlobal ticarətin həcmi və epidemiyadan sonrakı proqnozlaşdırılan ssenarilər 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mənbə: Blenkinşop, Filip “Koronavirus ÜTT-yə görə dünya ticarətini 1/3 qədər azalda bilər”, Dünya İqtisadi 
Forumu, 9 aprel, 2020.  

 
2020-ci ilin birinci rübündə, iqtisadiyyatı sənayeləşmiş ölkələr istehsal  prosesində 2,5% nisbə-

tində bir azalma yaşadılar. Asiyanın sənaye ölkələrində əsasən Cənubi Koreya və Çinin Tayvan 
əyalətinin dinamik göstəriciləri sayəsində istehsal həcmi demək olar ki, dəyişməz olaraq qaldı. [4] 

Covid-19 epidemiyası ilə mübarizə çərçivəsində görülən tədbirlər qlobal ərzaq təhlükəsizliyi 
baxımından da ciddi problemlər yaradacağı gözlənilir. Sərhədlərin bağlanması, uçuşların dayan-
dırılması, bəzi zavod və fabriklərdə istehsalın qismən və ya tam dayandırılması və xüsusilə dəniz 
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nəqliyyatında logistik fəaliyyətlərin minimuma edirilməsi  nəticəsində zəifləmiş tədarük zənciri 
bir çox ölkədə, xüsusən də az inkişaf etmiş ölkələrdə qida tədarükünü çətinləşdirdi. BMT-nin Qida 
və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)  açıqlamalarının birində bildirib ki, 2020-ci ilin mart ayından 
etibarən epidemiyanın qida təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatı məhsulları sisteminə təsirli olub 
olmadığı hələ məlum deyil və bu məsələ zaman keçdikcə aydınlaşacaqdır. Ancaq, həmin vaxtdan 
etibarən qida tədarükü zənciri sistemində çalışan işçilərin, istehsalçıların, ərzaq daşıma xidmətinin 
nümayəndələrinin, bazarların və müştərilərin epidemiyadan mənfi təsirləndiyi məlumdur. 

Qeyd etdiyimiz kimi, epidemiya təkcə səhiyyə tərəfdən deyil, eyni zamanda iqtisadi tərəfdən 
də ölkələri təhdid altına alır. Epidemiya nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında bir sıra iqtisadi problem-
lər yaranır ki, bunun da nəticəsi faciəvi ola bilər. Bu cür iqtisadi problemləri ümumiləşdirib 
aşağıdakı qaydada yaza bilərik: 
 İqtisadi durğunluq (ÜDM-in kəskin azalması); 
 İşsizliyin artması; 
 Sənaye məhsulları istehsalında azalma; 
 Xarici investisiyanın qəfil dayanması; 
 Turizm gəlirlərinin azalması; 
 Borc faizlərində artım; 
 Özəl sektorun borclarını ödəyə bilməməsi; 
 Vergi daxilolmalarında azalma; 
 Birjalarda ciddi itkilərin olması; 
 Fiziki şəxslərin gəlir itkisinin olması; 
 Dövlət maliyyəsinə əlavə yük 
Epidemiya nəticəsində ölkələrin iqtisadiyyatında ciddi bir daralma yaşanacağı proqnozlaşdırı-

lır. Buna görə qlobal ÜDM 2,1%, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə (İEOÖ) 2,5% və yüksək gəlirli 
ölkələrdə 1,8% iqtisadi daralma gözlənilir. Bu iqtisadi daralma ABŞ-da 1,67, Avropada isə 1,85 
olacağı təxmin edilir. Epidemiyanın qarşının alınması müddəti uzanarsa bu göstəricilərin ikiqat 
artması proqnozlaşdırılır. [2] 

Günümüzdə milyonlarla insan qida təhlükəsizliyi və yaşayışlarının təmin edilməsi üçün beynəl-
xalq ticarətdən asılıdır. Ölkələrin yayılan pandemiyanı dayandırmağa yönəlmiş siyasət yürütmək 
hüququ olsa da, ərzaq ticarəti sahəsindəki potensial təsirlərin minimuma endirilməsinə diqqət ye-
tirilməlidir. Vətəndaşların iqtisadi və sosial rifahını qorumaq üçün qatı tədbirlər planı həyata keçi-
rən ölkələr ticarətdəki qadağaları nisbətən yumşaltmalıdırlar. Belə ki, tətbiq edilən yeni sərhəd 
məhdudiyyətlərindən bəziləri ərzaq təchizatı zəncirini poza bilər. Bu məhdudiyyətlər kənd təsərrü-
fatı və qida sənayesi işçilərinin hərəkətini çətinləşdirə və ərzaq konteynerlərinin sərhəddə qalma 
müddətini uzada bilər. Bu isə məhsulların xarab olmasına və qida tullantılarının artmasına səbəb 
ola bilər. Əgər belə bir ssenari reallaşarsa, bu, ən çox həssas qruplara və qida çatışmazlığından 
əziyyət çəkən insanlara təsir edən ərzaq təchizatı zəncirini pozar bilər. Ərzaq məhsullarının möv-
cudluğu ilə bağlı qeyri-müəyyənlik ixrac məhdudiyyətlərini artıraraq dünya bazarında qıtlıq yara-
da bilər. Bu cür reaksiyalar ərzaq təchizatı və tələb arasında balansı dəyişə bilər ki,  bu da qiymət-
lərin kəskin artımı və qeyri-stabilliyinə gətirib çıxaracaq. Əvvəlki böhranlardan onu öyrəndik ki, 
bu cür tədbirlər xüsusilə gəlir səviyyəsi aşağı olan və ərzaq qıtlığı olan ölkələrə, həmçinin humani-
tar təşkilatların ərzaq təminatına ehtiyacı olan ölkələrə kömək səylərinə ziyan vurur. [9] 

Qlobal pandemiyanın iqtisadi nəticələrinə baxdıqda görürük ki, Covid-19 koronavirusu əsasən 
sənaye məhsulları bazarlarının və istehsalın çökməsi ilə müşayiət olunmaqdadır. AB-də sənaye 
istehsalı mart ayında 10,6%, aprel ayında 18,2% azaldıqdan sonra, may ayında 11,5%,  iyun ayında 
9,6% və iyul ayında 4,1% artmışdır. Son aylardakı artıma baxmayaraq 2020-ci ilin fevral ayından 
bəri ümumi azalma 7%-ə bərabərdir. 2020-ci ilin iyul ayında bir əvvəlki aya nisbətən sənaye 
istehsalı AB ölkələrinin əksəriyyətində artmışdır və ən çox artım Portuqaliyada (11,9%), İspani-
yada (9,4%) və İrlandiyada (8,3%) olmuşdur. 
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Qrafik 2 
AB ölkələri üzrə sənaye istehsalının həcmi, yanvar-iyul 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mənbə: Eurostat məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur  
 
Pandemiyanın səbəb olduğu qeyri-müəyyənliklər istehlak və investisiya xərclərinin azalmasına 

səbəb olmuş və bunun nəticəsində də məcmu tələbin daralması baş vermişdir.  
BVF-nin 2020-ci ilin iyununda dərc etdiyi “Qlobal İqtisadi İcmal” hesabatına əsasən, pande-

miya ilə əlaqədar 2020-ci ildə qlobal iqtisadiyyatın 4.9% kiçiləcəyi gözlənilir ki, bu da aprel proq-
nozundan 1.9 faiz bəndi yuxarıdır. Buna səbəb COVID-19 pandemiyasının 2020-ci ilin ilk yarısın-
da iqtisadi fəaliyyətə gözləniləndən daha çox zərbə vurması və bərpa müddətinin daha tədrici ola-
cağı gözləntisidir. [11] 

COVID-19 epidemiyasının yayılması ilə əlaqəli qorxu və həyəcan investorların da düşüncəsinə 
mənfi təsir edib, bu da əsas bazarlarda səhmlərin qiymətinin kəskin enməsinə gətirib çıxarıb. 
Analitiklər qeyd edirlər ki, epidemiyanın yayılması bazarlara üç istiqamətdə təsir edə bilər: Çində 
işgüzar fəaliyyətin azalmasına, yerli bazarda fəaliyyətin azalmasına və maliyyə bazarlarında stresə 
gətirib çıxara bilər. 

Qrafik 3 
Covid-19 epidemiyası səbəbi ilə beynəlxalq birjalarda son vəziyyətin təhlili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mənbə: CNN Business, 2020, Bloomberg, 2020. 
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Koronavirusun yaratdığı vahimə və mənfi gözləntilər mart ayında beynəlxalq birjalarda qısa 
müddətli bir azalmaya səbəb oldu. Asiya, Amerika və Avropa birjalarında azalmalar təxminən 20-
35% arasında olmuşdur. Birjalardakı bu enişlər səbəbi ilə bazarlardan 15 trilyon dollardan çox pul 
geri çəkilib. Bu itkilər şirkətlərin maliyyə qaynaqlarının yox olmasına səbəb olsa da, bir çox şirkə-
tin iflasına səbəb olmuşdur. Ölkələrdəki birja rəhbərlikləri tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində 
23 mart tarixindən etibarən bərpa işləri başladı. Bərpa işləri davam etdikcə, 2020-ci ilin aprel 
məlumatlarına görə ümumilikdə 250 bazar üzrə 53 mindən çox şirkətin dəyəri yenidən 93 trilyon 
dollara yüksəldi. [8] Yuxarıdakı qrafikdə göründüyü kimi, Avropa, Asiya və ABŞ birjalarındakı 
itkilər 30%-i ötüb. Həmçinin, İstanbul birjasının itkiləri ümumilikdə 30% düşməklə 125 mindən 
83 minə qədər düşmüşdür. 

 
Qrafik 4 

Qlobal Qızıl qiymətlərindəki dəyişikliklər (1 Uns = $ dəyərində) 

 
Mənbə: www.goldprice.org  2020  
 
Koronavirusun dünyada geniş yayılmağa başladığı və pandemiya elan edildiyi mart ayının ikinci 

həftəsindən etibarən qızılın qiymətləri 11%-dən çox azalaraq 1480 dollara düşdü. Pandemiya elanı 
ilə qlobal birjalarda və qızıl qiymətlərində böyük enişlər oldu və 23 Mart tarixindən etibarən sürətlə 
bərpa olunmağa başladı. Birjalar hələ də öz itkilərini bərpa etməməsinə baxmayaraq, qızıl qiymətləri 
2013-cü ildən sonra ən yüksək səviyyəyə qalxdı. Qızıla olan tələbi artıran qeyri-müəyyənlik və 
beynəlxalq ticarətin durğunlaşması nəticə etibarilə qızıl istehsalı və ticarətindəki azalmaya səbəb 
oldu. Bu səbəbdən investorlar və sərmayədarlar virus səbəbindən etibarlı bir sığınacaq kimi qızıla 
uz tutdular. Fikrimcə, qızıl qiymətlərindəki artım davam edəcək və 2000 dollara çatacaq. 

 
Nəticə 

Covid-19 pandemiyası ilə bütün dünya yeni bir dövrə qədəm qoyur. Qeyri-müəyyənlik bütün 
dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi bir təhlükə yaradır, çünki epidemiyanın nə vaxt qarşısının alınacağı 
və xəstəliyin müalicəsinin mümkün olub-olmadığı hələ də məlum deyil. Bəzi ölkələrdə, əsas qida 
ehtiyacları xaricində istehsalın dayandırılması, digər ölkələrdə isə dayanma mərhələsində olması 
qlobal ümumi məhsula mənfi təsir göstərir. Sərhəd qapılarının bağlanması, beynəlxalq uçuşların 
dayandırılması və ölkələrin bəzi (xüsusilə tibbi və kənd təsərrüfatı məhsulları) məhsul qruplarına 
tətbiq etdiyi ixrac qadağaları qlobal tədarük zəncirlərini qırır. Milli və beynəlxalq müstəvidə 
tələbin azalması da istehsalın dayandırılması ilə ciddi işsizlik rəqəmlərinə səbəb olur. Gəlir itkisi 
riski və işsizliklə birlikdə gəlirlərini itirən şəxslərin ehtiyaclarını ödəməmək riski sosial problemlər 
yaradır. 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(58)-2020 
 

194 

Bir tərəfdən epidemiya ilə mübarizə qlobal əməkdaşlığı hər zamankindən daha vacib edir, həm-
çinin epidemiya zamanı çox zərər görən iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətini qoruma instinkti 
qlobal sistem üçün yeni bir "dəhşətli fırtına" yaradır. Digər tərəfdən, epidemiyaya qarşı mübarizə-
də erkən tədbir görən ölkələrin iqtisadi sıçrayış etmək imkanlarına daha çox sahib olduğunu unut-
mamalıyıq. Üstəlik və ən başlıcası, epidemiya səbəbi ilə zərər çəkmiş iqtisadiyyatların qlobal iqti-
sadi sistemdə tərk etdiyi boş yeri əlində cəmləşdirməyə nail olan ölkələr uzunmüddətli gəlir əldə 
etmək şanşı qazanırlar. 
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Определение влияния пандемии Covid-19 на глобальную экономику 
 

Резюме 
По мере продолжения торговых войн между странами эпидемия Covid-19, которую ВОЗ 

сочла пандемией в 2020 году, начала быстро распространяться по миру. 2020 год стал для 
мира темным облаком. Во многих странах, особенно в Соединенных Штатах и Китае, 
производство снизилось, международные обмены застопорились, движение капитала, 
процентные ставки и макроэкономические показатели изменились отрицательно. В статье 
автор исследует влияние пандемии Covid-19 на мировую экономику и ее последствия.  

Ключевые слова: Covid-19, пандемия, эпидемия, мировая экономика, мобильность 
капитала. 
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Determination the rate of Covid‐19 pandemics and its impact on the global economy 

 
Summary 

While trade wars continue between the countries, the Covid-19 epidemic was declared a 
pandemic by the World Health Organization in 2020 and it began to spread rapidly around the 
world. 2020 has become a dark cloud for the world. In many countries, especially the United States 
and China, production has declined, international exchanges have stagnated, capital movements, 
interest rates, and macroeconomic indicators have changed negatively. The author conducted 
research on the impact of the Covid-19 pandemic on the global economy and its consequences. 

Key words: Covid-19, pandemics, epidemics, global economics, capital mobility. 
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