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POSTPANDEMİYA DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANDA İNVESTİSİYA MÜHİTİNİN
YAXŞILAŞDIRILMASI PRİORİTETLƏRİ
Xülasə
Tədqiq olunan mövzunun aktuallığı baxımından, müasir dövrdə, xüsusilə COVİD-19 pandemiyasının mənfi təsirinin artdığı bir şəraitdə, həmcinin postpandemiya dövründə investisiya mühitinin cəlbediciliyinin artırılması vacib məsələlərdən biri kimi diqqət cəkir. Belə ki, investisiya
mühitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar olaraq müvafiq şəraitin yaradılması və investisiyaların hərəkətinə mane olan halların aradan qaldırılması üçün uzunmüddətli dövr üçün investisiya potensialının formalaşdırılması tədbirləri görülməlidir.
Tədqiqatın metodları baxımından isə qeyd etmək olar ki, məqalənin hazırlanmasında iqtisad
elmində geniş istifadə olunan bir qrup metodlardan istifadə edilmişdir. İlk növbədə, təhlil və ümumiləşdirmə metoduna üstünlük verilmişdir. Bir sıra istiqamətlər üzrə investisiya proseslərinin və
fəaliyyətinin obyektiv baxılması və təhlil olunması məqsədilə müqayisəli təhlil, sintez, histoqramma və cədvəllərdən istifadə olunmuşdur.
Problemin öyrənilməsi baxımından, müxtəlif tədqiqatlar diqqət çəkir və investisiya mühitinin
səmərəliliyinin artırılması problemlərinin bütün dünya ölkələrində aktual olaraq qalmasını qeyd
etmək mümkündür. Bir qrup ölkələr investisiyalar ixracını artırmaq istəyirsə, digər böyük bir qrup
ölkələr isə daha çox investisiyalar cəlb etmək üçün səylər göstərirlər.
Tədqiqatın hipotezası əsas etibarilə postpandemiya dövründə Azərbaycanda daha cəlbedici
investisiya mühitinə ehtiyacın olması ilə bağlıdır. Ölkəmizdə strateji iqtisadi hədəflər, o cümlədən
işğaldan azad olunmuş ərazilərin dirçəldilməsi ilə bağlı prioritetlər yeni yanaşmaları və güclü
investisiya siyasətini tələb edir.
Araşdırmanın məqsədi isə ilk növbədə, müasir pandemiya şəraitindəki obyektiv reallıqlardan
yanaşmaqla, postpandemiya dövründə Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması
prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi və dövlətin investisiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinə diqqətin yönəldilməsidir.
Açar sözlər: investisiya siyasəti, investisiya fəaliyyəti, COVİD-19 pandemiyası, investisiya
mühiti, investisiya fəallığı, investisiya mexanizmləri, dövlətin investisiya siyasəti, investisiya
mühitinin səmərəlilik problemləri.
Giriş
İnvestisiya potensialının yeni mənbələrinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün mövcud resurslardan – təbii və iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə edilməsi infrastrukturu yaradılmalı və fəaliyyət mexanizmləri hazırlanaraq tətbiq olunmalıdır. İqtisadi inkişaf prosesləri iştirakçılarına dövlət dəstəyinin göstərilməsi, bununla əlaqədar zəruri mexanizmlərin hazırlanaraq tətbiq
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olunması, təsərrüfat və sahibkarlıq subyektlərinin ucuz və uzunmüddətli kredit resurslarına çıxışlarının və əlçatanlığının təmin edilməsi, investisiya layihələrinin kifayət qədər dərindən əsaslandırılması və onların cəlbediciliyinə nail olunması tədbirləri görülməlidir. İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı
məsələlərə strateji yanaşmalar gücləndirilməli və investisiya mühitinin əsas elementləri qlobal investisiya çağırışlarına uyğunlaşdırılmalıdır [2]. Müasir dövrdə investisiya mühiti ölkənin investisiya bazarının cəlbedicilik səviyyəsini və investisiya riskinin əhatəsini özündə əks etdirən vacib
komponent kimi dövlətin investisiya siyasətinin aparıcı tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməli və
bununla bağlı tələb olunan tədbirlərin sistemli şəkildə reallaşdırılmasına nail olunmalıdır [3].
Buna görə də investisiya problemləri ilə bağlı iqtisadi ədəbiyyatlarda ardıcıl araşdırmaların olduğunu söyləmək olar. Azərbaycan özünün neft strategiyasını reallaşdırmaqla, neft-qaz sektorunda xarici investorlar üçün müəyyən güzəştlər paketinə malik olan əlverişli investisiya mühiti yarada bilmişdir. Bu modelin əsasında neft sənayesi başlıca rol oynayır, amma əsas məqsəd bütünlükdə
ölkə iqtisadiyyatında investisiya mühitinin daha cəlbedici təşkili və qeyri-neft sahələrinin inkişaf
etdirilməsi, iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi vəzifələrinin ohdəsindən gəlməkdə
investisiyaların əhəmiyyətini ön plana çəkmək və onların intensiv cəlbi üçün əlverişli mühitin
yaradılmasıdır. İqtisadi ədəbiyyatlarda əsas etibarilə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafında və
artımında xarici investisiyaların rolunun tədqiqinə, investisiyalar və investisiya mühitinin əlverişli
olmasına, dövlət investisiya siyasətinin müasir tendensiyalarına və perspektivlərinə toxunulur. Son
20 il ərzində Azərbaycanda investisiya mühitinin səmərəliliyinin artırılması problemləri üzrə
azərbaycanlı alim-tədqiqatçıların bir qrupunun - B.X.Ataşov, A.Ş.Şəkərəliyev, T.H.Hüseynov,
M.A.Əhmədov, Ş.T.Əliyev, A.E.Quliyeva, S.Z.İsayev və digərlərinin elmi əsərlərində Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir problemlərinin, həmçinin investisiya fəaliyyətinin mexanizmləri, investisiya mühitinin adekvatlığı və səmərəlilik problemləri diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Lakin, postpandemiya dövründə investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətlərinin daha dərindən araşdırılması və ciddi elmi arqumentlər əsasında müəyyənləşdirilməsi bir zərurət olaraq qalır.
Belə şəraitdə hazırkı dövlət investisiya siyasətinin əsas mexanizmlərinin maksimum təkmilləşdirilməsi qaçılmaz bir proses kimi baxılır. Baxılan problemlərin və onların həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi kontekstində praktiki əhəmiyyətdən baxdıqda qeyd etmək olar ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatı qlobal təsirlər səbəbindən, həmcinin COVİD-19 pandemiyasının mənfi fəsadlarından
irəli gələn amillər nəzərə alınmaqla, yeni inkişaf drayverləri formalaşdırmalı, daha işlək iqtisadi
fəaliyyət mexanizmləri, o cümlədən investisiya mexanizmləri hazırlayaraq tətbiq etməlidir. Bu
baxımdan, Azərbaycan və onun kimi digər inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün investisiya mühitinin
səmərəliliyinin artırılması strateji əhəmiyyət kəsb edir. Burada yer almış hipotezalar, tövsiyələr və
təkliflər Azərbaycanda investisiya mühitinin səmərəliliyinin artırılması problemləri və perspektivləri üzrə konseptual yanaşmaların formalaşmasında, daha təsirli investisiya mexanizmlərinin
hazırlanmasında və birbaşa investisiyaların cəlbində səmərəli ola bilər.
Belə ki, COVİD-19 pandemiyasının yaratdığı yeni şəraitdə və həm də postpandemiya dövründə
investisiyaların yönəldilməsi ilə bağlı fəaliyyətin xeyli məhdudlaşdırılması problemlərinin daha
intensiv və təsirli həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi, adekvat investisiya mexanizmlərinin işlənməsi və tətbiqi vacib məsələlərdəndir. Hər bir iqtisadi fəaliyyət növünün və ya müəssisənin dövrün
tələblərinə, inkişaf səmtlərinə və qlobal səviyyədə baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq investisiya siyasəti və strategiyasının olması gərəkdir. Başqa bir mühüm məsələ isə 2020-ci ilin sentyabrın
27-dən başlayaraq 44 günlük müharibədə Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarının azad
edilməsi ilə bağlıdır. Böyük Qarabağ Zəfərindən sonra yaranmış obyektiv reallıqlar baxımından,
həmcinin işğal olunmuş ərazilərdə yeni yaradılmış Qarabağ iqtisadi rayonunda və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonunda daha məhsuldar fəaliyyət göstərmələrinə və ən yüksək texnologiyalar əsasında
işlərini qurmalarına ciddi ehtiyac yaranmışdır. Hazırda əsas məqsəd işğaldan azad olunmuş
ərazilərin kompleks və sistemli şəkildə dirçəldilməsi, bərpa işlərinin səmərəli təşkili üçün maliyyəinvestisiya təminatının gücləndirilməsi mexnizmlərinin yaradılmasından və tətbiq olunmasından
ibarətdir. Bütün bunlar isə daha fəal şəkildə və iri məbləğdə investisiyaların cəlbini şərtləndirir.
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Bütün bunlar göstərir ki, hazırda Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatında əsas paya malik olan Azərbaycan
regionda və dünya səviyyəsində özünü iqtisadi gücünün artırılması və rəqabətqabiliyyətliliyinin
gücləndirilməsi üçün investisiya mühitinin səmərələliyinin artırılması istiqamətində dövlət
siyasətini maksimum təkmilləşdirməli, dünya təcrübəsindən yanaşmaqla daha işlək mexanizmlər
hazırlanmalı və tətbiq olunmalıdır.
Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və investisiya fəallığının artırılmasının
müasir vəziyyətinin təhlili.
Qeyd edək ki, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və investisiya fəallığının artırılması birbiri ilə əlaqəli məsələlərdir. Dünya ölkələrində investisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması
üçün birinci növbədə investisiya mühitinin cəlbediciliyinin təmin olunması ön plana çəkilir və bu
özünü dünya təcrübəsində doğrultmuşdur. Dünya səviyyəsində əsas investisiya resursları, o cümlədən, investisiya ixracı potensialı iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə cəmlənmişdir. Amma
son 20-30 ildə bir çox iqtisadi cəhətdən inkişaf etməkdə olan ölkələr dünya investisiya bazarında
və maliyyə resurslarının bölüşdürülməsində, 3-cü ölkələrə yönəldilməsində əhəmiyyətli şəkildə
fəallıq göstərsələr də, ABŞ və digər iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr dünya səviyyəsində
birbaşa investisiyaların yönəldilməsində önəmli yerləri tuturlar [4]. Məsələn, son illərdə dünya
investisiya bazarının qısa təhlilindən və xarakteristikasından görmək mümkündür ki, dünya üzrə
orta illik birbaşa investisiyaların həcmi 1,3 trln. dollar səviyyəsində olmuşdur və bu investisiyaların
əsas ixracatçıları ABŞ və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələdir. Düzdür, investisiya fəallığı
inkişaf etmiş ölkələrdə son illər ərzində nisbətən zəifləmişdir, amma bununla belə dünya maliyyə
və investisiya bazarlarında bu ölkələrin payı hələ də yüksək olaraq qalmaqdadır. Digər tərəfdən,
iqtisadi fəallığın təmin olunmasında, xüsusilə regionlarda sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin
həll edilməsi məqsədilə layihələrin reallaşdırılmasında investisiyaların önəmli rolu vardır [5].
İnvestisiya mühitinin səmərəliliyinin artırılması və investisiya fəallığının gücləndirilməsi ölkədə maliyyə bazarının intensiv inkişafına, maliyyə-kredit və maliyyə-investisiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinə, iqtisadi artımın dinamikliyinin təmin edilməsinə, iqtisadi inkişaf hədəflərinin reallaşdırılmasına, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən təsərrüfat və kommersiya
subyektlərinin maliyyə və investisiya resursları ilə təmin edilməsinə əlavə potensial formalaşdırmışdır. Eyni zamanda, investisiyalardan səmərəli istifadə edilməsi ilə bərabər, investisiya
resurslarından səmərəli istifadənin dayanıqlı olmasını təmin edə biləcək mexanizmlərin hazırlanması və tətbiqi vacib hesab olunur [6]. Qlobal səviyyədə dövlətlərin investisiya siyasətlərinin
yeni çağırışlara uyğun şəkildə tənzimlənməsi məsələləri də iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin investisiya siyasətlərinin tənzimlənməsi nöqteyi-nəzərindən mühüm əhəmiyyət kəsb edir [7].
İnvestisiyaların idarəedilməsi və uzunmüddətli investisiya qoyuluşlarında qlobal təsirlərin
maksimum obyektiv qiymətləndirilməsi tədbirlərinin görülməsi vacib hesab olunur. Hər il dünya
səviyyəsində 3 trln. dollardan çox investisiyaların yatırılması tələb olunur və bununla əlaqədar
müxtəlif risklər ortaya çıxır. Birbaşa investisiyalar iqtisadi artımın yeni mənbələrinin yaradılmasında və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasında ciddi önəm kəsb edirlər. Belə ki,
ÜDM-in 20-25% həcmi səviyyəsində investisiyaların cəlb olunması orta illik iqtisadi artım tempinin 2,5-3% səviyyəsində əldə olunmasına imkan verər [8]. Məsələn, Böyük Britaniyada birbaşa
investisiyaların cəlbinin artırılmasında ofşor ada modellərindən bacarıqla istifadə olunur. Vircin
adasında qeydə alınmış sahibkarlıq və biznes subyektləri vasitəsilə cəlb olunan birbaşa investisiyaların həcmi 125-130 mlrd. dollar səviyyəsindədir və bu göstərici dünya səviyyəsində 2-ci yer
deməkdir.
Qlobal iqtisadi çağırışlar şəraitində və dünyada baş verən iqtisadi, maliyyə böhranlarının mənfi
fəsadlarının davam etdiyi bir dövrdə iqtisadi artımın təmin edilməsi problemləri kifayət qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi artımın təşkili bir çox problemlərin kompleks və sistemli baxılmasını şərtləndirir. Bu sırada mühüm yerlərdən birini investisiyalar tutur. İnvestisiya siyasətinin
adekvatlığı və bu sahədə fəaliyyət mexanizmlərinin səmərəli təşkili iqtisadi proseslərə, o cümlədən
iqtisadi artıma əlavə stimullar verir, iqtisadi fəallığı artırır [9]. Dünya təcrübəsində investisiya
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mühitinin dövrün tələblərinə uyğun şəkildə formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi metodikaları
mövcuddur. Bu sırada vacib məqamlardan biri investisiya mühitinin formalaşdırılması və inkişafına ciddi təsir edən investisiya risklərinin əhatəsinin maksimum optimal qiymətləndirilməsi və
nəzərə alınmasıdır [10]. Hər bir ölkənin investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsinə müasir
yanaşmalar təmin olunmalıdır. Beynəlxalq səviyyədə aparılan araşdırmalar, investisiyaların
səmərəli axını sayəsində iqtisadi mexanizmlərin məhsuldarlığının yüksəldilməsi məsələləri və
investisiyaların cəlbinin intensivliyinə nail olunması müasir dövrdə aktuallığı ilə diqqət çəkir [11].
İnvestisiyaların davamlı və intensiv cəlbinin təşkili nəticəsində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin
inkişaf prioritetlərinin reallaşdırılması üçün əlavə imkanlar formalaşdırılır. Xüsusilə, xarici investisiyaların cəlbi üzrə işlək mexanizmlərin hazırlanması və fəal şəkildə tətbiqi əhəmiyyətli iqtisadi
artım üçün əsas zəminlərdən hesab olunur [12]. Belə ki, intensiv xarici investisiyalar axını hesabına iqtisadi inkişafın artımı prioritetləri üzrə fəaliyyət tədbirlərinin etibarlı maliyyə təminatı formalaşdırılır, zəruri modernizasiya və yüksək texnologiyalar əsaslı istehsal sahələrinin yaradılması
təmin edilir. Nəticədə, məhsuldarlığın əhəmiyyətli artımına şərait yaranır və iqtisadi artımın
uzunmüddətli dövr üçün yeni mənbələri formalaşdırılır.
Hər bir ölkədə investisiyaların cəlbi və hərəkətinin strateji aspektlərinin dövlət investisiya siyasətində ciddi şəkildə nəzərə alınması vacib şərtlərdəndir [13]. Bunun üçün ölkədə investisiyalardan
səmərəli istifadə edilməsinə müvafiq olaraq şəraitin və infrastrukturun yaradılması təmin olunmalı, sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi məsələlərinə daha strateji yanaşmalar ortaya qoyulmalı, investisiya mühitinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün zəruri tədbirlər görülməli və bunlarla əlaqədar olaraq çevik vergi siyasəti yürüdülməli, səmərəli fiskal alətlər hazırlanmalı, onların
stimullaşdırıcı xüsusiyyətlərinə daha çox önəm verilməli və xarici investorların ölkəyə fəal şəkildə
gəlməsi davamlı şəkildə stimullaşdırılmalıdır. Beynəlxlaq təcrübədə investisiya mühitinin maksimum cəlbedici olmasında, burada tətbiq olunan mexanizmlərin və alətlərin investorlar tərəfindən
maraqla qarşılanmasında investisiya layihələrinin resurs təminatı, yəni xammalla uzunmüddətli
dövr üçün təminat problemləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir və investisiya mühitinin səmərəliliyinin artırılmasında bu amillərə strateji yanaşmalar diqqət mərkəzində saxlanılır. Eyni zamanda,
ölkənin iqtisadi priroitetləri çərçivəsində investisiya mexanizmlərinin hazırlanması və reallaşdırılmasında ardıcıl tədbirlərin görülməsi, bu işin sistemli formada olması, tətbiq edilən mexanizmlərin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi və investisiya fəallığının təmin olunması məsələlərinə də xüsusi
önəm verilməlidir [14]. İnvestisiya mühitinin müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə formalaşdırılması və onun səmərəliliyinin artırılması məsələləri bir sıra tədbirlərin görülməsini şərtləndirir.
Bu sırada əsas diqqət dünya təcrübəsindən yanaşdıqda, qanunvericilik bazasının işlək və səmərəli
olması və fəaliyyət mexanzimlərinin məhsuldarlığı ilə bilavasitə bağlı olan məsələlərdir. Digər
tərəfdən, investisiya fəallığının artırılması və investisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələlərinə daha çox diqqət yetirilməlidir [15]. Məsələn, investisiyaların formalaşdırılması
və fəal şəkildə real iqtisadiyyat sektorlarına yönəldilməsinin dövlət tərəfindən stimullaşdırılması,
dövlət dəstəyi mexanizmlərinin hazırlanması və intensiv şəkildə tətbiq edilməsi vacib hesab olunur
[16]. Eyni zamanda, vergiqoyma sistemi və fiskal stimullaşdırmanın səviyyəsi investorlar üçün,
həmçinin investisiya bazarının bütün iştirakçıları üçün cəlbedici olmalı və investisiyalardan səmərəli istifadəyə imkan verən müvafiq infrastruktur şəbəkəsi formalaşdırılmalıdır [17]. Ölkədə
investisiya fəaliyyəti proseslərində kifayət qədər səmərəliliyi ilə fərqlənən mexanizmlərə yer verilməli və investisiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri görülməli, maliyyə bazarının dinamikliyi təmin olunmalı, maliyyə-kredit sisteminin fəaliyyət mexanizmlərinə strateji yanaşmalar ortaya
qoyulmalı, bank sisteminin çevikliyi, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, ölkədəki maliyyə-investisiya
infrastrukturunun dünya standartları səviyyəsində formalaşdırılması, investisiya fəaliyyəti iştirakçılarının maraqlarının qorunması, investisiyaların hərəkətini məhdudlaşdıran halların qarşısının
alınması tədbirləri xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmalı və investisiya mühitinin cəlbediciliyi
maksimum yüksək səviyyədə təmin edilməlidir. Bundan əlavə, investisiya mühitinin vacib elementləri və komponentləri obyektiv olaraq qiymətləndirilməli, bunlarla bağlı fəaliyyət prosesləri7
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nin təsiri öyrənilməli, yatırılan investisiyaların iqtisadi artıma və ümumilikdə iqtisadi inkişaf
proseslərinə multiplikativ təsiri, yeni iş yerlərinin yaradılmasında əhəmiyyəti dəyərləndirilməlidir
[18]. Eyni zamanda, investisiya mühiti özündə sosial, iqtisadi, hüquqi, siyasi, maliyyə və s.
amilləri birləşdirir və bu amillər baxımından investisiya mühitinin səmərəlilik problemlərinə strateji yanaşmaların təmin edilməsi ön plana çəkilməlidir [19]. Belə ki, hazırkı şəraitdə pandemiyanın
təsiri nəticəsində investisiyalarla bağlı strateji yanaşmalar və investisiya fəallığının mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məsələləri aktual xarakter almışdır [20].
Xarici investisiyaların cəlb edilməsi üzrə daha məhsuldar mexanizmlərin hazırlanması və
reallaşdırılması.
Qeyd edək ki, Azərbaycan özünün müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, strateji dövlət əhəmiyyətli məsələlərdən biri də investisiya siyasətinin formalaşdırılması və milli maraqlara uyğun olaraq
təşkil edilməsindən ibarət olmuşdur. Belə bir şəraitdə 15 yanvar 1992-ci il tarixdə “Xarici investisiyanın qorunması haqqında” ölkə qanunu qəbul edilmişdir [21]. Həmin qanunu qəbul etməkdə
əsas məqsəd xarici investorların ölkəmizə gəlməsinin stimullaşdırılması və hüquqi əsaslarının
formalaşdırılmasının təmin edilməsidir. 1994-cü ildə “Əsrin Kontraktı”nın imzalanmasından sonra ölkəmizə heç də az olmayan xarici şirkətlər gəlməyə və əhəmiyyətli səviyyədə maliyyə resursları daxil olmağa başladı. Həmin dövrdə investisiya fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericilik aktlarının
daha da təkmilləşdirilməsi lazım gəlmiş, bu məqsədlə 13 yanvar 1995-ci ildə “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Qanun qəbul edilmişdir [22]. Enerji layihələrinin reallaşdırılması, yeni yataqların
istismarı ilə bağlı regional və beynəlxalq səviyyəli kontraktların bağlanılması ökəmizdə investisiya
fəallığını əsasən təmin etmişdir. Lakin, investisiyalar daha çox neft və qaz sektoruna daxil
olduğundan, ölkədə digər iqtisadiyyat sahələrinin modernizasiya edilməsi və yüksək texnologiyalar əsasında inkişafına nail olunması üçün əlavə maliyyə resusları mənbələrinin axtarılması
zərurəti vardır. 22 oktyabr 2010-cu il tarixdə “İnvestisiya fondları haqqında” Qanunun qəbul
edilməsinə baxmayaraq, hələ də ölkəmizdə qeyri-neft sektoru sahələrində investisiya fəallığı aşağı
səviyyədədir [23]. Bununla belə, ölkəmizdə investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması xarici
investorların daha fəal şəkildə investisiyalar yatırması məqsədilə onların hüquqlarının qorunması
istiqamətində əlavə tədbirlərin görülməsi dövlətin prioritetlik təşkil edən fəaliyyət istiqamətləri
kimi baxılmaqdadır. Məsələn, ölkə Prezidentinin 18 yanvar 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə
investisiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi və xarici investorların hüquqlarının qorunması ilə bağlı
bir sıra əlavə tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir [24]. İnvestisiya fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilmiş mexanizmlərinin dövriyyəyə cəlb edilməsi prioritetlərinin üstünlük təşkil edəcəyi gözlənilir.
İnvestisiya mühitinin maksimum əlverişli səviyyəyə çatdırılması üçün dövlət tənzimlənməsi
mexanizmlərindən fəal və səmərəli istifadə edilməsi vacib şərtlərdəndir [25]. Eyni zamanda,
ölkəmizdə xarici investisiyalar üçün əlverişli şərait, o cümlədən səmərəli vergi və gömrük rejimləri
formalaşdırılmışdır [26]. Azərbaycanda maliyyə bazarının inkişaf etdirilməsi, xüsusilə, təsərrüfat
subyektlərinin iqtisadi fəallığının yüksəldilməsi, onların investisiya və kredit resurslarına əlçatanlığının təmin edilməsi mexanizmlərinin yaradılmasına önəm verilməkdədir. [27]. Belə ki, ölkə
Prezidentinin 15 sentyabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmış Kredit Zəmanət Fondu ölkəmizdə maliyyə bazarının inkişafına və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına əlavə təkan
verə bilər [28]. Digər tərəfdən, bir sıra stimullaşdırıcı mexanizmlərin, o cümlədən vergi sisteminin
təkmilləşdirilməsi hesabına stimullaşdırıcı vergi güzəştlərinin müəyyənləşdirilməsi milli iqtisadiyyatın inkişafının sürətləndirilməsində, onun innovativ inkişafının təmin edilməsində əhəmiyyətli
rol oynaya bilər.
Şəkil 1-də Azərbaycanda 2005-2020-ci illərdə bütün mənbələr üzrə xarici investisiyalar, daxili
və xarici investisiyaların dinamikası qrafik formasında əks olunmuşdur və buradan da göründüyü
kimi 2015-ci ildə bütün mənbələr üzrə investisiyaların həcmi 19,5 mlrd. $ təşkil etmiş, amma
sonrakı illərdə azalma baş vermişdir, son iki ildə isə bu azalma daha da sürətlənmiş və 2020-ci ilin
yekununda cəmisi 13,1 mlrd. $ səviyyəsində olmuşdur. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda yeni
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investisiya mənbələrinin formalaşdırılmasına və xüsusilə xarici investisiyaların cəlb olunması
məsələlərinə daha çox diqqət yetirilməlidir.
Daxili investisiyalar

Bütün mənbələr üzrə investisiyalar, (xarici investisiyaları nəzərə almaqla):
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Şəkil 1. Azərbaycanda 2011-2020-ci illərdə xarici investisiyaların sahələr üzrə bölgüsü, mln.
ABŞ dolları (ARDSK-nın məlumatları üzrə müəllif tərəfindən hazırlanmışdır https://www.stat.gov.az).
Qeyri-neft sektoru
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Şəkil 2. Azərbaycanda 2005-2020-ci illərdə neft sektoruna və qeyri-neft sektoruna birbaşa
investisiyaların dinamikası, mln. ABŞ dolları (ARDSK-nın məlumatları üzrə müəllif
tərəfindən hazırlanmışdır - https://www.stat.gov.az).
Şəkil 2-də Azərbaycanda 2005-2020-ci illərdə neft sektoruna və qeyri-neft sektoruna birbaşa
investisiyaların dinamikası təhlil olunmuşdur. Təhlildən görmək olar ki, 2016-cı ilədək olan
dövrdə qeyri-neft sektoruna investisiyaların yatırılması ciddi artım nümayiş etdirmişdir-7,4 dəfə.
Həmin dövr ərzində neft sektoruna birbaşa investisiyaların yönəldilməsi üzrə artım isə, cəmisi
47,4% səviyyəsində olmuşdur. Sonrakı illərdə qeyri-neft sektoruna investisiyaların həcmi o qədər
də artmamış, əksinə, 2020-ci ildə bir qədər də azalaraq 606 mln. dollara yaxın olmuşdur. Neft
sektoruna ivestisiyaların həcmi isə 2018-2020-ci illərdə artmaqda davam etmiş və 3,1 mlrd. dollardan 3,9 mlrd. dollaradək yüksəlmişdir (bax: şəkil 2).
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Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların diversifikasiyalaşdırılması yeni investisiya mənbələrinin formalaşdırılmasını və xüsusilə, fəal şəkildə xarici investisiyaların cəlbini şərtləndirir. Cədvəl 1-də Azərbaycanda əsas kapitala yönəldilən xarici investisiyaların dinamikası verilmişdir və təhlil əsasında demək olar ki, əsas kapitala yönəlik investisiyalar
2000-2016-cı ilədək daim artım nümayiş etdirmişdir və həmin dövr ərzində illik investisiyaların
həcmi 507,5 mln. manatdan 9282,5 mln. manatadək yüksəlmişdir. Amma burada da investisiyaların həcmi sabit olmamışdır və 2017-2018-cı illərdə azalma tendensiyası üstünlük təşkil etmişdir,
bununla belə 2019-cu ildə yenidən artım tempi bərpa olunmuşdur. Təəssüf ki, elə iqtisadiyyat
sahələri vardır ki, xarici investisiyaların həcmi mövcud potensialdan xeyli aşağıdır və bu, hesab
edirik ki, investisiya mühitinin səmərəliliyinin istənilən səviyyədə olmaması ilə bağlıdır. Məsələn,
kənd təsərrüfatı sektoruna yönəldilən xarici investisiyalar qeyd etdiyimiz kimi aşağı səviyyədədir,
baxmayaraq ki, 2000-2019-cu illərdə bu göstərici orta illik 5 dəfəyə yaxın artmış, bununla belə
2019-cu ilin yekununda cəmisi 21 mln. manata yaxın olmuşdur. Ölkənin sənaye sektoruna yönəldilən investisiyaların əhəmiyyətli hissəsi mədənçıxarma sənayesinə-daha dəqiq desək, neft-sektoruna aiddir. 2019-cu ilin yekununda sənaye sektoruna yönəldilən 4,4 mlrd. manat investisiyanın
77,3 %-i mədənçıxarma sənayesinin payına düşür (bax: cədvəl 1).
Cədvəl 1.
Azərbaycanda 2000-2019-cu illərdə əsas kapitala yönəldilən xarici investisiyalar (mln. man.)
2000
Əsas kapitala
yönəlik vəsaitlər,
cəmi
Kənd təsərrüfatı,
meşə təsərrüfatı,
balıqçılıq
Sənaye
Mədənçıxarma
sənayesi
Xam neftin və təbii
qazın hasilatı, bu
sahəyə xidmətlərin
göstərilməsi
Emal sənayesi
Elektrik enerjisi,
qaz, buxar
istehsalı, bölgüsü
və təchizatı
Su təchizatı;
tullantıların
təmizlənməsi,
emalı
Tikinti
Ticarət; nəqliyyat
vasitələrinin təmiri
Nəqliyyat
İnformasiya və
rabitə

2005

2007

2008

2009

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

507,5 3665,0 2844,5 2242,0 1645,0 2406,5 4903,6 6898,5 9282,5 8665,1 5370,0 5672,4
4,3

16,2

28,0

13,7

9,7

1,0

14,0

11,3

15,0

50,5

12,5

20,9

463,2 3349,9 2675,9 2011,0 1403,3 1917,3 4268,8 5741,9 7350,9 6989,5 3993,1 4 411,3
335,7 3209,7 2576,9 1908,0 1271,5 1882,9 4184,6 5514,3 6805,0 6288,9 3498,7 3 443,8
335,7 3209,7 2573,3 1908,0 1215,5 1881,0 4184,6 5514,3 6805,0 6288,9 3498,7 3 443,8
40,5

35,9

2,1

43,1

21,4

1,1

0,9

16,1

-

32,0

25,6

798,0

74,3

98,5

88,3

47,6

69,7

23,0

75,8

16,5

72,3

199,7

157,9

0,4

12,7

5,9

8,7

12,4

40,7

10,3

7,5

195,0

473,6

468,9

310,9

169,1

2,2

43,5

2,2

10,2

0,1

60,9

299,4

632,3 1492,7 1072,9 965,1

654,5

0,6

1,3

0,3

0,2

0,1

16,9

-

8,1

217,8

108,4

171,3

215,4

395,1

313,2

375,3

399,1

548,1

312,2

654,5

2,8

17,8

16,7

31,7

-

-

-

122,9

22,1

-

83,1

20,4

Qeyd: ARDSK-nın məlumatları üzrə müəllif tərəfindən hazırlanmışdır - https://www.stat.gov.az.

Qeyd etmək mümkündür ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya potensialı yüksəkdir, amma bu potensialın daha sistemli və məqsədli şəkildə öyrənilməsi, işlək mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsi, beynəlxalq təcrübənin daha dərindən mənimsənilməsi vacibdir [29]. Buna görə də,
ölkədə mövcud investisiya mühitinin obyektiv olaraq qiymətləndirilməsi və investisiya poten10
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sialının artırılması perspektivlərinin açıqlanması məqsədəuyğun olardı [30]. Məlumdur ki, investisiya bütövlükdə iqtisadiyyat, ayrı-ayrı sahə və müəssisələr səviyyəsində formalaşan iqtisadi proseslərdə mühüm rola malikdir [31]. İnvestisiyanın keyfiyyət və kəmiyyətcə dəyişmə parametrlərindən ölkənin istehsal potensialı, istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyi, istehsalın sahə və təkrar
istehsal quruluşu, iqtisadi artım tempi formalaşır. Bununla belə, açıq iqtisadiyyatda investisiyanın
həyata keçirilməsində məcmu qənaətlə yanaşı, xarici investisiyanın cəlb edilməsi də mühüm rol
oynayır [32]. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan böyük investisiya resursları ilə zəngindir,
məhz bu səbəbə görə Azərbaycan kifayət qədər maliyyə imkanlarına malik olan dövlət kimi artıq
hasilat üzrə pay bölgüsü yeni sazişlərdən öz imkanı daxilində imtina etməli, daha mühüm və qlobal
əhəmiyyətə malik müqavilələr istisna olmaqla, belə prinsiplərlə bağlanan müqavilələrin şərtləri
ciddi şəkildə nəzərdən keçirilməlidir [33]. Yəni uzun illər ərzində formalaşmış xarici investorların
ölkəmizə inam məsələsinə xələl gətirilmədən, yeni investisiya layihələrində Azərbaycan üçün
daha sərfəli investisiya mexanizmlərinin işlənməsi və eyni zamanda, xarici investisiyaların qeyrineft sektoru sahələrinə cəlbinin stimullaşdırılması daha çox ön plana çəkilməlidir. Potensial xarici
investorlarla əlaqələrin sıxlaşdırılmasına ehtiyac vardır [34]. Belə ki, postpandemiya dövründə
bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də investisiya imkanlarının məhdudlaşması probleminin
həll edilməsi lazım gələcəkdir [35].
Azərbaycanda qlobal iqtisadi çağırışlar kontekstində və postpandemiya dövründə investisiya
mühitinin və strukturunun qiymətləndirilməsi prinsipləri və meyarlarını bu cür ümumiləşdirməyi
vacib saymışıq: 1) investisiyalar üzrə dövlət siyasətinin qlobal iqtisadi çağırışlara cavab verməsi;
2) investisiyaların cəlbi mexanizmlərinin işləkliyi və çevikliyi; 3) dövlət dəstəyi mexanizmlərinin
stimullaşdırıcı xüsusiyyətləri; 4) vergi rejiminin boğucu olmaması və stimullaşdırıcı mexanizmlərin adekvatlığı; 5) gömrük rejiminin şəffaflığı və inkişaf səviyyəsi; 6) investisiya fəaliyyətinə süni
müdaxilələrin yolverilməzliyi prinsipinin üstünlük təşkil etməsi; 7) investisiya fondlarının, birliklərin və cəmiyyətlərin yaradılmasının stimullaşdırılması; 8) maliyyə-investisiya bazarlarının inkişaf etdirilməsi; 9) əmlak və daşınmaz əmlak bazarının inkişafının intensivləşdirilməsi; 10) ölkənin
tədiyyə balansının səviyyəsi; 11) ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi; 12) ölkədə maliyyə və bank
sektorunun inkişaf səviyyəsi; 13) investisiya-innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi; 14) investisiya fəaliyyəti infrastrukturunun müasir tələblərə cavab verməsi; 15) investisiya
layihələrinin prioritetliyinin təmin edilməsi; 16) xarici kapitalın sərbəst hərəkətinin qanunvericilikdə təsbit edilməsi; 17) xarici investisiyaların qorunmasının qanunvericilik aktlarının beynəlxalq
təcrübəyə uyğun olması; 18) investisiya fəaliyyətinin çevikliyini təmin edən qanunvericilik bazasının formalaşdırılması və s.
Nəticə
Hazırkı reallıqlar nəzərə alınmaqla, postpandemiya dövründə ölkədə investisiya mühitinin səmərəliliyinin artırılması və investisiya fəallığının təmin edilməsi ilə bağlı strateji yanaşmaların
daha da əhatəsinin genişləndirilməsi tədbirlərində qeyri-neft sektoru sahələrinə investisiyaların
əhəmiyyətli səviyyədə yüksəldilməsi strateji hədəf kimi baxılmalı və bununla bağlı zəruri
mexanizmlər və fəaliyyət prinsipləri müəyyənləşdirilməlidir:
− investisiya mühitinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün müasir qlobal maliyyə və investisiya çağırışlarına uyğun şəkildə yeni strateji yanaşmaların təmin edilməsi bir zərurət kimi ortaya
çıxmışdır və bununla bağlı kompleks tədbirlərin görülməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir;
− qlobal iqtisadi çağırışlar kontekstində investisiya mühitinin və strukturunun səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi prinsipləri və meyarlarının təkmilləşdirilməsi, yenilənməsi hesabına, Azərbaycanda investisiya fəallığının artırılması, xüsusilə, xarici investisiyaların daha fəal cəlbinin təmin
edilməsi üçün əlavə imkanlar yaratmaq mümkündür;
− Azərbaycanda yaxın perspektivdə dövlətin investisiya siyasətində neft-qaz sektoru sahəsində
toplanmış mütərəqqi dünya təcrübəsi və onun ölkəmizin milli iqtisadi maraqlarına cavab verən
səviyyədə tətbiq edilməsi amillərindən çıxış etməklə, qeyri-neft sektoru sahəsində investisiyaların
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cəlbi mexanizmlərinin uzunmüddətli dövrü əhatə etmək iqtidarında olan konseptual yanaşmalarının
müəyyənləşdirilməsi, mövcud mexanizmlərin tamamilə yenilənməsi təmin olunmalıdır;
− Azərbaycanda investisiya mühütinin müasir mexanizmlərinin mütərəqqi dünya təcrübəsinin
şərtlərinə və prinsiplərinə adekvatlığı təmin olunmalı və bu istiqamətdə daha təsirli tədbirlərin
görülməsinə ehtiyac vardır;
− qeyri-neft sektoru sahələrinə investisiyaların cəlbi ilə bağlı dövlət tərəfindən görülən tədbirlərin, dəstək mexanizmlərinin və fiskal tədbirlərin səmərəliliyinin postpandemiya tələblərinə
uyğunlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi tədbirləri görülməlidir və s.
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Приоритеты улучшения инвестиционной среды в Азербайджане в
остпандемическом периоде
Резюме
Актуальность темы. Повышение привлекательности инвестиционного климата в наше
время, особенно в контексте нарастающего негативного воздействия пандемии COVID-19,
а также в постпандемический период, является одним из важных вопросов. Таким образом,
в связи с улучшением инвестиционного климата должны быть приняты меры по созданию
соответствующих условий и устранению препятствий для движения инвестиций, для
формирования инвестиционного потенциала на долгосрочную перспективу.
Методы исследования. Следует отметить, что при подготовке статьи использовалась
группа методов, широко используемых в экономике. Прежде всего, предпочтение было
отдано методу анализа и обобщения. Сравнительный анализ, синтез, гистограммы и
таблицы использовались для объективного обзора и анализа инвестиционных процессов и
деятельности в ряде областей.
Изучение проблемы. Привлекают внимание различные исследования, и можно отметить, что проблемы повышения эффективности инвестиционного климата остаются актуальными во всех странах мира. В то время как некоторые страны хотят увеличить инвестиционный экспорт, другие крупные группы пытаются привлечь больше инвестиций.
Гипотеза исследования в основном связана с необходимостью создания более привлекательного инвестиционного климата в Азербайджане в постпандемический период.
Стратегические экономические цели нашей страны, включая приоритеты возрождения освобожденных территорий, требуют новых подходов и сильной инвестиционной политики.
Цель исследования является определение приоритетов улучшения инвестиционного
климата в Азербайджане в постпандемический период с акцентом на совершенствование
инвестиционной политики государства с учетом объективных реалий современной
пандемии.
Ключевые слова: инвестиционная политика, пандемия COVID-19, инвестиционная
среда, инвестиционная активность, инвестиционные механизмы, инвестиционная
политика государства, проблемы эффективности инвестиционной среды.
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Priorities for improving the investment environment in Azerbaijan in the post-pandemic
period
Summary
In terms of relevance of the research topic, increasing the attractiveness of the investment
climate in modern times, especially in the context of the growing negative impact of the COVID19 pandemic, as well as in the post-pandemic period, is one of the important issues. Thus, in
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connection with the improvement of the investment climate, measures should be taken to create
appropriate conditions and eliminate obstacles to the movement of investments, to form
investment potential for the long term.
In terms of research methods, it should be noted that a group of methods widely used in
economics were used in the preparation of the article. First of all, the method of analysis and
generalization was preferred. Comparative analysis, synthesis, histograms and tables were used in
order to objectively review and analyze investment processes and activities in a number of areas.
In terms of studying the problem, various studies draw attention, and it is possible to note
that the problems of improving the efficiency of the investment climate remain relevant in all
countries of the world. While some countries want to increase investment exports, other large
groups are trying to attract more investment.
The research hypothesis is mainly related to the need for a more attractive investment climate
in Azerbaijan during the post-pandemic period. Strategic economic goals in our country, including
priorities for the revival of liberated territories, require new approaches and a strong investment
policy.
The purpose of the study is to identify the priorities for improving the investment climate in
Azerbaijan in the post-pandemic period, focusing on improving the state's investment policy,
taking into account the objective realities of the modern pandemic.
Key words: investment policy, pandemic COVID-19, investment environment, investment
activity, investment mechanisms, state investment policy, problems of investment environment
efficiency.
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İQTİSADİ PROSESLƏRDƏ ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASINDA AUDİTDƏN
SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏDƏ DÜNYA TƏCRÜBƏSİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – iqtisadi proseslərdə şəffaflığın artırılmasında auditdən səmərəli istifadədə dünya təcrübəsinin tədqiqi və ölkəmizdə istifadəsinin təşkili üzrə araşdırmaların aparılmasından ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində təhlil, sintez, qruplaşdırma, ümumiləşdirmə və s.
metodlarından istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Azərbaycanda iqtisadi inkişaf proseslərində şəffalığın gücləndirilməsində və maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün təmin olunmasında daha optimal yanaşmaların formalaşdırılması, meyarların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Tədqiqatın nəticələri – Azərbaycanda iqtisadi inkişaf proseslərinin daha intensiv fazaya keçdiyi indiki şəraitdə şəffaflığın təmin edilməsi üçün auditin rolunun artırılması üzrə tövsiyələr hazırlanmış və təkliflər verilmişdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – ilk növbədə, qlobal mənfi təsirlərin artdığı bir dövrdə
iqtisadi inkişaf proseslərində olan ehtiyatların üzə çıxarılması və daha məhsuldar mexanizmlərin
müəyyənləşdirilməsi, bu proseslərdə şəffaflığın gücləndirilməsi hesabına iqtisadi səmərəliliyin artırılması istiqamətində təkmilləşdirilmiş iqtisadi mexanizmlərin və alətlərin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.
Açar sözlər: iqtisadi proseslər, şəffaflıq, audit, auditdən istifadədə dünya təcrübəsi, auditin
inkişaf problemləri, auditin inkişaf perspektivləri.
Giriş
İqtisadi proseslərin səmərəli təşkil olunması və daha optimal, həm də işlək mexanizmlərin hazırlanması, maliyyə və mühasibatlıq sənədlərinin dürüstlüyü müasir dövrdə kifayət qədər aktuallığı ilə diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Burada başlıca yanaşma reallaşdırılan iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyinin təmin olunması, planlaşdırılan işlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan
maliyyə resurslarından istifadənin daha etibarlı nəzarət sisteminin formalaşdırılmasından ibarətdir.
Həmin problemlərin və məsələlərin həllində auditin rolu kifayət qədər yüksəkdir və dünya təcrübəsində auditdən bu istiqamətdə səmərəli istifadəyə dair təcrübə formalaşmışdır. Qeyd edək ki, bu
məsələlər ən qədim dövrlərdə belə həmin dövrün xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq aktual olmuşdur.
Yəni, audit özünün qədimliyi ilə fərqlənir və əgər auditin yaranma, inkişaf tarixinə diqqət yetirsək
bunun şahidi ola bilərik. Hələ orta əsrlərdə Avropada savadlı insanlar az olduğundan vəzifəli şəxslərin hesabatlarına qulaq asanları və nəzarət edənləri auditor adlandırırdılar, başqa sözlə, auditor
bu şəxsləri dələduzlardan və aldatma hallarından qoruyurdu. Ümumilikdə auditin vətəni Britaniya
hesab olunur və IX əsrdə burada təsərrüfat işlərində mühasibatlıq elementləri formalaşmışdır. XII
əsrin əvvəllərində isə Britaniya və Şotlandiyada xəzinədarlığın təşkilində audit haqqında informasiyalar vardır, XIV əsrin əvvəllərində isə artıq auditorlar fəaliyyət göstərirdilər. 1285-ci ildə Böyük
Britaniyada auditor fəaliyyətini tənzimləyən ilk qanunverici akt təsdiq olunmuşdur. Bu qanunla
auditorlar inanılmış şəxs olmalı və müstəqil şəkildə mühasibat yazılışlarını, hesabatlarını yoxlamağa səlahiyyəti var idi [5]. XVI əsrdə isə geniş şəkildə auditor termini işlədilirdi və Britaniyada
daha çox yayılmışdır. XVIII əsrdə auditorlar mühasibatlıq hesabatlarını yoxlayırdılar və iflasa
düşmüş müəssisələrin işləri ilə məşğul idilər, digər tərəfdən onlar sahibkarların maraqlarını təmin
etmək üçün çalışırdılar. Artıq XIX əsrin əvvəllərində peşəkar auditorlar təşkilatları mövcud idi.
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1862-ci ildə isə İngiltərədə “İcbari audit haqqında” Qanun qəbul olunmuşdur. XIX əsrdə auditorlar
müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahələrini, mühasibatlıq kitablarını, kreditorlara aid olan məsələləri, şirkət sahiblərinin səhmləri ilə bağlı hesabatları təftiş edir, yoxlayır və qiymətləndirmələr aparırdılar
[6]. XX əsrdən başlayaraq audit iqtisadiyyatın bütün sahələrində geniş formada yayılmışdır və
XXI əsrin əvvəllərindən isə yüksək texnologiyaların inkişafı hesabına audit dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin strateji tərkib hissələrindən birinə çevrilmişdir.
Müasir dövrdə audit sisteminin formalaşması və inkişafının mühüm aspektləri
Müasir dövrdə audit sisteminin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi, audit institutunun vacib
atributlarının yaradılması istiqamətində məqsədli tədbirlər görülür və bu mexanizmin maliyyə nəzarəti sistemində rolunun artırılması, iqtisadi proseslərdə şəffaflığın yüksəldilməsində daha çox
səmərə verməsi problemləri xüsusilə diqqət mərkəzindədir. Məsələ burasındadır ki, bir neçə yüz
il bundan əvvəl olduğu kimi, hazırkı qeyri-sabit qlobal şəraitdə və iqtisadi proseslərin üzərində
qlobal təzyiqlərin artdığı bir dövrdə də yenə yüzlərlə banklar, kompaniyalar, maliyyə və investisiya təşkilatları iflic olmuş, bağlanmış, yaxud ciddi maliyyə çətinlikləri ilə üzləşmişlər. Bu proseslər dünya maliyyə böhranından sonra daha geniş xarakter almış və hazırda COVİD-19 pandemiyasının təsirini də buraya əlavə etsək auditin rolu xeyli aktual olaraq artmaqdadır. Keyfiyyətli audit
xidməti dövlət və özəl sektor müəssisələrinin, o cümlədən maliyyə-investisiya resurslarının hərəkətinə məsul strukturların fəaliyyətində olan problemlərin vaxtında aşkarlanmasında, təhlil olunmasında və müvafiq nəticələrin çıxarılmasında önəmli rol oynayır. Audit problemin alt qatlarını
üzə çıxarır, qanun pozuntularını aşkarlayır və yeni ali qərarların qəbul olunması, idarəetmə və
nəzarət funksiyalarının təkmilləşdirilməsi, təşkilatın və ya müəssisənin fəaliyyət strategiyasının
yenilənməsi üçün əsaslar formalaşdırır və həlli yollarını göstərir.
Qeyd edək ki, beynəlxalq səviyyədə audit institutunun inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən təşkilatlanma prosesləri də diqqət çəkir və “Beynəlxalq auditorlar institutu” Assosiasiyasının fəaliyyətində hazırkı qlobal şəraitdə audit institutunun daha da səmərəli təşkili ilə bağlı məsələlərə baxılır,
ölkələrarası əlaqələrdə audit mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür,
regional təşkilatlar yaradılır, beynəlxalq konfranslar keçirilir və s. “Beynəlxalq auditorlar institutu” Assosiasiyası 100-dən çox üzv ölkəni özündə birləşdirir və onun sıralarında 180 min nəfər
auditor fəaliyyət göstərir. Məqsəd auditor yoxlamaları və fəaliyyəti sahəsində beynəlxalq standartların və meyarların daha da təkmilləşdirilməsindən ibarətdir [11]. Maraqlıdır ki, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası da bu təşkilatla sıx əməkdaşlıq edir və respublikamızda da analoji
ictimai qurum yaradılmışdır, bunun sayəsində beynəlxalq və regional əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi ənənə halını almışdır və bütün bunlar ölkəmizdə fəaliyyət göstərən auditorların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsində ciddi önəm kəsb edir. Bundan əlavə, auditor institutunun inkişaf
etdirilməsi və ümumilikdə nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi proseslərində dünyanın aparıcı
ölkələrində xeyli təcrübə toplanmışdır və həmin təcrübənin sistemli şəkildə öyrənilməsi, araşdırılması, təhlillər aparılması və hər bir ölkənin öz iqtisadi inkişaf, makroiqtisadi və makromaliyyə
hədəflərinə uyğun şəkildə təmin edilməsi, bu proseslərdə auditin rolundan səmərəli istifadə olunması vacib şərtlərdəndir. Belə ki, auditin təşkili və tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin adaptivlik məsələsi və ölkədə tətbiq olunması xüsusi yanaşmaları şərtləndirir [3].
Ölkənin maliyyə sisteminin işləkliyi və dövlət büdcəsi xərclərinin nəzarət formasının səmərəliliyi vacib şərtlərdəndir. Belə ki, maliyyə axınlarının şəffaflığının təmin olunması və dövlət strukturları ilə cəmiyyət arasında qarşılıqlı etimadın yaradılmasında peşəkar audit yoxlamasının böyük
əhəmiyyəti vardır. Audit həm də dövlət səviyyəsində və iri təşkilatlar, iqtisadi subyektlər çərçivəsində daha obyektiv və düzgün qərarların verilməsinə ciddi arqumentlər hazırlayır və əsaslar verir.
Hər bir ölkə özünün müəyyən xüsusiyyətləri ilə fərqlənən dövlət maliyyə nəzarəti sistemini yaradır. Məsələn, Böyük Britaniya, Avstraliya, Hindistan, Kanada, Danimarka, Misir və İrlandiyada
dövlət maliyyə nəzarəti funksiyasını xüsusi təyin olunmuş şəxslər yerinə yetirir. Əksər ölkələrdə
isə bu funksiyaları hesablama palataları və hesablama məhkəmələri həyata keçirirlər [13]. Buna
görə də beynəlxalq səviyyədə maliyyə nəzarəti funksiyalarının müxtəlifliyindən və fərqlərindən
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asılı olmayaraq, bütün hallarda müstəqil və qərəzsiz audit institutuna, obyektiv audit yoxlamasına
ehtiyac vardır. Dövlət auditi peşəkar audit fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biridir və burada
əsas hədəf milli sərvətlərdən, resurslardan və maliyyə vəsaitlərindən səmərəli, həm də təyinatı üzrə
istifadənin təmin olunmasıdır. Səmərəli audit yoxlaması dedikdə isə, ilk növbədə aparılan yoxlamaların məhsuldarlığı, yoxlanılan sahədə olan əsas problemlərin və nöqsanların aşkarlanması, onların səbəblərinin təhlil olunması, bununla da növbəti mərhələdə yoxlama subyektinin bu problemləri həll etməklə öz fəaliyyətini daha düzgün istiqamətə yönəltməsi, bəlli strategiyanın nöqsanlarının düzəldilməsi, heyətin peşəkarlığının artırılması, maliyyə və investisiya resurslarına, mal və
qiymətlilərə, material ehtiyatlarına münasibətdə şəffaflığın qorunması, israfçılığın aradan qaldırılması, qənaətcil rejimin formalaşdırılması və s. bu kimi yanaşmalar, meyarlar, prinsiplər əsas götürülməlidir. Eyni zamanda, audit yoxlaması hesabına maliyyə resurslarından təyinatı və mövcud
qanunvericiliyə uyğun şəkildə istifadə olunması üzrə müqayisələrin aparılması, boşluqların üzə
çıxarılması və adekvat qərarların qəbul edilməsi vacibdir [4].
Beynəlxalq səviyyədə auditin səmərəli təşkili və iqtisadi proseslərdə şəffaflığın artırılmasında
istifadəsi nöqteyi-nəzərindən bir çox mühüm hədəflər və məqsədlər diqqət çəkirlər. Bunların sırasında maliyyə resurslarından istifadədə israfçılıq və qayda pozuntuları faktlarının aşkarlanması və
sübut olunması, məqsədli layihələrdə və dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitlərdən səmərəli
istifadə edilməsi hesabına qarşıya qoyulmuş vəzifənin yerinə yetirilməsi, maliyyə hesabatlarında
və mühasibatlıq sənədlərində təhrif hallarının aşkarlanması, yönəldilmiş investisiyaların sosialiqtisadi səmərəlilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, dövlət kapital qoyuluşlarının gözlənilən nəticələrinin obyektiv qiymətləndirilməsi və s. daha çox ciddi önəm kəsb edirlər. Bu qeyd olunanların milli audit institutunun formalaşdırılması və inkişafında ardıcıl şəkildə nəzərə alınması və dəyərləndirilməsi ölkədə audit sisteminin inkişafının sürətləndirilməsində, audit yoxlamalarının keyfiyyətinin və məhsuldarlığının artırılmasında önəmli rol oynaya bilər [9]. Digər tərəfdən, audit
mexanizmlərinin maksimum səmərəli təşkil edilməsi və yoxlamaların sistemli şəkildə aparılması,
həmin proseslərdə tətbiq olunan təhlil və yoxlama metodlarının adekvatlığından, məhsuldarlığından və ümumilikdə səmərəliliyindən bilavasitə asılıdır. Belə ki, audit yoxlaması üçün götürülən
obyektlərin müxtəlifliyi, fəaliyyət istiqamətlərinin mürəkkəbliyi, spesifik xarakter daşıyan halların
olması, müəyyən çətinliklərin əsl səbəblərinin araşdırılmasına uzunmüddətli vaxtın getməsi, auditorların peşəkarlıq səviyyəsinin hansı səviyyədə olması və s. amillər olduqca mühüm hesab olunur.
Auditin səmərəlilik göstəriciləri əsas etibarilə yoxlama və təhlil predmeti kimi qarşıya qoyulmuş
obyektin və ya sahənin fəaliyyətinin nöqsanlı və durğunluq şəraitindən çıxarılmasına imkan verən
təhlillərin aparılması, ekspertizaların keçirilməsi, qiymətləndirmələr hesabına ciddi arqumentlərin
formalaşdırılması və yeni hədəflərə yönəlmiş qərarların verilməsi üçün əsasların sistemləşdirilməsi və s. bu kimi meyarlarla, göstəricilərlə daha çox əlaqəlidir. Bu amillər baxımından beynəlxalq
təcrübədə auditin səmərəlilik göstəricilərinin seçiminə və təkmilləşdirilməsinə daha çox diqqət
ayrılır [14]. Digər tərəfdən, auditin səmərəli təşkil olunması və onun qarşısına qoyulan vəzifələrin
yerinə yetirilməsində daha optimal yoxlama metodlarının hazırlanması və tətbiq edilməsi vacib
şərtlərdəndir. Burada əsas yanaşma kimi auditin verə biləcəyi töhfələr və yoxlama obyektinin auditin nəticələrindən istifadə etməklə, öz fəaliyyətində təkmilləşdirmələr aparması, nöqsanların aradan qaldırılması və s. bu kimi istiqamətlərdə daha məhsuldar fəaliyyət göstərməsi üçün qərarların
verilməsi, onların icrasına və maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinə
nəzarət sisteminin faydalı olmasıdır. Əks təqdirdə audit yoxlamasının nəticələri o qədər də səmərəli olmaya bilər və həyata keçirilən tədbirlər adi səviyyədən irəli gedə bilməz [7]. Eyni zamanda,
audit qərəzsiz olmalı və obyektivliyi maksimum şəkildə qorumalıdır, lakin beynəlxalq ekspertlərin
və audit institutunun səmərəliliyini araşdıran tədqiqatçıların ümumi fikirlərindən yanaşsaq, dünyanın əksər ölkələrində, xüsusilə iqtisadi cəhətdən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə audit institutu demək olar ki, müstəqil fəaliyyət göstərməkdə çətinlik çəkir və öz fəaliyyətində əsas etibarilə öz
ölkələrinin dövlətlərinin iqtisadi siyasətinə uyğun şəkildə audit yoxlamalarının təşkilinə üstünlük
verirlər. Yəni burada auditin tam olaraq səmərəsiz olmasından söhbət getmir, başqa sözlə audit
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institutları və auditorlar maksimum şəffaf maliyyə sənədləşdirməsi və mühasibat uçotunun şəffaflığı şəraitində fəaliyyət göstərmirlər. Belə ki, həmin ölkələrin çoxunda korrupsiya halları və “kölgə
iqtisadiyyatı” elementləri mövcud olduğundan, auditin önəmli şəkildə obyektivlik göstərməsi heç
də real görünmür. Bu problemlər avtoritar rejimli ölkələr üçün daha kəskin xarakter daşıyır və bu
qəbildən olan ölkələrdə milli sərvətdən, iqtisadi resurslardan və maliyyə vəsaitlərindən istifadənin
mənbələrinin göstərilməməsi, açıqlanmaması, şəffaflıq prinsipinə əməl olunmaması daha çox xarakterikdir [15]. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə isə iri və müstəqil audit şirkətlərinin olması bir az fərqli mənzərə yaradır, yəni müəyyən mənada auditin sərbəstliyi, obyektivliyi atmosferi vardır. Həmin ölkələrdə audit təşkilatları arasında həm də ciddi rəqabət mövcuddur və bunun
sayəsində audit yoxlamalarının prinsip və meyarlarının təkmilləşdirilməsi, qərəzsiz olması və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəklikdə saxlanılması xüsusi diqqət mərkəzindədir. ABŞ-da audit fəaliyyətinin təşkilinə və auditin güclü nəzarət mexanizmi olmasına ciddi önəm verilir. Bu ölkədə
auditin inkişaf prosesləri əsasən XIX əsrin sonlarında başlamışdır və XX əsrin əvvəllərində isə
artıq audit fəaliyyəti modeli formalaşmışdır. XX əsrin birinci yarısında ABŞ-da maliyyə resurslarına və xüsusilə qiymətli kağızlar bazarına nəzarət mexanizmləri formalaşdırılmış, qanunlar qəbul
olunmuşdur. Məsələn, 1933-cü ildə “Qiymətli kağızlar haqqında” Qanun və 1934-cü ildə isə “Birjalar haqqında” Qanun qəbul olunmuşdur və bu qanunlarda firma və kompaniyalar üçün maliyyə
hesabatlarının olması məcburi prosedur kimi öz təsdiqini tapmışdır. ABŞ-da auditor fəaliyyəti ilə
federal səviyyədə qanunvericilik orqanlarının, məsələn, Konqresin nəzdində olan qurum - Uçot
üzrə baş nəzarət xidməti fəaliyyət göstərir. Bundan başqa vergi orqanlarında və digər xidmət sahələrində də nəzarət funksiyaları mövcuddur və bütün bunlar audit institutunun çoxşaxəliliyindən
xəbər verir [12]. Ümumiyyətlə, ABŞ-da XX əsrin 70-80-ci illərindən başlayaraq audit institutunun
inkişafına daha çox önəm verilmişdir və ölkədə 45 min auditor firması vardır və həmin şirkətlərdə
işləyənlərin ümumi sayı 100 mindən çoxdur. Bu audit şirkətlərinin fəaliyyətini 4 qrupda ümumiləşdirmək olar: 1) audit xidmətləri bazarında fəaliyyət göstərən “böyük altılıq” nəhəng auditor şirkətləri; 2) beynəlxalq təcrübəyə malik milli auditor firmaları; 3) yerli iri və regional auditor firmaları
və 4) kiçik yerli auditor firmaları [10]. ABŞ-da auditorlar öz fəaliyyətlərində üç ixtisas üzrə sertifikatlaşdırılırlar: 1) auditor - mühasib; 2) daxili auditor və 3) informasiya sistemləri auditoru. Böyük
Britaniyada isə müasir dövrdə audit sistemi əsas etibarilə uzun dövr ərzində toplanmış təcrübə üzrə
formalaşdırılmışdır və audit dövlət, həm də özəl qurumlar üçün icbari xarakter daşıyır. Banklar isə
mütləq şəkildə auditdən keçməlidirlər və auditin nəticələri dərc olunmalıdır. Hesab edirik ki,
Böyük Britaniyada auditorlar daha çox müstəqilliyi ilə digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən auditorlardan fərqlənirlər. Son illərdə iqtisadi cəhətdən yüksək inkişaf tempi nümayiş etdirən Çində dövlət səviyyəsində audit sisteminin inkişafına xüsusi önəm verilir. Bu ölkənin iqtisadi inkişaf proseslərində audit yoxlamaları ildən-ilə genişlənməkdədir. Maraqlıdır ki, Çində diplomlu ictimai
mühasib və auditorlardan daha çox istifadə edilir və ölkədə hazırda 50 mindən çox auditor təşkilatı
mövcuddur və həmin auditor firmalarında 70 mindən çox auditorlar fəaliyyət göstərirlər [8].
Son illərdə dünyada qlobal problemlərin artmasında və ilk növbədə maliyyə-investisiya resurslarının hərəkətində olan çətinliklərdən yanaşsaq, maliyyə axınlarının daha güclü nəzarət mexanizmlərinə və audit metodlarına tələbat artmaqdadır. Bu isə yaxın perspektivdə audit sahəsində
rəqabətin daha da güclənəcəyini və auditor fəaliyyətinin əhəmiyyətli səviyyədə təkmilləşdirilməsinə ehtiyacın yaranacağını proqnozlaşdırmağa imkan verir.
Azərbaycanda iqtisadi proseslərdə auditdən səmərəli istifadənin təşkili problemləri və istiqamətləri
Azərbaycan regionun və dünyanın dinamik inkişaf edən ölkələrindən biri kimi bütün istiqamətlərdə milli dövlət atributlarının formalaşdırılmasına, o cümlədən audit sisteminin davamlı şəkildə
inkişaf etdirilməsinə səy göstərməkdədir. 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq, ölkəyə neft gəlirlərinin iri axınının olması, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin və xərclərinin dəfələrlə artması, dövlət
investisiya yatırımlarının və əsaslı vəsait qoyuluşlarının həcminin yüksəlməsi, ayrı-ayrı dövlət
əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsi proseslərində qanunvericiliyə əməl edilməsi, istifadə
19

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№3(62)-2021

olunan maliyyə resurslarının təyinatı üzrə olub-olmamasının obyektiv şəkildə yoxlanılması, tələb
olunan təhlillərin aparılması tədbirləri daha geniş xarakter almışdır. Dövlət qurumları, müəssisə və
təşkilatları vasitəsilə hər il milyardlarla vəsait tenderlər vasitəsilə istifadəyə yönəldilir və bu tenderlərin şəffaflıq problemlərinin olması heç də sirr deyildir. Buna görə də ölkədə müstəqil Auditorlar
Palatasının və bundan əlavə Milli Məclisə hesabat verən Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının fəaliyyət göstərməsi bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin görülməsi üçün planlı şəkildə görülən
işlərdir. Maliyyə resurslarının təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və maliyyə hesabatlarında obyektivlikdən kənarlaşmalar “kölgə iqtisadiyyatı”nın inkişafına gətirib çıxarmaqla bərabər, həm də maliyyə xidmətləri bazarının inkişafına xələl gətirir [1]. Digər tərəfdən, Azərbaycanda dövlət tərəfindən ölkə regionlarının sosial-iqtisadi problemlərinin həll olunması, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, regionlarda həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, rəqabətqabiliyyətli müəssisələr şəbəkəsinin formalaşdırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması, sahibkarlara maliyyə yardımlarının
göMuradstərilməsi, onların ucuz kredit resurslarına çıxışlarının təmin edilməsi məqsədilə maliyyə
resursları ayrılır, dotasiyalar, subsidiyalar verilir, güzəştli kənd təsərrüfatı texnikası və gübrəsi ayrılır.
Bundan əlavə, məcburi köçkünlərin və məcburi qaçqınların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə ölkənin mərkəzi şəhərlərində və regionlarında yaşayış massivlərinin-şəhərciklərin salınması, qəsəbələrin və fərdi evlərin tikilməsi, sosial obyektlərin ərsəyə gətirilməsi üçün xeyli vəsait xərclənmişdir və bu istiqamətdəki maliyyə axınlarının nəzarət mexanizmlərinin ideallığı heç
də istənilən səviyyədə olmamışdır. Ümumiyyətlə, son beş il ərzində, xüsusilə 2015-ci ildə milli
valyutanın - manatın ikiqat devalvasiyaya uğramasından sonrakı şəraitdə maliyyə vəsaitlərindən
təyinatı üzrə istifadə məsələləri xeyli aktuallaşmışdır. Bir sıra iri ranqli nazirlər, komitə və agentlik
sədrləri, icra strukturlarının rəhbərləri vəzifələrindən kənarlaşdırılmış, korrupsiya hallarına yol
verdikləri üçün cinayət işi açılmış, məhkəmələr keçirilmiş və həbslər olmuşdur, hazırda bir sıra
işlər üzrə istintaq və məhkəmə işləri davam etməkdədir. Bu hallar ölkəmizin iqtisadi inkişafına və
tərəqqisinə kölgə salan amillərdəndir və onların qarşısının alınmasında obyektiv və güclü audit
sisteminin olması tələb olunur.
Bunlarla bərabər, yaranmış situasiyadan irəli gələn vəzifələrin reallaşdırılması, milli iqtisadiyyat sahələrinin potensialından səmərəli istifadə edilməsi, ölkədə aparılan iqtisadi, struktur və
institusional islahatların dərinləşdirilməsi, ölkə iqtisadiyyatının strukturunun təkmilləşdirilməsi,
onun neftdən asılılığının aşağı salınması məqsədilə yeni strateji hədəflər işlənib hazırlanmış və
hazırda onların əksəriyyəti üzrə icra prosesləri intensivləşməkdədir. Maliyyə xidmətləri bazarının
inkişafının sürətləndirilməsi, dövlət büdcəsi xərclərindən istifadənin şəffaflığının təmin olunması,
ölkə üzrə maliyyə axınlarının daha səmərəli izlənilməsi və arzuolunmaz halların baş verməməsi
üçün vaxtında preventiv tədbirlərin görülməsi böyük önəm kəsb edir və hesab edirik ki, bu proseslərdə auditin rolu daha çox artırılmalı və gücləndirilməlidir. Bu istiqamətdə strateji yanaşmalar
və konkret hədəflər ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə verilmişdir [2]. Yaxın və uzaq perspektivdə maliyyə xidmətləri bazarının şəffaflığının yüksəldilməsi, xüsusilə kapital bazarının inkişaf etdirilməsi, qiymətli kağızlar institutunun böyük ölçüdə formalaşdırılması və işlək hala gətirilməsi, maliyyə xidmətlərinin əlçatanlığının təmin edilməsi, ölkədə maliyyə resurslarından istifadə olunmasında, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin mühasibatlıq sənədlərində obyektiv göstərilməsində və maliyyə hesabatlarının şəffaflığının artırılmasında
tələb olunan vəzifələrin və tədbirlərin sistemli və ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bu proseslərdə audit xidməti və bütövlükdə audit sistemi önəmli funksiyaları yerinə yetirmək iqtidarındadır.
Nəticə
Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, yaxın dövrdə audit dünya iqtisadi proseslərində, o
cümlədən ölkəmizdə həyata keçirilən sistemli və davamlı iqtisadi islahatlarda tələb olunan və səmərəli bir mexanizm kimi diqqət mərkəzində qalacaqdır. Bu yanaşmanın və qənaətin izahını şərt20
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ləndirən bir qrup amilləri və məsələləri ümumiləşdirmişik:
- iqtisadi inkişaf proseslərində və maliyyə axınlarının hərəkətində daha səmərəli nəzarət mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi, tədbirlərin görülməsi üçün obyektiv və dürüst informasiya bazasının formalaşdırılmasında auditin rolu xeyli artmaqdadır;
- audit yoxlamaları vasitəsilə müəyyən fəaliyyət sahəsində və subyektində real vəziyyətin qiymətləndirilməsi, nöqsanların aşkarlanması və üzə çıxarılması mümkündür və bütün bunlar sonrakı
mərhələlərdə adekvat tədbirlərin görülməsi və qərarların verilməsi üçün ciddi arqumentlər kimi
baxılır;
- audit mexanizmi mühasibat uçotunun düzgün aparılmasında və maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün təmin edilməsində ciddi funksiyaları yerinə yetirir;
- iqtisadiyyat sahələrinin özünüinkişafetmə potensialının açıqlanmasında və hərəkətə gətirilməsində audit yoxlamalarının səmərəsi kifayət qədərdir və məhz bu qəbildən olan yoxlamaların nəticəsi olaraq geniş həcmli tədbirlərin görülməsi, fəaliyyət strategiyalarının təkmilləşdirilməsi və
iqtisadi səmərənin artırılması mümkünləşir və s.
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Мировой опыт эффективного использования аудита в повышении прозрачности
экономических процессов
Резюме
Цель исследования - в статье рассматривается мировой опыт эффективного использования аудита в повышении прозрачности экономических процессов в соответствии с современными вызовами.
Методология исследования - использован ряд экономических методов, в том числе,
анализ, синтез, обобщение и др.
Практическое значение исследования - заключается в обеспечении усиления роли аудита в углублении прозрачности проводимых экономических реформ, структурных изменений и способствует повышению применяемых экономических механизмов в соответствии с международным опытом.
Результаты исследования - подготовлен ряд предложений и рекомендаций по усилению роли аудита в повышении прозрачности экономике, усилении контроля за достоверностью ведения бухгалтерского учёта и в подготовке финансовых отчётов исходя из мирового
опыта.
Оригинальность и научная новизна исследования - заключается в формировании более продуктивных механизмов и подходов к процессам экономического развития в условиях роста негативного глобального влияния и раскрытия резервов для развития экономики
страны, создания более усовершенствованных экономических механизмов и инструментов
в контексте мирового опыта.
Ключевые слова: экономические процессы, прозрачность, аудит, мировой опыт использования аудита, проблемы развития аудита, перспективы развития аудита.
Kamran Maarif Abbasov
doctoral student of
Azerbaijan Cooperation University
World experience of effective use of auditing in increasing transparency of economic
processes
Summary
The purpose of the study - the article discusses the world experience of effective use of auditing in increasing the transparency of economic processes in accordance with modern challenges.
Research methodology - a number of economic methods, including analysis, synthesis, generalization, etc.
The practical significance of the study- is to strengthen the role of auditing in enhancing the
transparency of ongoing economic reforms, structural changes and to enhance the economic
mechanisms applied in accordance with international experience.
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Results of the research - prepared a number of proposals and recommendations to strengthen
the role of audit in increasing transparency in the economy, strengthening control over the reliability of accounting and in the preparation of financial reports based on world experience.
Originality and scientific novelty of the research - consists of the formation of more productive mechanisms and approaches to economic development processes in the context of growing
negative global influence and the disclosure of reserves for the development of the country's economy, the creation of more improved economic mechanisms and instruments in the context of
world experience.
Key words: economic processes, transparency, auditing, global audit experience, audit development problems, audit development perspectives.
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MÜASİR DÖVRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATINDA MALİYYƏ-KREDİT
MEXANİZMİNİN SƏMƏRƏLİ TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - müasir dövrdə kənd təsərrüfatında maliyyə-kredit mexanizminin səmərəli təşkili problemləri üzrə araşdırmaların aparılması və həlli yollarının müəyyənləşməsidir.
Tədqiqatın metodologiyası - məqalənin hazırlanmasında təhlil, sintez və ümumiləşdirmə metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Azərbaycanda müasir şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyi baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edən kənd təsərrüfatında maliyyə-kredit mexanizmlərinin səmərəli təşkili üçün daha münasib və məhsuldar mexanizmlərin hazırlanması və reallaşdırılmasi ilə izah olunur.
Tədqiqatın nəticələri - maliyyə-kredit mexanizmlərinin optimallığı hesabına ölkəmizdə kənd
təsərrüfatının daha məhsuldar inkişaf etdirilməsi istiqamətində tövsiyələr hazırlanmış və təkliflər
irəli sürülmüşdür.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - qlobal təhlükələrin artdığı bir dövrdə və xüsusilə
dünya maliyyə böhranının mənfi fəsadlarının hələ də davam etdiyi şəraitdə ölkəmiz üçün mühüm
əhəmiyyət daşıyan kənd təsərrüfatında maliyyə-kredit mexanizminin təkmilləşdirilməsi üzrə fərqli
yanaşmalar formalaşdırılmış və mövcud mexanizmlərin təkmilləşdirilməsinin vacibliyi əsaslandırılmışdır.
Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, maliyyə-kredit mexanizmi, kənd təsərrüfatının inkişaf problemləri, kənd təsərrüfatının maliyyə problemləri, kredit əlçatanlığı, maliyyə mexanizmi, maliyyə
təminatı problemləri.
Giriş
Son onilliklərdə qlobal dünyada köklü problemlərin həlli istiqamətində böyük həcmli işlər
görülməsinə və səylər göstərilməsinə baxmayaraq, hələ də bir sıra problemlər öz kəskinliyi ilə
fərqlənirlər. Bunların sırasında ərzaq təhlükəsizliyi problemi qabarıq olaraq diqqət çəkən məsələlərdəndir və 100 milyonlarla insanlar açlıqdan əziyyət çəkir və yaxud açlıq təhlükəsi ilə üzbəüz
qalmışlar. Professor E.A.Quliyev yazır: “Müasir dövrdə bəşəriyyətın qarşısında duran həyati əhəmiyyətli problemlərdən biri, bəlkə də birincisi insanların ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasıdır.
İqtisadi sistemlərin fəal mübarizəsi dövrü olan XX əsrdə bu problem daha da kəskinləşmiş, iki
dünya müharibəsi nəticəsində planetin aqrar potensialından istifadə mühiti xeyli pisləşmişdir...
Ərzaq təhlükəsizliyi nəinki milli iqtisadi təhlükəsizliyin, həmçinin milli təhlükəsizlik sisteminin
əsası kimi, cəmiyyətin dayanıqlı və dinamik həyat fəaliyyətinin həlledici amilidir” [14, s. 8-9].
Analoji problemlər bütün dünya dövlətlərini narahat etmkdədir və hər bir ölkə özünün ərzaq
təhlükəsizliyini təmin etmək və zəruri tədbirləri görmək üçün müəyyən strategiyalar hazırlayir və
fəaliyyət konsepsiyaları müəyyənləşdirirlər. Bütün bunların əsas tərkib hissəsində, əslində ana xətt
kimi kənd təsərrüfatının inkişafının təmin olunması və bu sahədə məhsuldarlığın ytüksəldilməsi,
mühüm ərzaq məhsullarının xammal bazasının yaradılması mütləq şəkildə yer almışdır. Belə ki,
məhz əsas və vacib qida məhsulları bu sektorda yetişdirilir və həmin sektorun fəaliyyət istiqamətlərinin davamı kimi aqrar sahədə hazır məhsula və ya yarımfabrikata çevrilir.
Amma, heç də kənd təsərrüfatının dayanıqlı şəkildə inkişaf etdirilməsi asan məsələ deyildir.
Maliyyə-kredit resurslarının azlığı, səmərəli maliyyə təminatı mexanizmlərinin olmaması bu prob24

Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№3(62)-2021

lemləri daha da kəskinləşdirir. Tələb olunan maliyyə resursları problemləri həll edilmədən, kənd
təsərrüfatında zəruri islahatların aparılması, mütərərqqi texnologiyaların tətbiq olunması, yüksək
texnologiyalar əsaslı avadanlıqların və mexanizmlərin alınması və tətbiqi çətin ki, reallığa çevirilsin və bu baxımdan həmin istiqamətlərdə əsaslı irəliləyişlər əldə etmək üçün dayanıqlı və optimal
maliyyə-kredit mexanizmlərinin olması vacibdir. Ölkəmizdə də bu problemlər mövcuddur və dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə fəal şəkildə dövlət dəstəyi, o cümlədən maliyyə-kredit dəstəyi mexanizmləri tətbiq olunur. Hələ ölkə Prezidentinin 16 aprel 2014-cü il tarixli
“Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə
bağlı tədbirlər haqqında” Fərmanına əsasən bu istiqamətdə məqsədli tədbirlər görülməyə başlanılmışdır [1]. Bu tədbirlər sırasında kənd təsərrüfatında və bütövlikdə aqrar sahədə idarəetmə mexanizmləri təkmilləşdirilmiş, institusional islahatlar sürətləndirilmiş, struktur dəyişiklikləri aparılmış, beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə mütərəqqi təcrübənin öyrənilməsinə daha çox diqqət yetirilmiş, bir sıra iri layihələrin icrasına start verilmişdir və s.
Qlobal təsirlər şəraitində Azərbaycanın kənd təsərrüfatında maliyyə-kredit mexanizminin səmərəliliyinin artırılması problemləri
Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir sıra mürəkkəb problemlərin həlli istiqamətində tarixi səylər göstərilmişdir və bunlardan ən mürəkkəbi ölkədə aqrar islahatların aparılması
ilə bağlı olmuşdur. Lakin ulu öndər Heydər Əliyevin geniş dünyagörüşü və dahi zəkası sayəsində
aqrar sektorda köklü islahatlar ilk dəfə MDB ölkələri içərisində Azərbaycanda reallaşdırılmışdır.
Yüz minlərlə insanlarımız daim üzərlərində zəhmət çəkdiyi və alın təri axıtdığı torpaqlara sahiblənmiş və müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə daha güvənli şəkildə məşğul olmaq
imkanlarına yiyələnmişlər. Bütün bunlar öz nəticəsini göstərmişdir və həmin dövrdə ölkə əhalisinin yarıdan çoxunun yaşadığı kənd rayonlarında əhalinin məşğulluq problemlərinin həll olunmasında və ərzaq bolluğunun yaradılmasında önəmli addımlar atılmışdır. Lakin zaman keçdikcə ölkəmiz inkişaf etmiş və regionun ən güclü iqtisadiyyata malik dövlətinə çevrilmişdir. Tələblər artmış, əhalinin təbii artımı dinamik xarakter daşımış və istehlak səviyyəsi yüksəldikcə, gəlirləri çoxaldıqca daha keyfiyyətli və geniş çeşiddə ərzaq məhsullarına ehtiyac çoxalmışdır. Belə şəraitdə
daha mütərəqqi və dünya təcrübəsini özündə ehtiva edən kənd təsərrüfatı və aqrar müəssisələrə
ehtiyac artmış, rəqabətqabiliyyətli istehsalatların, fermer təsərrüfatlarının, aqrar-emal müəssisələrin yaradılması üçün iri investisiyalara tələbat yüksəlmiş və daha optimal maliyyə-kredit mexanizmlərinin işlənməsi, tətbiqi zərurəti ortaya çıxmışdır. Ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə kənd təsərrüfatının müasir dövrdə inkişaf hədəfləri müəyyənləşdirilmişdir [4]. Burada başlıca məqsəd kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması, daha keyfiyyətli ərzaq məhsullarının istehsal olunması və ehtiyatlarının yaradılması, bu
proseslərin maliyyə-kredit mexanizmlərinin optimallaşdırılması və onların əlçatanlığının təmin
edilməsindən ibarətdir. Digər tərəfdən, ölkə Prezidentinin 11 aprel 2017-ci il tarixli “Azərbaycan
Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamı ilə bu
sahədə mütərəqqi idarəetmə formalarının tətbiqi, yüksək texnologiyaların istifadəsinin genişləndirilməsi, elektonlaşdırma proseslərinin dərinləşdirilməsi və kənd təsərrüfatının inkişaf proseslərinin
müasir dövrün tələbləri ilə uyğunlaşdırılması məsələlərinin vacibliyi qeyd olunmuşdur [5].
Qeyd edək ki, son illərdə qlobal səviyyədə ciddi problemlərin, o cümlədən maliyyə-kredit problemlərinin kəskin olduğu bir şəraitdə və həmçının COVİD-19 pandemiyasının mənfi fəsadlarının
davam etdiyi bir dövrdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının ümümi məhsulunun həcmi azalmamışdır və bunun əsas səbəblərindən biri dövlət tərəfindən bu sahəyə diqqət və dəstəyin yüksək olması,
hər il dövlət büdcəsindən sahənin inkişafı üçün 1 milyard manata yaxın vəsait ayrılması, ayrı-ayrı
kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı üçün onlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, güzəştli kreditlərin verilməsi və kənd təsərrüfatı gübrələrinin verilməsi, müxtəlif mühüm kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə subsidiyaların ayrılması, həmçının dotasiyaların verilməsi, məqsədli dövlət proqramları çərçivəsində regionlarda infrastruktur şəbəkəsinin gücləndirilməsi tədbirlərinin intensiv və ar25
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dıcıl şəkildə görülməsidir. 2018-2020-ci illərdə ölkə üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsul istehsalı 20% artmış və 2020-ci ilin yekununda 8,43 mlrd. manat təşkil etmişdir. Həmin dövrdə bitkiçilik üzrə ümumi məhsul istehsalı - 25% və heyvandarlıq sahəsi üzrə - 15,8% yüksəlmişdir. Fərdi
sahibkarlıq, ailə-kəndli və ev təsərrüfatlarının ümumi kənd təsərrüfatında payı - 90,1% təşkil etmişdir [7].
Bütün bunlar onu gösrtərir ki, ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsində məhsuldarlığın artırılması
və ümumi məhsul istehsalının dinamik şəkildə saxlanılması imkanları böyükdür. Ancaq bunun
üçün əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi maliyyə-kredit mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məsələləri
vardır. Əlbəttə, fərdi təsərrüfatlarda maliyyə zərərlərinin ayrıca uçotunun aparılmaması və bunun
heç də asan olmaması qeyd edilməlidir. Bununla belə, kənd təsərrüfatı üzrə ölkədə fəaliyyət göstərən 1500-ə yaxın müəssisənin maliyyə nəticələrinin təhlilindən yanaşsaq, 90-95 müəssisə zərərlə işləyirlər və ümumilikdə bu müəssisələrin əldə etdikləri mənfəətin məbləğı 2019-cu ildə 121
mln.manata yaxın olmuşdur. Digər tərəfdən, “Aqrolizinq” ASC vasitəsilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına geniş çeşiddə xidmətlər təşkil olunmuşdur. Məsələn, 2019-cu ildə bu məqsədlə lizinqə
verilməsi və yaxud lizinq yolu ilə satılması hesabına kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına
662 traktor, 197 kotan, 188 kultivator, 180 səpici aqreqat, 225 taxılyığan kombayn və 64 gübrəsəpən maşın verilmiş və ya satılmışdır [8]. Bu qeyd olunanlar ciddi dəstəkdir, həm də səmərəli
maliyyə mexanizmi kimi də dəyərləndirilə bilər və eyni zamanda bütövlikdə kənd təsərrüfatı sferasında innovasiyaların yayılması, işlənməsi və tətbiqi proseslərinin genişlənməsini də stimullaşdırar [11]. Amma, təəssüf ki, ümumən ölkə iqtisadiyyatının əksər qeyri-neft sektoru sahələrində
olduğu kimi, kənd təsərrüfatında və aqrar-sənaye kompleksində də innovasiyaların tətbiqi məsələləri müasir dövrün tələblərinə cavab vermir.
Maliyyə-kredit mexanizmlərinin əlçatanlığının gücləndirilməsi, dövlət tərəfindən yönəldilən
maliyyə resursları ilə bərabər, alternativ maliyyə mənbələrinin formalaşdırılması, kredit təşkilatları tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün əlverişli şərtlərlə kredit resurslarının
verilməsi vacib məsələlər kimi xarakterizə edilirlər. Belə olduğu təqdirdə ölkəmizdə mövcud resurs potensialından, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafı üçün imklanlardan daha geniş və səmərəli istifadə olunması reallaşar [10]. Eyni zamanda, bu sahədə perspektivli və məhsuldar fəaliyyət istiqamətlərinin əlavə dəyər və istehsal zəncirləri üzrə inkişaf etdirilməsinə ciddi əsaslar
yaranar. Belə ki, kənd təsərrüfatı istehsalında çoxlu sayda məhsullar məhz növbəti emal mərhələsində - aqrar sektorda və onun aqrar-emal müəssisələrində istehsal olunan mühüm ərzaq məhsullarının və digər məhsulların əsas xammalı kimi çıxış edirlər [9]. Məsələn, taxılçılığın inkişafı, ilk
növbədə keyfiyyətli ərzaq buğdasının istehsalının artması əlavə istehsal zəncirində yeyinti sənayesinin sürətli inkişafına səbəb ola bilər. Yaxud, ət və süd istehsalının artımı ət və süd məhsullarının
yüzlərlə emal olunmuş çeşidlərinin formalaşdırılmasına və bazarlara çıxarılmasına imkan verər.
Pambıqçılığın və ipəkçiliyin inkişafı isə son nəticədə yüngül sənaye sahələrinin inkişafı üçün ciddi
zəmin yaradar. Buna görə də, ölkəmizdə əlavə dəyər və istehsal zəncirləri nəzərə alınmaqla, kənd
təsərrüfatı sahələrinin və aqrar-sənaye kompleksinin qarşılıqlı səmərəli fəaliyyətinə imkan verən
iri investisiya-innovasiya layihələri işlənməli və hər bir regionun xüsusiyyətləri, resurs potensialı
və imkanları nəzərə alınmaqla investisiyalar yatırılmalıdır.
Bunlarla bərabər, bazar iqtisadiyyatı subyektlərinin sərbəst və azad şəkildə inkişafı üçün tələb
olunan maliyyə-kredit resurslarının əldə edilməsi infrastrukturunun və mexanizminin yaradılması
vacibdir. Yəni, hər bir bazar iqtisadiyyatı subyekti kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və yaxud aqrar-emal müəssisəsinin yaradılması ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi üçün lazım olan
maliyyə-kredit resurslarını maksimum sərfəli şərtlərlə əldə etmək imkanlarına malik olmalı və bu
məsələlərin şəffaflığı, səmərəliliyi təmin edilməlidir.
Hazırkı dövrdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatında maliyyə-kredit mexanizminin təkmilləşdirilməsi və gücləndirilməsi istiqamətləri
COVİD-19 pandemiyasının mənfi təsirindən irəli gələn məsələlərin həlli və dəymiş zərərin
kompensasiya edilməsi üçün bütün dünya dövlətləri, o cümlədən Azərbaycan müxtəlif tədbirlər
26
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görmüş, mexanizmlər işlənmiş, maliyyə kompensasiyaları tətbiq olunmuş, birdəfəlik yardımlar
edilmiş və s. tədbirlər görülmüşdür. Azərbaycanda pandemiyanın təsirindən yaranan maliyyə çətinliklərinin aradan qaldırılması üçün bu vaxta qədər yönəldilən maliyyə yardımı paketinin ümumi
məbləğı təxminən 5 mlrd. manat həcmində qiymətləndirilir və bu proseslər hələ də davam etməkdədir.
Dövlətin müxtəlif iqtisadi subyektlərin, o cümlədən kənd təsərrüfatı istehsalçılarının yanında
olması və maliyyə dəstəyi göstərməsi təqdirəlayiq hesab edilməlidir. Amma, digər tərəfdən bu
məsələlərdə daha çox alternativ maliyyə mənbələrinə, o cümlədən xaricdən cəlb olunan investisiyalara da geniş yer verilməlidir. Həmçinin, hazırda tətbiq olunan maliyyə dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə və yenilənməsinə ehtiyac duyulur. Biz sudsidiyalara və dotasiyalara qarşı
deyilik, bu maliyyə mexanizmləri bütün dünya ölkələrində tətbiq olunur. Amma, biz onun tərəfdarıyıq ki, dövlət tərəfindən ayrılan maliyyə resurslarının meyarları və şərtləri stimullaşdırıcı xarakter daşısın və yönəldilən maliyyə resursları kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə, eyni zamanda onların rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına əsaslar yarada
bilsin. Təəssüf ki, praktikada kənd təsərrüfatı istehsalçılarının fəaliyyətində bu qeyd olunan pozitiv
məqamların prioitetliyi hələ istənilən səviyyədə deyildir. Belə ki, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfati müəssisələrinin, şirkət və firmaların sayı o qədər də çox görünmür.
Eyni zamanda, ölkəmizdə qeyri-neft ixracının artırılmasında kənd təsərrüfatı məhsullarının rolu
və payı son illərdə xüsusi diqqət cəlb etmişdir. Bu sahədə yüksək ixrac potensialının olması və
ondan səmərəli istifadə edilməsi ölkəmiz üçün vacib məsələlərdəndir. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatının strukturunun təkmilləşdirilməsi və neft amilindən asılılığın azaldılması baxımından kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcminin artırılması və çeşidinin genişləndirilməsi istiqamətində
daha çox işlər görülməli, investisiyalar cəlb olunmalı və əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi maksimum
işlək, həmçinin əlçatan maliyyə-kredit mexanizmi hazırlanaraq tətbiq edilməli və bu sahədə fəal
xidmət paketi formalaşdırılmalıdır. Göstərilən xidmətlər bürokratiyasız olmalı və maksimum şəffaflığı ilə fərqlənməlidir. Ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-ci il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan
Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə maliyyə xidmətləri bazarının intensiv olaraq inkişaf etdirilməsi və bütün maliyyə seqmentləri üzrə dinamik bazarın formalaşdırılması hədəfləri müəyyənləşdirilmişdir [6].
Maliyyə bazarlarının inkişafı öz növbəsində imkan verəcəkdir ki, kənd təsərrüfatında maliyyəkredit mexanziminin hazırkı tələblər və prinsiplər kontekstində təkmilləşdirilməsi və yenilənməsi
mümkünləşsin. Professor, Əməkdar Elm Xadimi B.X.Ataşov hesab edir ki, ilk növbədə banklararası kredit bazarında bankların bir- birini kreditləşdirməsi səviyyəsi yüksək olmalıdır və onunla
əlaqədardır ki, banklararası kredit bazarının vəziyyəti bütövlikdə bütün kredit bazarının durumunun əhəmiyyətli ötürücüsüdir. Banklararası bazarda kreditləşminin həçminin azalması kredit sferasında ciddi problemlər olduğunu sübut edir [2, s. 222]. Burada qeyd olunanlara rəğmən, biz də
bu fikirdəyik ki, məhz kredit sferasında olan problemlər səbəbindən, ölkədə fəaliyyət göstərən
bankların əksəriyyəti real iqtisadiyyat sahələrinə, o cümlədən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına kreditlərin ayrılmasına ciddi maraq göstərmirlər. Bu problemin həlli istiqamətində son illərdə diskussiyalar artsa da, reallıqda cəlbedici və əlçatan maliyyə-kredit mexanizmi əldə etmək çətindir.
Yalnız İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tabeçiliyində olan Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan yönəldilən güzəştli kreditlər istisna təşkil edir, amma bu kreditlərin həcmi ölkə iqtisadiyyatının iqtisadi inkişaf hədəflərinə və müasir dövrün tələblərinə tam olaraq adekvat deyildir və az sayda kənd
təsərrüfatı istehsalçıları bu güzəştli kredit formasından bəhrələnmək imkanı əldə edirlər. Buna görə də, regionlarda maliyyə və bank sisteminin sərbəst balansa malik subyektlərinin yaradılması,
maliyyə-kredit resurslarına əlçatanlığın təmin edilməsi tədbirlərinə böyük ehtiyac qalmaqdadır
[12].
Bunlarla bərabər, maliyyə-kredit mexanizminin səmərəliliyinin artırılması və inkişafının gücləndirilməsi məsələsində ölkə Prezidentinin 15 sentyabr 2017-ci il tarixli “Kredit Zəmanət Fondunun yaradılması haqqında” Fərmanının müsbət mənada ciddi təsiri vardır [13]. Analoji fondun
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fəaliyyət göstərməsi maliyyə-kredit təşkilatlarını nisbətən riskli hesab olunan real iqtisadiyyat sektoru sahələrinə, o cümlədən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına davamlı şəkildə cəlbedici maliyyəkredit xidmətlərinin göstərilməsinə, o cümlədən güzəştli şərtlərlə kreditlərin ayrılmasına sövq edə
bilər və stimullaşdırar.
Eyni zamanda ölkə regionlarının inkişafı ilə bağlı məsələlər xeyli aktuallaşmışdır. Hazırda ölkə
Prezidentinin 29 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının
2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuşdur və onun icarsı
prosesləri gedir [3]. Amma, hesab edirik ki, ölkə regionlarına, yəni kənd təsərrüfatı istehsalçılarının fəaliyyət göstərdiyi ərazilərə investisiya resurslarının və cəlbedici maliyyə-kredit xidməti paketlərinin gətirilməsi məsələlərinə yenidən baxılmalı və təkmilləşdirici tədbirlər görülməlidir. Professor A.E.Quliyeva bildirir ki, hazırkı şəraitdə COVİD-19 pandemiyasının təsiri altında investisiyaların axınında və bununla bağlı tədbirlərin reallaşdırılmasında ciddi maneələr və çətinliklər
yaranmışdır. Bu istiqamətdə prioritet məsələlərdən biri real şəraitdə investisiyaların mümkün mənbələrinin konsolidasiya edilməsi və maksimum perspektivli iqtisadiyyat sahələrinə yönəldilməsidir. Bankların regionların sosial-iqtisadi inkişafında və maliyyə-kredit problemlərinin həllində roluna yenidən baxılmalıdır. Maliyyə-kredit resurslarının əlçatanlığı üçün müvafiq infrastruktur formalaşdırılmalıdır [15, s.51].
İstənilən kənd təsərrüfatı istehsalçısı - subyekti kredit resurslarını asan formada və operativ
şəkildə götürmək şəraitinə malik olmalıdır. Bu məhsulun yetişdirilməsi, saxlanılması, ehtiyatlarının yaradılması, bazarlara çıxarılması, yaxud emal müəssisələrinə verilməsi işlərinin vaxtında maliyyələşdirilməsinə, təsərrüfatın maddi-texniki bazasının yaradılmasına, zəruri mal-materialın
alınmasına operativ şəkildə vacib olan maliyyə-kredit resurslarına çıxış prosedurları da operativ
olmalıdır.
Bununla bağlı dövlətin kredit siyasətinin də təkmilləşdirilməsi və maksimum obyektiv situasiyaya uyğunlaşdırılması, müasir çağırışların nəzərə alınması vacibdir. Maliyyə və kredit bazarlarının inkişafı ilə bağlı problemlərin sistemli və ardıcıl şəkildə həll olunması və bu bazarların intensivliyini ləngidən amillərin dərindən öyrənilməsi və baryerlərin aradan qaldırılması təmin edilməlidir. Maliyyə amili daim maksimum prioritet səviyyədə qiymətləndirilməli və onun praktiki
mexanizmləri də işləkliyi ilə seçilməlidir. “Daimi iqtisadi inkişaf və ÜDM-in və milli gəlirin artımı
şəraitində maliyyə özünün möhkəmliyi və sabitliyi ilə xarakterizə olunur, istehsalın daha da inkişafını, ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin artırılmasını stimullaşdırır” [16, s.17].
Bu qeyd olunanlar baxımından kənd təsərrüfatında maliyyə-kredit mexanizminin səmərəli olması
və işləkliyi ilə seçilməsi həm də böyük sosial-iqtisadi məzmun daşıyır. Ölkə əhalisinin ərzaq probleminin həll olunması, ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, insanların keyfiyyətli ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi ilə yanaşı, kənd təsərrüfatının inkişafının təmin olunması, eyni zamanda, sosial problemlərin həllində, məsələn, yoxsulluğun azaldılmasında və işsizliyin səviyyəsinin
minimuma endirilməsində önəmli funksiyaları yerinə yetirir. Bundan əlavə, hazırda işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə müasir infrastrukturun yaradılması və “Böyük Köç” Qayıdışına hazırlıq işlərinin
sürətləndiyi bir dövrdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında kənd təsərrüfatının və ümumilikdə, aqrar sektorun kompleks və sistemli inkişafı strateji əhəmiyyət kəsb edir.
Yaxın illərdə yuxarıda qeyd olunan məsələlər, problemlər, amillər və strateji aspektlər nöqteyinəzərindən kənd təsərrüfatının intensiv inkişafına böyük zərurət yaranacaqdır. Belə ki, ölkəmizdə
əhalinin təbii artımı sabit olaraq qalır və hər il insanlarımızın həyat şəraiti yaxşılaşdıqca, gəlirləri
çoxaldıqca, onların yüksək keyfiyyətli ərzaq məhsullarına tələbatları daha da yüksəlir, xüsusilə,
natural maddələrə və keyfiyyət göstəricilərinə malik qida məhsullarına zərurət xeyli artmaqdadır.
Bütün bunlar üçün kənd təsərrüfatı istehsalçılarının - fermer təsərrüfatlarının, kənd təsərrüfatı
müəssisələrinin, mikro, kiçik və orta sahibkarların operativ olaraq kredit resurslarına, yəni zəruri
maliyyə mənbələrinə çıxış imkanları yaradılmalı, maliyyə-kredit təşkilatlarının geniş və əlçatan
şəkildə infrastrukturu təmin edilməli, kənd təsərrüfatında layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı
məqsədli tədbirlər görülməlidir və s.
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Nəticə
Kənd təsərrüfatında maliyyə-kredit mexanizminin səmərəli təşkili problemlərinin həll olunması
və zəruri tədbirlərin görülməsi üçün bu sahədə olan və intensiv inkişafı ləngidən baryerlərin yaranma səbəblərinin dərindən öyrənilməsi və dəyərləndirilməsi vacibdir. Kənd rayonlarının sosial
problemlərinin həll olunması üçün real münbit şəraitin yaradılması, kəndlərdən şəhərlərə arzuolunmayan miqrasiya hallarının azaldılması, regionların sosial-iqtisadi inkişafının intensivləşdrilməsi baxımından burada fəaliyyət göstərən istehsalçıların, ilk növbədə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının davamlı və dayanıqlı şəkildə maliyyələşdirilməsi, onların maliyyə-kredit resurslarına çıxışlarının optimal rejimlərinin və mexanizmlərin yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunlarla
bağlı bir sıra məsələlərə xüsusi önəm verilməlidir:
- qlobal çağırışlar və COVİD-19 pandemiyasından yaranan mənfi təsirlər əsas götürülməklə,
kənd təsərrüfatında maliyyə-kredit mexanizminin səmərəli təşkilinin təmin olunması ilə bağlı sistem xarakterli tədbirlər görülməli və təkmilləşdirmələr aparılmalıdır;
- bank-kredit təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyin gücləndirilməsi, real sektorun
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı prinsip və meyarlara xüsusi diqqət yetirilməsi, bankların fəaliyyətində iqtisadiyyat sahələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı paritetliyin qorunması istiqamətində ən
azından minimum fəaliyyəti özündə ehtiva edən öhdəliklərin müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı kimi həssas və vacib bir iqtisadiyyat sahəsinin maliyyə-kredit resursları ilə təmin olunmasında
güvənli mexanizmlərin işlənməsi və tətbiqi vacibdir;
- ölkə regionlarında və xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının maliyyə-kredit mexanizmlərinin çevik və əlçatan mexanizmi yaradılmalı, Qarabağ və Şərgi
Zəngəzur iqtisadi rayonlarının bərpasının və dirçəliş proseslərinin hədəflərinə uyğun təmin olunmalıdır və s.
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Министерства Сельского Хозяйства
Азербайджанской Республики
Проблемы эффективной организации финансово-кредитного механизма в сельском
хозяйстве в современном периоде
Резюме
Цель исследования - в статье рассматриваются проблемы эффективной организации
финансово-кредитного механизма в сельском хозяйстве в современном периоде.
Методология исследования - использованы экономические методы, такие как, анализ,
синтез, сравнение и обобщение.
Практическое значение исследования - заключается в подготовке и реализации соответствующих и продуктивных механизмов эффективной организации финансово-кредитных механизмов в сельском хозяйстве, которые имеют стратегическую важность в современных условиях в контексте продовольственной безопасности в Азербайджане.
Результаты исследования - подготовлен ряд предложений и рекомендаций по направлениям продуктивного развития сельского хозяйства за счет оптимизации финансово-кредитных механизмов.
Оригинальность и научная новизна исследования - заключается в обосновании важности совершенствования существующих механизмов и формирования новых подходов по
усилению финансово-кредитных механизмов в сельском хозяйстве, которые имеют важное
значение для нашей страны в условиях продолжения негативных последствий мирового
финансового кризиса и роста глобальных угроз.
Ключевые слова: сельское хозяйство, финансово-кредитные механизмы, проблемы
развития сельского хозяйства, финансовые проблемы сельского хозяйства, доступность кредита, финансовые механизмы, проблемы финансового обеспечения.
Mushfig Mahal Tukanov,
dissertation of the Research Center under the Ministry
of Agriculture of the Republic of Azerbaijan
Problems of effective organization of the financial and credit mechanism in agriculture in
the current period
Summary
The purpose of the study - the article considers the problems of the effective organization of
the financial and credit mechanism in agriculture in the modern period.
Research methodology - economic methods such as analysis, synthesis, comparison and generalization are used in the article.
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The practical significance of the study is the preparation and implementation of appropriate
and productive mechanisms for the effective organization of financial and credit mechanisms in
agriculture, which have of strategic importance in the current conditions in the context of food
security in Azerbaijan.
Results of the research - a number of proposals and recommendations have been prepared in
the areas of productive development of agriculture through the optimization of financial and credit
mechanisms.
Originality and scientific novelty of the research is to justify the importance of improving
existing mechanisms and developing new approaches to strengthen financial and credit mechanisms in agriculture, which are important for our country in the context of the continuing negative
consequences of the global financial crisis and the growth of global threats.
Key words: agriculture, financial and credit mechanisms, problems of agricultural development, financial problems of agriculture, availability of credit, financial mechanisms, problems
of financial security.
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Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı
BÜDCƏ XƏRCLƏRİNİN MAHİYYƏTİ VƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – büdcə xərclərinin mahiyyətinin müəyyən edilməsinə və bu xərclərin
səmərəliliyinin artırılmasına əsas nəzəri-metodoloji yanaşmaların tədqiqi.
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – büdcə xərcləri ilə bağlı tədqiqatlarda elmi mənbə kimi istifadə imkanı.
Tədqiqatın nəticələri – büdcə xərcərinin səmərəliləşdirilməsinə dair təkliflər verilmişdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Azərbaycan Respublikasında büdcə xərclərinin mahiyyəti və onların səmərəliləşdirilməsi ilə bağlı müasir istiqamətlərin müəyyən edilməsi və elmi
cəhətdən əsaslandırılması.
Açar sözlər: büdcə xərcləri, dövlət xərcləri, ictimai xərclər, səmərəlilik, büdcədənkənar
transfer, xərclər sistemi.
Giriş
Dünyanın bir çox ölkəsi dövlət səviyyəsində daim ehtiyat çatışmazlığı problemi və əhalinin
ehtiyaclarını maksimal şəkildə tam ödəmək üçün onların səmərəli paylanması zərurəti ilə üzləşir.
Təcrübədə bu problemlərin həlli, mövcud ehtiyatların daha vacib fəaliyyət növlərinə yönləndirilməsi, həmçinin istifadə edilməyən və ya səmərəsiz istifadə edilən ehtiyatları azad etmək üçün
mövcud fəaliyyət proseslərinin optimallaşdırılması yolu ilə əldə edilməlidir. Bu, fəaliyyətin nəticələrini qiymətləndirmək və əsas inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmək üçün keyfiyyət göstəricilərindən istifadə etməklə, idarəetmə fəaliyyətinin sosial-iqtisadi səmərəliliyinin və büdcə xərclərinin nəticəviliyinin planlaşdırılması və monitorinq sisteminin istifadəsini nəzərdə tutur. Bu cür sistem, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi faktını deyil, bu və ya digər fəaliyyət nəticəsinə çatıb-çatmamağı təyin etməklə bu kimi xərclərin səmərəliliyini təyin etməyə imkan verir. Belə bir sistem,
dövlət orqanlarının idarəetmə fəaliyyəti sahəsində yaranan dar və problemli sahələri müəyyənləşdirir, eləcə də onların fəaliyyətlərinin korrekt planlaşdırılmasını həyata keçirməyə kömək edir.
Büdcə xərclərinin məzmununa nəzəri yanaşmalar
Effektiv büdcə xərcləri sisteminin formalaşma problemlərinin öyrənilməsi adekvat xərc formalarının və onların qiymətləndirilmə meyarlarının axtarılmasını nəzərdə tutur.
Hal-hazırda dövlət maliyyəsi nəzəriyyəsindəki araşdırmaların aktual istiqaməti ictimai sektorun
ehtiyatlarının istifadəsi ilə əlaqədardır. Müəlliflər daha ümumi “dövlət xərcləri” kateqoriyasını
araşdırırlar. “İctimai xərclər”, “dövlət xərcləri” və “büdcə xərcləri” anlayışları eyni deyil. Dövlət
ictimai xərclər sahəsinə dövlət sığortası və dövlət krediti daxildir. Buna baxmayaraq, iqtisadi ədəbiyyatda təsvir edilən və dövlət xərclərinə ünvanlanan yanaşmalar büdcə xərclərinə də tətbiq edilir.
Belə ehtiyat yanaşması çərçivəsində araşdırmalar L.İ.Yakobsonun işlərində təqdim edilir [1].
L.İ.Yakobson, “ictimai xərclər” anlayışını, ictimai nemətə olan ehtiyacları ödəmək və ədalətlilik
meyarı baxımından əsaslandırılmış təkrar bölüşdürücü tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün ictimai
sektorun ehtiyatlarından məqsədyönlü istifadə kimi araşdırır. Öz növbəsində dövlət xərclərinin
istiqamətlərini, formasını, strukturunu və miqyaslarını müəyyən edən rasionallıq və səmərəlilik
meyarları məqsədli istiqamətlə ayrılmaz şəkildə bağlıdır.
Büdcə xərcləri sisteminin işləməsini qiymətləndirmək üçün bu halda büdcə xərclərinin qiymətləndirilməsi meyarları və göstəriciləri dəstinin daxil olacağı müəyyən instrumentari tələb olunur.
Meyar - qiymətləndirmənin, təsnifatın aparıldığı əlamətdir. Göstərici - fəaliyyətin ayrı-ayrı aspektlərinin ədədi xarakteristikasıdır.
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L.İ.Yakobson aşağıdakı qiymətləndirmə meyarlarını müəyyən edir: səmərəlilik, qənaətcillik,
məhsuldarlıq, nəticəvilik. Eyni zamanda rasionallıq digər araşdırılan meyarları birləşdirir. [1].
Beləliklə, ehtiyat yanaşması ehtiyatların istifadə edilməsi və onların meyar və göstəricilər əsasında
qiymətləndirilməsi baxımından büdcə xərclərinin şərhi ilə bağlıdır.
Digər təkrar istehsal yanaşması, büdcə xərclərini təkrar istehsal prosesindəki rolu mövqeyindən
xarakterizə edir. Təkrar istehsal yanaşması çərçivəsində, M.V. Romanovskiy tərəfindən transformasiya əlaməti üzrə tərtib edilən dövlət xərclərinin təsnifatını nəzərdən keçirməyi təklif edirik [5].
Bu meyara uyğun olaraq dövlət xərcləri transformasiya və transfer xərclərinə bölünür.
Əgər dövlət xərcləri mal və ya əməklə ifadə olunan xidmətlərlə qarşı-qarşıya qalırsa, o zaman
dövlət pul vəsaitləri axınının digər nemətlərə özünəməxsus çevrilməsi baş verir, bununla əlaqədar
olaraq bu cür xərclər transformasiya xərclərinə aid edilir. Dövlət istehlakı və dövlət investisiyaları
onların arasında xüsusi yer tutur. Dövlətin xərcləri müxtəlif növ pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə yönəlirsə, qarşılıqlı xidmətlərin təqdim edilməsini nəzərdə tutmayan, vergi ödəyicilərindən
bu ödənişləri alanlara dövlət vasitəçiliyi ilə vəsaitlərin ötürülməsi – transfer – baş verir. Bu cür
xərclər transfer xərcləri adlanır [2]. Transformasiya xərcləri iqtisadi strukturları stimullaşdırır, iqtisadiyyat sahələrində ehtiyatların paylanma nisbətlərini dəyişir, ictimai və bazar nemətlərinin
istehsal həcmlərinə təsir göstərir.
Transfer xərcləri əhalinin təbəqələri arasında gəlirlərin paylanması nisbətlərini dəyişdirir, ayrıayrı vətəndaş kateqoriyalarının gəlir səviyyəsini artırır. Beləliklə, transformasiya xərcləri iqtisadibölüşdürücü, stimullaşdırıcı, tənzimləyici, təkrar istehsal funksiyalarını yerinə yetirir. Transfer
xərcləri əsasən sosial bölüşdürücü və təkrar istehsal funksiyaları həyata keçirir.
Daha bir yanaşma funksional yanaşmadır, ona əsasən xərclər dövlət hakimiyyəti orqanlarının
funksiyalarına görə təsnif edilir. Yakobson L.İ.: «Vəsaitlərin xərclənmə formalarının rasional seçimi qənaəti təmin etməyə və onlardan istifadənin nəticəviliyini artırmağa imkan verir. Məhz dövlət xərclərinin tərkibi, strukturu və həcmi, maliyyə sisteminin fəaliyyətinin nəticəsini şərtləndirir,
yəni sualın cavabını əvvəlcədən müəyyənləşdirir – o, ictimai təkrar istehsaldakı rolunu yerinə
yetirirmi ya yox» [1].
Azərbaycan Respublikasının Büdcə Məcəlləsi ilə tənzimlənən büdcə xərclərinin formaları, ölkə
inkişafının daxili problemlərinin həlli və dünya birliyi ilə qarşılıqlı əlaqələrlə şərtlənən dövlətin
bütün funksiyalarının siyahısını göstərməyə, istiqamətlərin prioritetini sistematik şəkildə əks etdirməyə və dövlət tənzimləmə prosesinin təsirini qiymətləndirməyə imkan verir.
Fikrimizcə, büdcədənkənar transfer formaları xüsusi maraq doğurur.
Transferlər yuxarı büdcədən planlaşdırıldığı və bölüşdürüldüyü üçün seçilmiş transfer formasının təsirini proqnozlaşdırmaq və ərazinin inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə almaq olduqca çətindir.
Bütün büdcə xərcləri sisteminin fəaliyyətinin nəticəsi, konkret şərtlərdə transfer formasının seçilməsindən asılıdır. Onların təqdim edilmə şərtlərini və qiymətləndirmə meyarlarını müəyyən edək.
“Büdcə xərclərinin nəticəviliyi və səmərəliliyi” monoqrafiyasında müəlliflər büdcədənkənar
transferlərin təqdim edilməsinin nəticəviliyini ayırd edirlər [3]. Müəlliflərin ayırdığı meyarları (indikatorları) təhlil edərək, qeyd etmək lazımdır ki, onların nöqteyi-nəzərinə əsasən, qiymətləndirmə
əsasən büdcə xərclərinin qənaətcilliyi, bəzi hallarda təqdim edilən dövlət və bələdiyyə xidmətlərinin sayının çoxaldılması ilə nəticələnir.
Müəlliflər büdcə təminatının səviyyəsini tənzimləmək üçün dotasiyaları, “göstərilən xidmətlərin sayının artırılması” və “büdcə xidmətlərinin son minimal səviyyəsini (standartını) qoruyarkən
maya dəyərinin azaldılması” göstəricilərindən istifadə edərək qiymətləndirməyi təklif edirlər [3].
Seçilən göstəricilər ehtiyat yanaşması çərçivəsində təsvir etdiyimiz büdcə ehtiyatlarından istifadənin qənaətcillik meyarlarına uyğundur. Lakin bu, vəsaitlərdən istifadənin yalnız bir tərəfidir. Dotasiyalar üçün, məsələn, bütün səviyyələrdə dövlət orqanlarının cəhd etdikləri həm qənaətcilliyi,
həm də məhsuldarlığı, həm nəticəviliyi ümumiləşdirən büdcə vəsaitlərindən daha rasional istifadə
etmək üçün dövlət orqanlarının stimullaşdırılması meyarını əlavə etmək lazımdır.
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Müəlliflər subsidiyaların verilməsini nəticəvilik indikatorlarına aid edirlər: daha böyük həcmdə
və ya daha yüksək keyfiyyətdə büdcə xidmətləri göstərməsi üçün dövlət hakimiyyəti orqanlarının
stimullaşdırılması; büdcə xidmətlərinin təqdim edilməsinin daha qənaətli üsulunun seçilməsi [3,
8]. Subsidiyalar büdcə xərclərinin birgə maliyyələşdirilmə proqramları çərçivəsində ayrılırsa, özünün maliyyə, vergi potensialını artırmaq üçün dövlət hakimiyyəti orqanlarının stimullaşdırılması
nəticəviliyin mühüm indikatoru olacaq ki, bu da gələcəkdə regional hakimiyyət orqanlarının və
bələdiyyə idarəçiliyinin həyata keçirilən proqramlarda iştirak sayını çoxaltmağa, ərazilərin əhalisinin üstünlüklərinə müvafiq olaraq ehtiyatlardan istifadənin adekvatlığını yüksəltməyə imkan
verəcək. Seçilmiş stimullaşdırma indikatoru büdcə vəsaitlərindən istifadənin rasionallıq meyarının
yerinə yetirilməsinə səbəb olacaq.
Müəlliflərin fikrincə, subsidiyaların verilməsi məsələlərindən biri də büdcə sisteminin səviyyələri arasında qanunla müəyyən edilmiş xərc səlahiyyətlərinin ayrılmasının korreksiyasıdır [3]. Bu,
dövlət hakimiyyəti orqanlarının əhaliyə dövlət və bələdiyyə xidmətlərində öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olduqca aktual məsələdir.
Lakin, məsələnin bu cür qoyuluşunda subvensiyaların nəticəviliyinin ayrılmış indikatorları
kifayət deyil: həvalə edilmiş büdcə xidmətinin göstərilməsinin maya dəyərinin azaldılması; həvalə
edilmiş büdcə xidmətində istehlakçıların məmnunluq səviyyəsinin yüksəldilməsi; həvalə edilmiş
səlahiyyətlərin idarə edilməsi üçün xərclərin azaldılması [3]. Səlahiyyətlərin idarə edilməsi üçün
xərclərin azaldılması indikatoru olduqca mübahisəlidir, çünki yuxarı hakimiyyət orqanlarının xərc
öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsində iştirakı aşağı strukturların vəzifə və funksiyalarının yerinə
yetirilməsinə görə məsuliyyəti azaltmır.
Bundan başqa, subvensiyalar ayrılarkən ümumi makroiqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi üçün
bölgünün məqsədli xarakterini əldə etmək, regional hakimiyyət orqanlarının və bələdiyyə qurumlarının işindəki çatışmazlıqları aradan qaldırmaq vacibdir.
Ümumiyyətlə, büdcələrarası transferləri qiymətləndirərkən, əvvəl sadalanan digər vəsaitləri də
əhatə edən büdcə vəsaitlərindən istifadənin rasionallığı və səmərəliliyinin iki vacib meyarına riayət
etmək lazımdır.
Bir çox müəlliflər nəticəvilik meyarını xüsusi olaraq qeyd edirlər. Məsələn, Yakobson L.İ. deyir: “Ümumiyyətlə, büdcə xərclərinin nəticəviliyini yüksəltmək və qənaətcilliyini təmin etmək
xeyli asan olur, əgər xərclər ən əvvəldən konkret məqsəd və məsələlər kəsiyində daha tez qurulursa, nəinki onların idarələri, bölmələri kəsiyində və s.” [1]. Bizim nəzərimizdən, nəticəvilik meyarını ümumiləşdirmək, xərcləri yalnız nəticənin yerinə yetirilməsi baxımından təhlil etmək lazım
deyil. Nəticəvilik, büdcə vəsaitlərinin tam qiymətləndirilməsi üçün lazım olan meyarlardan biri
olaraq, nəticənin qoyulmuş hədəflərə uyğunluğunu xarakterizə edir [4]. Ehtiyatların qənaətcilliyini
də həmçinin xərclərin rasionallığını tam miqyasda qiymətləndirməyə imkan vermir, çünki xərclərin artması məhsulun (xidmətlərin) sayının çoxalması ilə bağlı ola bilər, yəni qiymətləndirmənin
mühüm kəmiyyət meyarlarının biri kimi xərclərin məhsuldarlığını nəzərə almaq çox vacibdir.
Müxtəlif müəlliflərin büdcə xərclərinin qiymətləndirilməsinə həsr edilmiş tədqiqatlarının çoxluğuna baxmayaraq, qiymətləndirmə meyarları barəsində bir çoxlarının fikirləri üst-üstə düşür:
qənaətcillik, nəticəvilik, səmərəlilik. Bu zaman nəticəvilik və səmərəlilik meyarları arasında aydın
fərq yoxdur.
“Səmərəlilik” meyarı qoyulmuş büdcə vəsaitlərindən səmərənin əldə edilməsini göstərir. Alınmış səmərə qismində dövlət və ya bələdiyyə xidmətlərinin həcminin və/və ya keyfiyyətinin
artmasını görmək olar.
Beləliklə, xərclərin səmərəlilik meyarı digər “qənaətcillik”, “nəticəvilik” meyarlarını birləşdirən nisbi göstəricidir.
Meyarların məcmusunun yerinə yetirilməsini gözdən keçirmək lazımdır: nəticəvilik, qənaətcillik, adekvatlıq, məqsədəuyğunluq, nəzarət edə bilmək. “Rasionallıq” və “səmərəlilik” meyarları
büdcə xərclərinin qiymətləndirilməsi üçün ümumiləşdirici ola bilər.
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Proses yanaşması baxımından büdcə xərclərinin mərkəzləşdirilmiş fondlarda toplanan vəsaitləri səmərəlilik və rasionallıq meyarlarına uyğun olaraq bölüşdürmək yolu ilə dövlət strukturlarının iqtisadiyyata müdaxiləsinin həcmi göstərilir.
Xarici ədəbiyyatda dövlət strukturlarının fəaliyyətinə, onların təsərrüfat subyektlərinə təsirinə
bazar prizmasından baxılır.
Bu yanaşmanın təmsilçisi C.Stiqlits dövləti iqtisadi hərəkətlərinin spesifik subyekti kimi, “individlərin ümumi məqsədləri güdən koordinasiya edilmiş hərəkətlərinin qiymətləndirildiyi xüsusi
institut sistemi qismində” görür [6]. Dövlət gəlirləri bazasında formalaşan ictimai sektorun potensialı xərclər vasitəsilə reallaşdırılır.
Bu yanaşma, bazar reaksiyasını proqnozlaşdıraraq, büdcə xərclərinin köməyi ilə aparılan dövlət
tədbirlərinin iqtisadi subyektlərə təsirini nəzərə almağın zəruriliyini sübut edir.
Beləliklə, büdcə xərcləri iqtisadi təbiətinə görə dövlət hakimiyyəti və idarəetmə, bələdiyyə idarəçiliyi orqanlarının, iqtisadiyyat subyektləri ilə yaranan, əhalinin dövlət (bələdiyyə) xidmətlərinə
olan ehtiyaclarının təmin edilməsinə yönəldilmiş iqtisadi münasibətlərini ifadə edir. Digər tərəfdən, büdcə xərcləri – hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının sərəncamında olan, bazar iştirakçılarının davranışına təsir edən və iqtisadi proseslərin gedişatını dəyişdirə bilən spesifik iqtisadi alətdir.
Baxılmış yanaşmaları nəzərə alaraq, büdcə xərclərinin tədqiqinə struktur-funksional yanaşmanı
təcrübədə yaymağı təklif edirik.
Büdcə xərclərinin adekvat qiymətləndirilməsi üçün büdcə xərcləri sisteminin tərkibini və elementlərinin qarşılıqlı təsirini nəzərə almaq lazımdır. Struktur-funksional yanaşma, büdcə xərcləri
sistemini metodlar, göstəricilər, büdcə ehtiyatlarının ayrılması və istifadəsi prosesində iştirakçılar
arasında qarşılıqlı əlaqə prinsiplərinin daha mürəkkəb məcmusu kimi təqdim etməyə imkan verir.
Bununla əlaqədar olaraq, alan vətəndaşların dövlət və xüsusi nemətlərə olan ehtiyaclarının müəyyən edilməsindən başlayaraq, onların maliyyələşdirilmənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi ilə
bitən büdcə xərcləri sisteminin işləməsi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda, maliyyələşdirmə
yalnız büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsini nəzərdə tutmur, həm də xərc öhdəliklərinin ayrılması
səmərəliliyi və onların maliyyə təminatı ilə sıx bağlıdır.
Fikrimizcə, “səmərəli büdcə xərcləri sistemi” meyarlar məcmusuna uyğun olmalıdır, ümumiləşdirici meyarlar ola bilər: bir tərəfdən, büdcə vəsaitlərindən istifadənin rasionallığı, digər tərəfdən - edilmiş xərclərin səmərəliliyi.
Büdcə xərcləri sisteminin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməli olduğu fərqli əlamətlərin (meyarların) daha ətraflı təsviri, büdcə qanunvericiliyinə əsaslanan büdcə xərcləri sisteminin
elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin anlaşılmasını nəzərə alaraq həyata keçirməyi təklif edirik: büdcə vəsaitlərinin rasional istifadəsi ilə ifadə olunan dövlət hakimiyyəti orqanlarının səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi; büdcə vəsaitlərinin əhali seçicilərinin üstünlüklərinə uyğun şəkildə bölüşdürülməsinin adekvatlığı (uyğunluğu); çəkilən xərclərin planlaşdırılan məqsədlərə, vəzifələrə, büdcə xərclərinin infikatorlarına uyğunluğu; büdcə xərclərinə qənaət etmək üçün və eyni zamanda əhalinin
həyat səviyyəsinin qorunması şərtilə stimulların yaradılması; ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi
üçün xərc öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə dair məlumatların obyektivliyi və əlçatanlığı.
Nəticə
Tədqiqatımızdan göründüyü kimi, büdcə xərcləri sisteminin əsas elementlərinə daxildir: ictimai
ehtiyacları təmin etmək məqsədi ilə maliyyə ehtiyatlarının adekvat formalaşdırılması və istifadəsi
üçün zəruri olan dövlət hakimiyyəti orqanları, bələdiyyə qurumları və əhalinin qarşılıqlı əlaqə prosesində vətəndaşların maraq və üstünlüklərinin müəyyən edilməsi; dövlətin funksiyalarını yerinə
yetirmək və vətəndaşların dövlət və bələdiyyə xidmətlərinə olan ehtiyaclarını ödəmək üçün büdcə
vəsaitlərinin yetərli səviyyəsini müəyyən edən xərc öhdəliklərinin müəyyən edilməsi; regionların
və bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi və elmi-texniki inkişafı problemlərinin həlli məqsədilə büdcə
xərclərinin proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması; dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının
funksiyalarına uyğun olan, şaquli və üfüqi disbalansları minimuma endirən xərc öhdəliklərinin
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adekvat maliyyə təminatı, büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi və onların əvvəlcədən təsdiq edilmiş
meyarlara və göstəricilərə əsasən qiymətləndirilməsi. Beləliklə, büdcə xərcləri sistemi, iştirakçıların qarşılıqlı əlaqələrinə, strukturundakı dəyişikliklər kontekstində regional iqtisadiyyata stimullaşdırıcı təsir göstərə biləcək maliyyə-iqtisadi alətlərə əsaslanan bir-biri ilə əlaqəli, bir-birindən
asılı elementlərin məcmusunu bildirir.
Büdcə xərcləri sisteminin funksiyaları, fikrimizcə, xərclərin sosial-iqtisadi inkişafa təsirinin
qiymətləndirilməsi ilə xarakterizə olunmalıdır. Büdcə xərcləri sisteminin aşağıdakı əsas funksiyalarını nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur:
1) iqtisadi-bölüşdürücü - büdcə xərcləri, iqtisadi inkişafda sahə, ərazi disproporsiyaları aradan
qaldırmaq üçün vəsaitlərin sənayelər, müəssisələr, bölgələr arasında paylanmasına vasitəçilik edir;
2) sosial-bölüşdürücü - sosial münaqişə və ziddiyyətləri aradan qaldırmaq məqsədilə gəlirlərin,
iqtisadiyyat ehtiyatlarının iqtisadi cəhətdən güclü subyektlərdən iqtisadi cəhətdən zəif olanlara
bölüşdürülməsini şərtləndirir;
3) təkrar istehsal - cəmiyyətin vəsaitlərinin bölüşdürülməsi vasitəsi ilə büdcə xərcləri, xərclənmiş maddi, əmək, maliyyə ehtiyatlarının təkrar istehsalı üçün fondların yaradılmasına kömək edir;
4) tənzimləyici - iqtisadiyyatdakı ehtiyatların proporsiyalarının təkrar bölüşdürülməsi və dəyişdirilməsi köməyi ilə bazar strukturlarının qarşılıqlı əlaqələrinin mənfi nəticələrinin düzəldilməsi
həyata keçirilir;
5) stimullaşdırıcı - büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi və təkrar bölüşdürülməsinin müəyyən
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi əsasında iqtisadiyyatın, infrastrukturun və sosial sahənin inkişafı üçün stimulların, xüsusi şəraitin yaradılması.
Bu funksiyaların hər biri dövlətin iqtisadiyyatda iştirakının istiqamətlərini göstərir və büdcə
xərcləri sistemi çərçivəsində hökumət strukturları və biznesin qarşılıqlı əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi üçün zəmin yaradır və optimal tətbiq edildikdə bu xərclərin səmərəliliyinin artmasına kömək
edir.
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Суть бюджетных расходов и обеспечение ее эффективности
Резюме
Цель исследования - исследование основных теоретико-методологических подходов к
определению сущности бюджетных расходов и повышения их эффективности.
Методология исследования - системный подход, сравнительный анализ.
Практическая ценность исследования - возможность использования его в качестве
научного источника в исследованиях, посвященных проблемам регулирования бюджетных
расходов.
Результаты исследования – даны предложения по повышению эффективности регулирования бюджетных расходов.
Оригинальность и научная новизна исследования - выявление и научное обоснование
эффективных направлений бюджетной деятельности, связанных с регулированием бюджетных расходов в Азербайджанской Республике.
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расходы, эффективность, внебюджетные трансферты, система расходов.
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Essence of budget expenditures and ensuring its efficiency
Summary
Research objective is to study the main theoretical and methodological approaches to detected
the nature and improving efficiency of budget expenditures.
Research methodology - systematic approach, comparative analysis.
Practical value of research - the ability to use it as a scientific source in research on budget
expenditures.
Findings - suggestions on the rationalization of budget expenditures.
Originality and scientific novelty of the research - identification and scientific substantiation
of modern directions related to the essence of budget expenditures and its rationalization in the
Republic of Azerbaijan.
Key words: budget expenditures, government expenditures, public expenditures, efficiency,
extra-budgetary transfers, expenditure system.
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BANK LİKVİDLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİNİN NƏZƏRİ ƏSASLARI VƏ İQTİSADİ
MAHİYYƏTİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi: milli iqtisadiyyatımızın son on ili üzrə statistik məlumatlara görə dünya
maliyyə təşkilatları tərəfindən hazırlanıb likvidlik əmsalının yardımı ilə dövlətin bank sektorunun
analiz olunması və bankın maliyyələşdirilməsinin genişləndirilməsinin təzə yollarını müəyyənləşdirmək.
İstifadə olunmuş tədqiqat metodları: indiki işdə mütləq, həmçinin nisbi statistik rəqəmlərin
yardımı, statistik müşahidələr sayəsində əldə olunmuş materialın məcmu halına gətirilməsi, o
cümlədən qruplaşdırılma vasitəsi ilə analiz metodu tətbiq olunmuşdur.
Tədqiqatın informasiya bazası: müasir bank sisteminin fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən
edilməsi, likvidlik əmsalı analizi, təzə maliyyələşdirmə metodlarının işlənməyi üçün milli və
beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının məlumatlarından, internet resurslarından, tanınmış müəlliflərin
maliyyə bazarına aid nəşrlərindən istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın məhdudiyyətləri: fors-major durumların qeydə alınmasının qeyri-mümkün olması, siyasi arenada baş vermiş dəyişiklikər likvidlik üzrə aparılmış islahatların təsirini analiz etməyi
çətinləşdirir. Likvidlik əmsalının hesablanmasında istifadə edilən fondların əlçatmaz olması belə
analizin məhdudiyyətlərindən biri kimi qalmaqdadır.
Tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki nəticələri: dövlətin bank sektorunun likvidlik analizi
əsasında bankçılıq fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üzrə mövcud olan önəmli problemlər müəyyən olunmuş və likvidliyin artırılması və nəzarətin gücləndirilməsi üsulları təqdim edilmiş, kommersiya banklarının maliyyə riskinin aşağı salınması məqsədilə üsullar işlənib hazırlanmışır.
Nəticələrin istafadə oluna biləcəyi sahələr: bank sisteminin vəziyyətini nəzərə almaqla, əldə
edilmiş nəticələr bankların likvidliyinin artırılması və maliyyələşdirilmə mənbəyinin genişləndirilməsi üçün tətbiq olunmasına imkan verir.
Açar sözlər: likvidlik, maliyyələşdirmək, kommersiya bankları, əmsallar
Giriş
Müasir iqtisadi nəzəriyyədə likvidlik termini bir neçə kontekstdə istifadəsini tapmışdır. Belə
müddətlərdən biri də aktivlərin likvidliyidir. Aktiv likvidliyi, maddi aktivlərin nağd pula çevrilməsinin sürətini, satış asanlığını, satışını və qiymətini təsvir etmək üçün istifadə olunur (Bessis, J.
“Bankçılıqda Risk İdarəetməsi” 2009) Likvidlik, eyni zamanda nağd pul və ya təqribən nağd məbləğdən istifadə edərək şirkətin balansında olan aktivlərin fondları şəklində özünü təsvir etmək üçün
istifadə olunur. Aktivlərin likvidliyi nə qədər yüksəkdirsə, şirkətin özü də o qədər yüksək fəaliyyət
göstərir. Bir şirkətin likvidliyinin ölçülməsi təhlildə əsas amillərdən biridir. Bu məqsədlə maliyyə
nisbətləri hazırlanmışdır. Şirkətin likvidlik nisbətləri belə bir göstəricidir. Bu nisbətlərdən biri də
şirkətin ödəmə tarixinə yaxınlaşdıqda qısamüddətli öhdəliklərini ödəmə qabiliyyətini təyin edən
cari nisbətdir (Berger, AN, & Bouwman, CH “Maliyyə Böhranları və Bank Likvidliyinin Yaranması” 2015) Şirkətin fəaliyyəti dövründə likvidlik riski yaranır, bir neçə məna daşıyır, lakin mövcud vəziyyət nisbətindən irəli gələn bunlardan biri də şirkətin borclarını ödəmə müddəti yaxınlaşdıqda ödəyə bilməyəcəyi ehtimalıdır. Bu amil şirkətin maliyyə problemləri ilə üzləşməsinə səbəb ola bilər. Əməliyyatın ikinci iştirakçısını nəzərə alaraq likvidlik riskini də vurğulamalısınız.
Bu vəziyyətdə risk, qarşı tərəf iştirakçısının yaxşı bir maliyyə vəziyyətinə baxmayaraq, aşağı bir
likvidlik səviyyəsinə baxmayaraq bir ödəmə edə bilməməsindən qaynaqlanır.
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Əmanətçilərin depozit hesablarını nağdlaşdırmağı seçmələri səbəbindən banklar likvidliyini
asanlıqla itirə bildiyindən, xüsusilə banklar üçün likvidlik riski üstünlük təşkil edir. Həm də əmanətçilərlə problemlərlə yanaşı banklar likvidlik səviyyəsinə təsir edən başqa bir faktorla qarşılaşa
bilər – bu, şirkətlər qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsidir. İlk mərhələdə bu şirkətlər banka
kredit borcları, kredit xətləri qurdular ki, şirkət lazım gələrsə lazımi pulu ala bilsin. Tarixən bankların təhlili göstərir ki, bir çox banklarda likvidlik riski var və bu amil iqtisadiyyatın vəziyyətinə
ciddi təsir göstərir. Bu risk bankların təbiəti ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır və bu səbəbdən də bu
göstəricilər nəzərə alınmaqla, banklar, dövlət qurumları və özəl sektor likvidlik riskini anlamaq və
bu riski azaltmaq üçün dövlət siyasətində, tənzimləmələrdə və risk qiymətləndirmə siyasətlərində
tətbiq etmək üçün mümkün olan hər şeyi bölüşürlər.
Bu iş həm də bankların likvidlik konsepsiyasına, risklərinə və bu problemin seçilmiş bir ölkə,
yəni Azərbaycan Respublikası nümunəsi kontekstində həll yollarını müəyyənləşdirməyə yönəlib.
Maliyyə kapitalının mahiyyəti barədə fikirlərin təkamülü. İnkişaf şərtləndirilmiş keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur, bunların mahiyyəti, aralarındakı xas,
vacib bir əlaqə, kəmiyyət dəyişikliklərinin keyfiyyət dəyişikliklərinə keçid qanununu ortaya
qoyur.
Birincisi, bir şeyin, obyektin, əlaqənin dayandırıldığı dəyişikliklər, ikincisi bir şeyin, obyektin,
münasibətlərin bütövlükdə, müəyyən bir sistemin qorunub saxlandığı dəyişiklikdir. Bu qanunun
mahiyyətini açıqlayan əsas kateqoriyalar kəmiyyət, keyfiyyət və həddir. Kapital istehsalı prosesinin öyrənilməsində birbaşa metodoloji funksiyanı yerinə yetirirlər. K.Marks “Kapital” da yazır:
“Hər hansı bir faydalı şey iki baxımdan təhlil edilə bilər: keyfiyyət və kəmiyyət tərəfindən”, (Балабанов И.Т. 2016: c.480).
Beləliklə, K.Marksın təhlil etdiyi əmtəə keyfiyyət və kəmiyyət vəhdətidir, istehlak məhsullarının
miqdarı istehsalçıların ehtiyaclarını üstələdiyi üçün kəmiyyət münasibətlərinin keyfiyyətə keçməsinin nəticəsidir. Məhsul tarixi inkişafında bir sıra dəyişikliklərə məruz qalır ki, bunun da nəticəsi
başqa bir keyfiyyətin - malların istehlak fenomeni kimi pulun formalaşmasıdır. Maliyyə mallardan
daha yüksək sifarişin keyfiyyəti rolunu oynayır – bunlar “Sosial baxımdan əhəmiyyətli bir forma”
olduğu üçün daha inkişaf etmiş münasibətlər dilə gətirilir. Pulun inkişaf müddətinin məzmunu ondan
ibarətdir ki, istifadə keyfiyyətinə malik olduqları halda, xəzinələr əmələ gətirir, əmtəə dünyasının
sərvəti və eyni zamanda kəmiyyət xarakteristikasına sahib olan bir ödəmə vasitəsi kimi göstərilir.
Bununla birlikdə, artıq dəyərin (D - T - D1) formalaşması üçün başlanğıc nöqtəsi olan başqa
bir əmtəənin - əməyin, pulun mahiyyətinin öyrənilməsi zamanı pul fərqli bir keyfiyyət - kapital
mallarının mübadiləsi üçün olur.
Pulun kapitala çevrilməsi mexanizmi K.Marks tərəfindən kəmiyyət dəyişikliyinə keçid qanununun istifadəsi əsasında araşdırılır.
Romantik kapitalizm dövründə kapital anlayışı həqiqətən var idi və hər kəs tərəfindən sərvət
simvolu - pulla müəyyənləşdirilmiş müəyyən bir varlıq kimi qəbul edildi. Kapitala gəldikdə, onun
özü tarixdə o qədər özünü göstərdi ki, əvvəlki fikirlər kifayət deyildi. Beləliklə, artıq K.Marksın
tədqiqatında bu mahiyyət kapital-mülkiyyət və kapitalın funksiyasına bölünmüş, ticarət, istehsal
və pul kapitalı arasındakı fərq göstərilir. Eyni “sərmayə” - sosialist siyasi iqtisad termini - pulun
özü deyil. Sosial fəaliyyətin bazar rejiminin kök komponenti kimi - kapitalın şüurlu bir şəkildə
başa düşülməsini tələb edir.
Cədvəl 1 iqtisadçıların kapitalın inkişafına dair əsas baxışlarını, kapitalın tarixi retrospektirdə
mahiyyətinin nəzəri izahını təqdim edir.
Müasir rus məktəbində kapital tez-tez torpaq, əmək və təşəbbüskarlıq qabiliyyətlərinin qarşılıqlı əlaqəsi ilə əldə olunan gəlir gətirmək üçün istehsal vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir.
Müasir İqtisadi Lüğətdə kapitalın aşağıdakı tərifi verilir: “Geniş mənada kapital gəlir əldə edə
biləcək hər şey və ya mal və xidmətlərin istehlakı üçün insanların qurduğu mənbələrdir. Məhdud
mənada kapital, istehsal vasitəsidir (fiziki kapital), gəlirin işləyən açarıdır. Pul kapitalı fiziki kapital əldə etmək üçün təyin olunan puldur” (Акулов В.Б., Акулова О.В. 2012: c.301).
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Təqdim olunan müddəaların təhlili göstərir ki, iqtisadiyyatdakı demək olar ki, bütün müdrik
insanlar kapitalı mal istehsal etmək və sahibinə gəlir vermək qabiliyyətində olan bəzi real pul
əmlakı kimi təyin edirlər.
İqtisadi sistemin inkişafından, bütün cəmiyyətin tərəqqisindən asılı olaraq kapital anlayışına
əhəmiyyətli yanaşmalar dəyişdi. İqtisadi sistemin inkişafı daha mürəkkəb istehsal vasitələrindən
istifadə etməklə əməyin istehsal gücünün artmasına, işçilərin ixtisasının və təhsilinin artmasına
əsaslanır.
Bir işin məhsuldar gücünün böyüməsi ən çox yeni müstəqil fəaliyyət növlərinin meydana çıxmasında (bölgüsündə), ictimai əmək bölgülərinin dərinləşməsi prosesində göstərilir. Bu proses
çərçivəsində sənaye kapitalı formalaşır və dəyişdirilir.
Cədvəl 1.
Tarixi retrospektivdə kapitalın mahiyyətinin nəzəri izahı
İqtisadi istiqamət
(məktəb)
François Quesnay
(Physiocrats)
düşüncələri
Adam Smith
(klassik siyasi
iqtisad)
Karl Marks
(marksizm)
Alfred Marshall
(neoklassik
məktəb)

K. Menger, E.
Böhm-Bawerk
(subyektivizm)

J.M.Keyns
(Keynsçilik)
J.Schumpeter (ən
yeni məktəb)

Kapital haqqında ümumi anlayışlar
Kapital, təbiət üçün ən təbii olan kənd təsərrüfatı istehsalının bir vasitəsidir.
Kapital əvvəlcə inkişaf etmiş və hər il investisiya qoyulmuşdur. Birinci
akt olaraq illik dəyişdirilməsini tələb etməyən uzunmüddətli istifadənin
əldə edilmiş istehsal vasitələri, ikincisi isə hər il yenilənməsi lazım olan
vasitələrdən istifadə olunur.
Kapital malların istehsalı, emalı və ya alınması (malların dəyişdirilməsi)
üçün sərfəli satış məqsədi ilə, yəni mənfəət əldə etmək üçün istifadə
olunan bir müəssisədir (ehtiyatlar). Bir sahibin sahibliyində qalan
kapital ona gəlir gətirir.
Kapital sosial-iqtisadi kateqoriyadır; bu daxili dəyər işəgötürənə məxsusdur, mənbəyi işçilərin ödənilməmiş əməyidir; bu mahiyyət hərəkətdə, maddiləşdirilmiş istehsal vasitələrinin canlı əməklə qarşılıqlı təsirində özünü göstərir.
Makro və mikroiqtisadiyyat səviyyələrində kapitalın mahiyyətinə iki
yanaşma. İkinci vəziyyətdə kapital, gəlir əldə etmək üçün istifadə edilə
bilən sahibinin sərvətinin bir hissəsidir. Makroiqtisadiyyat səviyyəsində
kapital əmək və torpaq ehtiyatları ilə təmin olunan istehsal vasitələrinin
məcmusudur.
Kapital əsas əmək və torpaqdan əldə edilir. Gəlir gətirən bir vasitə kimi
kapitalın miqdarını əvvəlki dövrdəki şərtləri (xərcləri) təyin edir.
Bundan əlavə, kapital müxtəlif sahələrdə (sahələrdə) fərqlənir - kapital
sahibinin gəliri formalaşdığı istehsal dövrü vaxtındakı fərq. Kapitalın
“marjinal faydası” sahibinin kapital böyüməsi vahidi gəlirindəki
artımdır.
Kapital gəlir əldə edə bilən sərvətdir; Sərvətin pul forması bank faizləri
ilə müqayisədə kapitaldan istifadə etmək üçün həmişə alternativ imkanlara malikdir; sərvətin kapitala çevrilməsi, bu investisiyadan əldə olunan gəlirin bank faizindən çox olması ilə əlaqələndirilir.
Kapital, istehsal vasitələrinin cəmiyyətin keyfiyyətli inkişafı məqsədi ilə
istifadə üçün əldə edildiyi “alıcılıq qabiliyyəti fondu” dur. Kapitalın
funksiyası dəqiq texniki, texnoloji və sosial tərəqqini vaxtında təmin
etməkdir.

(Mənbə: Economic Journal, https://economics.studio/, 2020)
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Pul kapitalı sənaye kapitalının funksional bir forması kimi tanınmış bir hərəkət formasına malikdir:
D - T (CW, PC) ... P ... T '- D', burada A '> D.
Əmtəə kapitalının hərəkəti aşağıdakı kimi təmsil oluna bilər:
T '- A' - T '* (CP *, PC *) ... P' ... T '' *, burada T '' * T '.
Bu funksional formalar dəyərin yaradılması və paylanması prosesinə obyektiv şəkildə qarşı çıxır.
İnsan cəmiyyətinin müəyyən bir inkişaf dövründə, onun iqtisadi təşkili, iqtisadi sistemi, sənaye
məhsullarının satışı üçün müstəqil bir fəaliyyət növü kimi ayrılma (təcrid) baş verir. Sənaye kapitalına peşəkarlıqla tabe olan, məhsul satan və son istifadəçiyə gətirən insanlar var. Onların kapitalı
(ticarət kapitalı sənaye kapitalının ayrı bir hissəsi kimi) yalnız dövriyyə sahəsində fəaliyyət göstərir.
Pul sahibi üçün, onların hərəkəti birbaşa pulun özünə qaytarılması ilə məhdudlaşır, çünki kredit
kapitalistlərinin alıcıları tərəfindən vəsaitlərdən istifadə edilməsi maraq doğurmur.
Kapitalın özündə bir bölgü var, hər hansı bir hissəsi istehsal sahəsində yaradılan əlavə dəyərdən
(mənfəətdən) şəxsi pay tələb edir. Pul kapitalının (kapital əmlakının) sahibi faiz şəklində öz payını
qazanır. Pul kapitalisti (kapital funksiyası) orta mənfəət və faiz arasındakı fərqə bərabər bir təşəbbüskar gəlir əldə edir. Bu bölgü mütləqdir, geniş yayılmışdır.
Əlbəttə ki, kapital bölgüsü orta sosial mənfəətə də təsir edir, bu da hazırda orta sosial faiz
dərəcəsi və orta sosial sahibkarlıq gəlirinin cəmi kimi təmsil olunur. Orta mənfəətin bu bölgüsü də
mütləqdir, geniş yayılmışdır.
Borc kapitalının meydana gəlməsi, ortaya çıxan dəyişikliklərin institusional konsolidasiyasını
tələb edirdi. Bu, pulla peşəkarlıqla işləyən və daha çox dərəcədə özünün deyil, başqalarının vəsaitlərindən istifadə edən xüsusi müəssisələr olduqda, kreditin və bank sisteminin olduğu xüsusi bir
forma kimi kreditin inkişafında əks olunur.
Kapitalın bölünməsi öz növbəsində dünyada mövcud olan iqtisadi əlaqələri dəyişdirə bilməzdi.
Kapital mülkiyyətinin meydana çıxması, bu mülkiyyətin yeni mal adları sinfini yaratmaya bilməzdi.
1970-80-ci illərdə bir insanın sosial-iqtisadi rolunun ən ardıcıl və adekvat şəkildə təzahür etdiyi
insan kapitalı nəzəriyyəsi fəal şəkildə inkişaf etdirildi. Bir insanın qabiliyyətlərini xüsusi bir kapital olaraq qiymətləndirmək üçün ilkin şərtlər artıq iqtisadi elm klassikləri V.Petty, A.Smith, D.Ricardo və K. Marksın əsərlərində təqdim olunur.
A. Smith birbaşa əmək bacarıqlarını, bilik və bacarıqlarını “əsas kapitala, sanki şəxsən reallaşdırılmış kimi” daxil etdi (Балабанов И.Т. 2016: c.208).
İşçinin məhsuldar bacarığı avtomobil, bina, torpaq kimi gəlir istehsalına da kömək edir, baxmayaraq ki, bunlar dövriyyədə deyil və sahibinin şəxsiyyəti ilə ayrılmazdır. Əməyin əsas kapitalın
bir elementi kimi formalaşması, yəni “işçinin bacarıq və bacarıqlarının artırılması” əlavə əmək,
vaxt və digər xərclər, yəni “həqiqi xərclər” də bura daxildir.
İnsan qabiliyyətlərinin xüsusi bir kapital formasına çevrilməsinin şərtlərini təhlil etmək üçün
Marksın pul və digər malların - istehsalın nəticələri, istehsal vasitələri, torpaq, qeyri-maddi məhsullar və s. kapitallaşma şərtlərini müəyyənləşdirməsinə metodoloji yanaşması vacibdir. Marksa
görə pul aşağıdakı şərtlər daxilində kapitala çevrilir:
1) səhmdən hərəkətə keçdikdə dəyəri artırmaq üçün istifadə olunur, yəni mənfəət əldə etmək;
2) əməyin təkrar istehsal dəyəri istehsal prosesində əməyin yaratdığı yeni dəyərdən az olduğundan əməyin artığı dəyər mənbəyidir;
3) torpaq, işçi qüvvəsi, qazandıqları gəliri kapitallaşdırmaqla kapitala çevrilə bilər, deyək ki,
torpaq kirayəsini kapitallaşdırmaq;
4) kapitalın şəxsi mülkiyyətin hökmranlığı şəraitində insan tərəfindən istismar edilməsi.
Nəticə etibarilə, insan qabiliyyətlərinin toplanmasına yönəldilən investisiyalar, istehsal texnologiyası, informasiyalaşdırma və əməyin intellektuallaşması ilə dəyəri artan xüsusi bir kapital forması kimi qəbul edilə bilər.
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Günümüzün iqtisadiyyatında bir şirkətin iş uğurunun açarı getdikcə ənənəvi maliyyə kapitalı
deyil, intellektual kapitaldır.
L.Edvinssonun tərifinə görə, intellektual kapital insan kapitalının (şirkətin işçilərinin real və
potensial intellektual imkanlarının, habelə şirkətin işçilərinin müvafiq praktik bacarıqlarının) və
struktur kapitalının (şirkətin kapital komponentləri, müştəri münasibətləri, iş prosesləri, verilənlər
bazaları, markalar və İT sistemləri) bilik və qeyri-maddi varlıqlara “vurma” xüsusi təsiri sayəsində
sərvət (və müvafiq dəyər) yaradan amillərə (mənbələrə) çevirmək bacarığıdır”.
İntellektual kapitalın vacib tərkib hissələrindən biri də məlumatın tanınmasıdır, çünki o, istehsal
prosesində fəal iştirak edir və bu da əməyin istehsal gücünə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
İnformasiyanın istehsalata təsiri onun istehsal amillərində, ilk növbədə ixtisaslı işçi qüvvəsində
maddi olması ilə əlaqələndirilir.
* Struktur kapital - prosesdəki kapital, yenilik, müştəri faktorları və şirkətin məlumat bazaları,
markaları və İT sistemləri;
** Müştərinin kapitalı - şirkətin müştəriləri ilə yaxşı işləyən effektiv qarşılıqlı əlaqəli kapital;
*** Texnoloji kapital bir şirkətin effektiv daxili iş proseslərində maddi cəhətdən kapitaldır.
İnformasiya mənbəyinin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun praktik tükənməzliyidir. Cəmiyyət
inkişaf etdikcə istifadə edildiyi, istehlak edildiyi üçün, informasiya mənbəyinin mənbələri yalnız
artır. İnformasiya mənbəyi istehsal prosesi zamanı yox olmur, tətbiqin yığılmış təcrübəsi və yerli
xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq dizayn dəyişiklikləri sayəsində qorunur və hətta artır.
İnformasiya mənbəyinin spesifikliyi onun digər iqtisadi mənbələrə və istehsal amillərinə münasibətində özünü göstərir. Günümüzdə məlumatlar getdikcə daha çox əlavə bir qaynaq kimi deyil,
həm də maddi və əmək ehtiyatlarını əvəz edə bilən və sonuncular üçün mütləq və nisbi ehtiyacları
azalda bilən ehtiyat mənbəyi olaraq da fəaliyyət göstərir. Bunun sayəsində ictimai istehsalın
optimallaşdırılması baş verir, ictimai əməyin təbiəti və quruluşu dəyişir və məhsuldarlığı artır.
İnformasiya texnologiyaları istehsal prosesinə aktiv təsir göstərir. Bu təsirin əsas istiqamətləri
bunlardır: bu prosesdəki son əlaqələrin sayını və istehsal sistemlərinin idarəolunanlığını artırmaq,
iqtisadi inkişafın dövri xarakterini ört-basdır etmək, iqtisadi dinamikanın yüksək dalğalarının
rolunu artırmaq, işçilərin təhsil, ixtisas və mədəni səviyyəsinin rolunu artırmaq.
Aqrobiznes kapitalı torpaqların əsas istehsal vasitəsi kimi istifadəsi və həm bitkiçilikdə, həm
də heyvandarlıqda biotexnologiyanın yayılması ilə əlaqələndirilir.
Ticarət kapitalı malların satılması üçün istifadə olunur və malların müəyyən bir yerdə və
müəyyən bir zamanda alınması, daşınması, saxlanması və istehlakçılara təqdim edilməsi üçün
logistika texnologiyalarına əsaslanır.
İntellektual kapital, biliklərin bərpası və toplanmasını, yenilikləri və insan kapitalının inkişafı
üçün istifadəsini təmin edir. Elm, kompüter elmi, təhsil, mədəniyyət və incəsənət günümüzdə ən
gəlirli investisiya sektoruna çevrilmişdir.
Sosial kapital, əsas varlığı mütəxəssisin şəxsiyyəti, istedadı, biliyi və bacarığı olduğu sosial
xidmətlər sahəsinə qoyulur. Bir həkim, sənətkar, yazıçı, təlimçi, sosial işçi ictimai xidmət müəssisələrinin keyfiyyətini və səviyyəsini təyin edir.
Müasir şəraitdə intellektual və insan potensialının rolu bir qədər artmışdır və inkişafına qoyulan
intensiv investisiyalar onları əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqla yanaşı, istehsal prosesində yeniliklərin rolunu da kəskin şəkildə artırır. İqtisadi böyümənin ən təsirli mövzusu yenilikçi inkişaf əsasında həyata keçirilir. Post-sənayeləşmə şəraitində ən vacib istehsal vasitəsi, sənaye dövründə olduğu kimi işçidən uzaqlaşdırıla bilməyən ağıldır.
Yenilikçi tipin inkişafı ilə maliyyə, maddi və intellektual istehsal amillərinin prioriteti dəyişir.
Ənənəvi iqtisadiyyatda istehsal prosesinin maddi və maliyyə komponentləri əsas rol oynayırdı.
Sürətli dəyişikliklə bu rol intellektual, insani və təşkilati amillərə keçdi: təkamül rəhbərliyi, ARGE işçiləri, know-how, patentlər, lisenziyalar. Dünya iqtisadiyyatında insan kapitalının prioritet
yığılması ilə sosial və yenilikçi kapital yığma metoduna keçidi təmin edən yeni bir investisiya
siyasəti tədricən formalaşır. Dövlətin inkişaf səviyyəsini qiymətləndirərkən Dünya Bankının
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metodologiyasına uyğun olaraq insan kapitalı milli sərvət və təkrar istehsal kapitalını (əsas və
dövriyyə fondları, yığılmış maliyyə mənbələri) da əhatə edir. Eyni zamanda, kvalifikasiya səviyyəsi, bilik, gəlir, yenilik, həyat keyfiyyəti və s. qiymətləndirilir.
Mövcud iqtisadiyyatda kapitalın ən yeni formalarının əhəmiyyətini qeyd edərək, kapitalın
funksiyalarının dəyişdirilməsini, post-sənaye iqtisadiyyatındakı əhəmiyyətini də göstərməlidir.
Cədvəl 2.
İqtisadi inkişaf mərhələləri üzrə kapital formalarının yaranması və formalaşması
İqtisadi
inkişaf
mərhələsi
Ənənəvi
cəmiyyət

Texnoloji strukturların xüsusiyyətləri

Sənaye texnologiyası yığınları.
Birinci yol, aparıcı element maddənin çevrilməsi
üçün maşın olan reproduktiv zəncirdir;
Sənaye
İkinci yol - aparıcı rolu maddə və enerjinin
cəmiyyəti
çevrilməsi üçün bir maşın kompleksi oynayır;
Üçüncü metod maddə, enerji və məlumatları işləyən
maşınlar kompleksidir (maşınlarla istehsal, işçinin
iştirakı olmadan ən azı bir məhsulu işləyə bilməyən
maşınlar).
Postindustrial texnoloji yollar.
Dördüncü yol, maddələrin işlənməsi üçün avtomatik
cihazlar komplekslərinin aparıcı roludur (yeni
məhsulların buraxılması üçün yenidən
Postindustrial konfiqurasiyada insanın iştirakı tələb olunan seriya
cəmiyyət
istehsalı üçün avtomatik maşınlar);
Beşinci yol - maddəni və enerjini çevirmək üçün bir
sıra maşınları və məlumatları işləyən maşınları
xarakterizə edir;
Altıncı yol maddə, enerji və informasiyanın emalı
üçün bir avtomat kompleksinin xülasəsidir.

Kapital formalarının
yaranması və
formalaşması
Ticarət kapitalı
Sələm kapitalı
Sənaye kapitalı
aşağıdakı formalarda:
- pul kapitalı;
- istehsal kapitalı;
- əmtəə kapitalı.
Maliyyə kapitalı

Sosial kapital
intellektual kapital
İnsan kapitalı
Məlumat kapitalı
Marka və digər
formalar

(Mənbə: Economic Journal, https://economics.studio/, 2020)

Kapitalın iqtisadi mahiyyətini nəzərə alaraq, ilk növbədə onun xüsusiyyətlərini qeyd etməliyik:
1. Kapital istehsalın əsas amilidir;
2. Kapital gəlir gətirən maliyyə mənbələrini xarakterizə edir. Bu tutumda kapital istehsal amilindən təcrid oluna bilər - kredit kapitalı şəklində, bu da istehsalda (fəaliyyətdə) deyil, maliyyə
(investisiya) fəaliyyət sahəsində gəlir əldə etməyi təmin edir;
3. Kapital sahibləri üçün əsas sərvət mənbəyidir. Həm cari, həm də gözlənilən dövrdə bu, rifahın
lazımi miqdarını təmin edir. Cari dövrdə istehlak edilən kapitalın bir hissəsi, sahiblərinin keçici
ehtiyaclarını ödəməyə yönəlmiş quruluşunu tərk edir (yəni kapitalın funksiyalarının dayandırılması). Yığılmış hissə, sahiblərinin gözlənilən dövrdə ehtiyaclarını ödəmək üçün dizayn edilmişdir;
4. Kapital, bir ölkənin inkişaf səviyyəsini və bir müəssisənin bazar dəyərinin əsas göstəricisini
qiymətləndirərkən makro səviyyədə milli sərvət ölçüsüdür. Bu tutumda, ilk növbədə, şirkətin öz
kapitalı fəaliyyət göstərir ki, bu da onun xalis aktivlərinin həcmini müəyyənləşdirir. Eyni zamanda,
müəssisə tərəfindən istifadə olunan şirkətin öz kapitalının miqdarı eyni zamanda onları əlavə
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mənfəət verən borc vəsaitləri ilə cəlb etmək imkanlarını xarakterizə edir. Digər, az əhəmiyyətli
amillərlə birlikdə bu, müəssisənin bazar dəyərini qiymətləndirmək üçün əsas yaradır;
5. Müəssisənin kapitalının dinamikası onun iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyi səviyyəsinin ən
vacib barometri kimi göstərilir. Öz kapitalını yüksək dərəcədə özünü təmin etmək qabiliyyəti,
şirkətin mənfəətinin yüksək səviyyədə formalaşması və səmərəli bölüşdürülməsini, xarici mənbələrdən maliyyə balansına kömək etmək qabiliyyətini xarakterizə edir.
Kapitalın maddi funksiyalarından əlavə, müasir iqtisadiyyatda daha da aydınlaşan sosial funksiyaları da ayırmaq olar, çünki əhəmiyyəti durmadan artır.
İnsanın mədəniyyəti və əxlaqı artıq istehlakda nitelik və zəka olaraq da lazımdır. Tibbi deontologiya, pedaqoji və iş etikası, təşəbbüskarın şərəf kodu, əmək və gündəlik əxlaq komandalarda
sağlam mənəvi və psixoloji mühit yaradır, əmək məhsuldarlığını və gəliri artırır. İşçilərin nüfuzu
və şirkətin imici müştərilərin və investisiyaların cəlb edilməsi üçün eyni dərəcədə vacibdir, işin
göstəriciləri də vacibdir. İşgüzar şərəf, vicdan, ədəb, məsuliyyət mədəni iş münasibətlərində yüksək qiymətləndirilir. Əlbəttə, yabançılaşma, eqoistlik və qarşıdurmalar var, ancaq bunların öhdəsindən gəlmək üçün əlavə vəsait və səylərə ehtiyac var. Buna görə mədəni və mənəvi kapital bütün
fəaliyyət sahələrində xüsusi bir insan kapitalı növü kimi qəbul edilməlidir (Балабанов И.Т. 2016:
c. 480).
Kapitalistin əsas iqtisadi məsuliyyətindən də danışmaq olar - əsas vəsaitlərin səmərəli saxlanılması, bərpası və artması üçün.
Beləliklə, mövcud iqtisadiyyatda kapitalın aşağıdakı funksiyaları fərqlənə bilər:
- material (mal və xidmətlərin istehsalı, kapitalın təkrar istehsalı, kapital yığılması və s.);
- sosial (əhalinin ehtiyaclarını ödəmək, əməyin təkrar istehsalı, kapital əmlakının bölgüsü və
s.);
- mənəvi (cəmiyyətin inkişafı, istehsal mədəniyyəti və etikası və s.).
Bizim nöqteyi-nəzərimizdən, müasir dünyada sosial və mənəvi funksiyalar getdikcə daha çox
əhəmiyyət kəsb edir ki, bu da bir tərəfdən mülkiyyət münasibətlərinin dinamikası, digər tərəfdən
yeni kapital formalarının formalaşması və inkişafı ilə əlaqədardır.
Kapital təsnifatı
1. Formalar üzrə:
1) öz kapitalı - mülkiyyət hüququ üçün sahib olduğu aktivlərin ümumi dəyəri;
2) nizamnamə kapitalı, təşkilatın maliyyə təşkilatının ölçüsü maliyyə öhdəliklərindən məsul
olan əsas mənbəyidir;
3) əlavə kapital - əsas vəsaitlərin, əsaslı tikinti layihələrinin və digər materialların, təşkilatın
faydalı istifadə müddəti (bir ildən çox) olan obyektlərinin yenidən qiymətləndirmə məbləğini
özündə cəmləşdirən kapital;
4) ehtiyat kapital - mənfəətin müəyyən bir miqdarda (illik mənfəətin 5% -i) çıxılması ilə formalaşan kapital, təşkilatın bölüşdürülməmiş mənfəətinin böyük əhəmiyyəti var, bu səbəbdən də fəaliyyətlərin genişləndirilməsinə investisiyalar qoyulur;
5) təşkilatın cari fəaliyyətini sabitləşdirmək üçün zəruri hədəfləri müəyyənləşdirmək üçün təşkilatın gələcək xərclərini hesabat dövrü üzrə istehsal və ya dövriyyə xərclərinə bərabər şəkildə
daxil etməklə qurulan təşkilatın digər ehtiyatları;
6) birbaşa önümüzdəki dövrdə fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsinə borclu cəlb olunan borc
kapitalı.
2. Obyekt haqqında:
1) əsas kapital - dərnəyin bütün uzunmüddətli aktivlərə investisiya qoyuluşu zamanı istifadə
etdiyi kapitalın bir hissəsi;
2) dövriyyə kapitalı - təşkilatın bütün dövriyyə kapitalını yatıran birliyin kapitalının bir hissəsi.
3. İstifadəsi üçün:
1) məhsuldar kapital - ancaq fəaliyyət aktivlərini iqtisadi fəaliyyətə yatıran birliyin maliyyə
mənbələri;
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2) borc kapitalı - investisiya prosesində iştirak edən təşkilatın maliyyə mənbələri;
3) spekulyativ kapital - birbaşa mücərrəd maliyyə əməliyyatları zamanı istifadə olunur.
4. Zəng müddətində olma konfiqurasiyasına görə:
1) müəssisə fondları;
2) bank kreditlərinin qaytarılması üçün vəsait;
3) elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi üçün vəsait;
4) yuxarı təşkilatlara ayırmalar üçün vəsait, müəssisənin maliyyə kapitalının formalaşması
mənbələri. Bütün mülkiyyət formalarındakı müəssisələrin maliyyələşdirilməsini birləşdirən əsas
şey, mülkiyyətçinin mütəşəkkil iqtisadi və ticarət fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan
miqdarda maliyyə kapitalının olmasıdır. Kapitalın ilkin formalaşması əsas fondlardan və dövriyyə
fondlarından ibarət nizamnamə fondu yaratmaqla bir müəssisə yaradıldıqda həyata keçirilir.
Müəlliflər belə bir yanaşma təklif etdilər ki, maliyyə kapitalının mahiyyəti ilə bağlı hələ bir
fikir birliyi yoxdur. Əvvəllər dərc edilmiş ensiklopediyalarda və lüğətlərdə bu tərif R.Hilferdingin
“Maliyyə Kapitalı” əsərində verdiyi maliyyə kapitalının anlaşılmasına əsaslanır. Heç bir dəyəri
olmayan, lakin gəlir əldə etmək hüququ verən qondarma kapital və inhisar bankçılığı ilə sənaye
kapitalının birləşməsi nəticəsində maliyyə mənbələri ayrılır. Bu lüğətin təkrar nəşrində “uydurma
kapital” başlığı yoxdur və ensiklopediya olduğunu iddia edən lüğətdə qondarma və ya maliyyə
kapitalı ümumiyyətlə qeyd edilmir və yalnız “maliyyələşdirmə” başlığı var.
Elektron Wikipedia Wikipedia.ru maliyyə kapitalının aşağıdakı tərifini verir: “Maliyyə kapitalı
borcalanlara və investorlara istehsal aktivləri kimi əsas kapital əldə etmək imkanı verən fondlara
aiddir. Əsas kapitala məhsul və xidmət istehsalında iştirak edən avadanlıq daxildir. Maliyyə
kapitalı borcalanlara ödənişlə - faizlə verilir”.
Əslində yuxarıdakı tezis kredit kapitalını müəyyənləşdirir. Yuxarıda qeyd olunan səhvlər təhsil
və elmi ədəbiyyatda mövcuddur.
Bundan əlavə, maliyyə kapitalının əsas zəruri xüsusiyyəti maliyyə mənbələrindən yaranma,
maliyyə sisteminin sabitliyi və əhalinin və sahibkarlığın maliyyə xidmətlərinə normal çıxışı ilə
xarakterizə olunan maliyyə aktivlərindən gəlir əldə etmək və onların müasir dünyada təkrar istehsal proseslərinə intensiv təsiridir. Eyni zamanda, maliyyə kapitalının funksiyaları vaxt amilini
aşmaq, əməliyyatları virtual hala gətirmək və nəticədə maliyyə aktivlərini real vaxtda çevirmək
olan infokommunikasiya texnologiyaları üzərində işləyir. Dövlət maliyyəsi, təbii inhisar subyektlərinin korporativ kapitalı daxil olmaqla magistral maliyyə sisteminin alt sisteminin komponentləri
sistemin bir hissəsinə çevrilir və Qrupu təmsil edən maliyyə maliyyə qloballaşmasından asılıdır.
Maliyyə kapitalının keyfiyyətindəki genişmiqyaslı dəyişiklik, maliyyə məkanı və qlobal maliyyə fəaliyyətinin praktikası ilə ölkənin hərtərəfli inkişafını təmin etməyə yönəlmiş siyasətlər
arasında ortaya çıxan, dünyada hökm sürən tendensiyalara uyğun gələn maliyyə və iqtisadi münasibətlərin yeni formalarının meydana çıxması ilə özünü göstərir.
Nəticə
Likvidlik problemlərini aradan qaldırmaq üçün ölkənin kommersiya banklarından likvidlik
idarəetməsi və maliyyələşdirmə metodlarında yeni istiqamətlər tətbiq edilməsi tələb olunur. Dünya
kommersiya banklarının istifadə etdiyi üsullar bu problemlə mübarizə üçün ən təsirli üsullardan
biridir. Dünya iqtisadiyyatının getdikcə artan inteqrasiyasını, yüksək texnologiyaların inkişafını
nəzərə alaraq, banklar rəqabət qabiliyyətini və likvidliyini artırmaq üçün gündəlik əməliyyatlar
apararaq ödənişlər üçün öz platformalarını inkişaf etdirməlidirlər.
Ölkədəki banklar likvidliyin artırılması metodları ilə yanaşı yüksək gəlirlilik dərəcələri
ilə əlaqəli risklərin idarə olunması üçün tədbirlərə də ehtiyac duyurlar. Belə metodlardan
biri də Aktiv / Passiv İdarəetməsidir.
Nəticədə, bankların likvidliyi əsas problemdir ki, həlli üçün hər bir səviyyədə sistematik
yanaşma və nəzarət tələb olunur.
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Роль финансовых рынков в капитализации банковской системы и обеспечении
ликвидности
Резюме
Актуальность темы: в эпоху глобализации интеграция мировых экономик усилилась, и
поэтому кризисы в отдельных странах немедленно оказывают негативное влияние на мировые финансовые рынки.
Цель и задачи исследования: проанализировать банковский сектор страны с помощью
коэффициентов ликвидности, подготовленных мировыми финансовыми институтами на
основе статистики национальной экономики за последние десять лет, и определить новые
пути расширения банковского финансирования.
Использованные методы исследования: в настоящем исследовании применялись аналитические методы с помощью абсолютных и относительных статистических показателей,
агрегирования и группировки материалов, полученных в результате статистических наблюдений.
Информационная база исследования: данные национальных и международных финансовых институтов, интернет-ресурсы, законодательные акты, подготовленные государствами, разработка новых методов финансирования.
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Ограничения исследования: невозможность регистрации форс-мажорных обстоятельств, изменения на политической арене затрудняют анализ влияния реформ на ликвидность.
Новизна и практические результаты исследования: на основе анализа ликвидности
банковского сектора страны определены основные проблемы финансирования банковской
деятельности и представлены методы повышения ликвидности и усиления надзора, разработаны способы снижения финансовых рисков коммерческих банков. .
Научно-практическая значимость результатов: с учетом состояния банковской системы полученные результаты могут быть использованы для повышения ликвидности банков страны и расширения источников фондирования.
Ключевые слова: ликвидность, финансирование, коммерческие банки, коэффициенты.
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The role of financial markets in capitalization of the bankıng system and ensuring liquidity
Summary
The actuality of the subject: in the era of globalization, the integration of the world's
economies has increased, and therefore the crises in individual countries are immediately having
a negative impact on world financial markets.
Purpose and tasks of the research: to analyze the country's banking sector with the help of
liquidity ratios prepared by world financial institutions based on statistics of the national economy
for the last ten years and to identify new ways to expand bank financing.
Used research methods: In the present study, analytical methods were applied with the help
of absolute and relative statistical figures, aggregation and grouping of materials obtained as a
result of statistical observations.
The information base of the research: data of national and international financial institutions,
internet resources, legal acts prepared by states, development of new financing methods.
Restrictions of research: the impossibility of recording force majeure, changes in the political
arena make it difficult to analyze the impact of reforms on liquidity.
The novelty and practical results of investigation: on the basis of liquidity analysis of the
country's banking sector, the main problems in financing banking activities were identified and
methods for increasing liquidity and strengthening supervision were presented, ways to reduce
financial risks of commercial banks were developed.
Scientific-practical significance of results: taking into account the state of the banking
system, the results obtained can be applied to increase the liquidity of the country's banks and
expand funding sources.
Key words: liquidity, financing, commercial banks, ratios.
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QLOBALLAŞAN DÜNYADA STRATEJİ İDARƏETMƏ MODELLƏRİ VƏ
YANAŞMALAR
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - strateji idarəetmənin əsas prinsiplərinin mühüm istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, müasir biznes idarəçiliyində tətbiq edilən mexanizmlərin və texnologiyanın aydınlaşdırılmasıdır.
Tədqiqatın metodologiyası - strateji planın hazırlanmasının nəzəri-metodoloji tərəfləri öyrənilir, qloballaşan dünyada strateji idarəetmə modelləri və yanaşmaların mahiyyəti açıqlanır.
Başqa sözlə, strategiya şirkətin inkişaf yollarının, bazarların, rəqabət metodlarının və biznesin
aparılması qaydalarının seçilməsini bildirir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - tədqiqatda alınmış nəticələrdən, irəli sürülən təkliflərdən şirkətin strategiyasını, bazarda şirkətin mövqeyinin möhkəmləndirilməsini və qüvvələrin koordinasiyasını, istehlakçıların cəlb edilməsini və tələblərinin ödənilməsini, uğurlu rəqabət və qlobal məqsədlərə nail olunmasını təmin etmək üçün idarəetmənin kompleks planında istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın nəticələri - strategiyanın işlənib hazırlanması prosesi fəaliyyətin bütün mümkün
inkişaf istiqamətlərinin ciddi öyrənilməsinə əsaslanır və ümumi istiqamətin seçilməsindən, bazarların mənimsənilməsindən, xidmət edilən tələblərdən, rəqabət metodlarından, cəlb olunan resurslardan və biznes modellərindən istifadə edilməsinə dair yeni yanaşmaları qiymənləndirmək, səmərəli tövsiyə və təkiflər hazırlamaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - xarici şirkətlərdə strategiyaların hazırlanması üzrə
təcrübələrdən istifadə edilməsinin problemləri araşdırılmış, strateji idaretmə modelləri və yanaşmaları əsasında qiymətləndirmələr aparılmışdır. Məqalədə Qloballaşan dünyada strateji idarəetmə
modelləri və yanaşmaların mövcud vəziyyəti təhlil olunmiş, yaranmış problemlərin həlli istiqamətində təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: strateji idarəetmə, strategiya anlayışı, strategiyaların hazırlanması, idarəetmə
modelləri, strateji idarəetməyə yanaşmalar, texnoloji proseslər, bazarın cəlbediciliyi.
Giriş
Müasir şəraitdə təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi və perspektiv inkişafının
təmin edilməsi təşkilatlarda strateji idarəetmənin tətbiqindən, məqsədlərin müəyyən edilməsindən,
xarici və daxili mühitin tədqiq olunmasından və baş verən dəyişikliklərin araşdırılmasından, alternativ strategiyaların seçilməsindən və reallaşdırılmasından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Strateji
menecment müəssisənin idarə edilməsi prosesinin ilkin mərhələsi olaraq idarəetmənin bütün funksiyalarını özündə birləşdirir. Yaxşı strateji idarəetmə müəssisəni gələcəyə istiqamətləndirir, uzunmüddətli inkişaf istiqamətlərini və qloballaşan dünyada biznesdə öz mövqeyini müəyyən eməyə
imkan verir.
Strateji idarəetmənin nəticələri müəssisənin bazarda qazandığı mövqeyində və iqtisadi-maliyyə
göstəricilərinin uzunmüddətli meyillərində təzahür olunur. Təşkilatın strateji idarəedilməsi onun
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uzunmüddətli inkişafının təmin edilməsinin əsasıdır. Strateji idarəetmə təşkilatın missiyası,onun
plan və proqnozlaşdırılmasının, məqsədlərinin, strategiyalarının təsərrüfatçılıq metodlarının və
funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır.
Strateji idarəetmə, strategiyaların hazırlanması prosesi
Strateji idarəetmə dedikdə təşkilatın qarşısında duran məqsədlərə nail olmaq üçün spesifik strategiyaların işlənib hazırlanmasına yönəldilən idarəetmə qərarlarının və praktiki hərəkətlərin
məcmusu başa düşülür. Strateji idarəetmə strateji səviyyədə təşkilatın idarə edilməsi problemləri
ilə əlaqədar olan məsələlərin geniş dairəsini əhatə edir və o, təşkilatda ardıcıl işlənmiş kompleks
prosesdir. Bu prosesin əsas vəzifəsi təşkilatlarda yeniliklərin və dəyişikliklərin qaneedici dərəcədə
təmin edilməsindən ibarətdir.
Strategiyalar strateji idarəetmənin əsas bazis elementi sayılır. Onların müəyyənləşdirilməsi
strateji idarəetmənin səviyyəsindən asılıdır. Strateji idarəetmə məqsədlərin formalaşdırılması, taktikanın seçilməsi və strategiyanın hazırlanması üzrə təşkilati fəaliyyətin səviyyəsini bildirir, müəssisəyə tam rəhbərliyi təmin etməyə, təşkilatın tətqiqatlarının yaxın əlaqələndirilməsinə şərait yaradır. [2]
Strategiyaların hazırlanması strateji idarəetmə prosesi ilə sıx bağlıdır. Bu proses missiyanı
müəyyən etmə, məqsədləri görmə, taktiki siyasətləri seçmə və mövcud resurslar vasitəsilə strateji
addımı atmağı özündə əks etdirir. Strategiya yerinə yetirildikdən sonra mövcud nəticə araşdırılır,
yəni strategiyanın nə dərəcədə əlverişli olması qiymətləndirilir. Rəhbərlər strategiyalar vasitəsilə
müxtəlif təhlilləri, zərərverici analizləri (sosial-mədəni, texnoloji, texniki, iqtisadi ,ekoloji faktorlarla) tənzimləyirlər.
Qeyd edək ki, hər bir müəssisədə strateji qərarları rəhbərlər verir və bir növ risk və məsuliyyət
amilini öz üzərinə götürürlər. Menecerlər xarici mühitdə baş verən dəyişiklikləri vaxtında bilmədikləri halda müəssisənin strategiyası müasir tələblərə cavab verməyə bilər. Buna görə də menecerlər hər bir dəyişikliyi proqnozlaşdırmağı və yaxud vaxtında görməyi bacarmalı, fəaliyyətdə olan
strategiyada adekvat dəyişikliklər aparmağa qadir olmalıdırlar. Onlar strateji idarəetmə vasitələrindən düzgün istifadə etməlidirlər. Çünki, Planlaşdırılan planları həyata keçirmək üçün hazırlıq və
qərar qəbuletmə üsulları, proqnozlaşdırma və təhlilin müxtəlif üsulları və çoxsaylı matrislər olan
xüsusi vasitələrə ehtiyac vardır. Əslində, strateji idarəetmə çox sayda vasitələrin istifadəsinə imkan
verir, lakin əsas olanları aşağıdakı variantlardan ibarətdir:
1. Strategiyanın əsaslandırılması matrisi. Bunlar, yaranan çətinliklər və həll yolları arasında
əlaqə yaratmaq üçün çatışmazlıqları təhlil etmək və düzəltmək üçün istifadə olunur.
2. Balans matrisi. Bu vasitənin köməyi ilə strateji idarəetmənin çatışmazlıqlarını, üstünlüklərini və xüsusiyyətlərini müəyyən edə bilərlər. Bundan əlavə, onlar bazar riskləri ilə müqayisə edilməlidir.
3. İqtisadi zonaların seçilməsi. Bu alət rəqabət və artan qeyri-sabitlik ilə nəticələnən istehsalın
diversifikasiyası ilə əlaqədar olaraq istifadə olunur.
“Strategiya – bazarlarda mövqelərin qazanılması, möhkənlənməsi və alıcıların tələbatlarının
səmərəli surətdə ödənilməsi vasitəsilə məqsədlərə nail olmağa istiqamətlənmiş tədbirlərdən ibarət
olan plandır”.
Strategiya anlayışı menecmentə hərbi sahədən gəlmişdir.Əvvəllər o,müəyyən siyasətin həyata
keçirilməsini və bunun üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edilməsini əks etdirirdi. Menecment baxımından bu uzunmüddətli vəzifələrin həllinə və uzunmüddətli planların hazırlanmasına
yönəlmişdir. Bu halda strategiya dedikdə,əsas etibarilə resursların və malların böyük kütləsinin
idarə edilməsi başa düşülür.
XX əsrin 70-ci illərinin ortalarından başlayaraq rəqabətin təzyiqi artmış və təşkilatlar malların
böyük kütləsinin idarə edilməsindən tədricən aralanmış, onların strategiyaları isə bir neçə növə
parçalanmışdır. Strategiyanın hərfi mənasına gəldikdə isə, strategiya yunan dilindən tərcümədə
“strategos” sözündən götürülüb. Birinci hissə olan “stratos” sözü “ordu”, “aqo” isə idarəetmə
mənası kimi “aparıram”, “idarə edirəm”, lüğəti mənasına görə isə “general, sərkərdə məharəti”,
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“hərb sənəti” deməkdir. Deməli, strategiya “ordunun idarə olunması”, “generalın müharibə
aparma məharəti”, “generalın ustalığı” və s. kimi başa düşülür. Lakin hərbdə çox işlədilən “strateji
mövqe”, “strateji uğur”, “strateji yüksəklik”, “strateji əməliyyat”, “strateji baxımdan çox əlverişli
gediş” və bu kimi onlarca söz olduğuna görə, bu söz iqtisad elmində də əhəmiyyətli termin kimi
idarəetmədə işlədilməlidir.
Bu terminin hərbi mənşəli olması təsadüfi deyil, çünki məhz strategos Makedoniyalı İsgəndərə
bütün dünyanı zəbt etməyə imkan vermişdir. Bugünkü qloballaşma dövründə elə məhz strategiya
vasitəsilə təşkilatların səmərəli idarəedilməsi həyata keçirilir. Bütövlükdə strategiya dedikdə strateji məqsədləri əldə etmək üçün işlənib hazırlanmış ali proqram başa düşülür. Strategiya idarəetmənin və planlaşdırmanın alt sistemidir. Strategiya təşkilatın məqsədlərinin formalaşdırılmasını,
onun həyata keçirilməsini, təşkilatın artımını, inkişafını təmin edir və iqtisadi cəhətdən möhkəmləndirilməsinə yönəlir.
Beləlikə, Strategiya – təşkilatın vəzifəsini həyata keçirməyə və onun qarşıya qoyduğu məqsədə
nail olunmasını təmin etməyə yönələn dəqiqləşdirilmiş, hərtərəfli, kompleks plandır. Müəssisənin
menecerləri strategiyanı müəssisənin inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmək və fəaliyyət üsullarının seçilməsində əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsini təmin etmək üçün hazırlayırlar.
Müasir dövrdə hər hansı bir strategiyanın qəbul edilməsi o deməkdir ki, müəssisə inkişaf istiqamətləri və fəaliyyət üsulları üzrə mövcud olan alternativ variantlardan birinə üstünlük vermişdir.
Qəbul edilmiş strategiya menecer üçün biznes aləmində xəritə və yol göstərən rolunu oynayaraq,
qarşıya qoyulmuş vəzifə və məqsədlərə çatmaq üçün vahid fəaliyyət proqramı kimi qəbul olunur.
Strategiya – çoxcəhətli anlayışdır. Onun ən mühüm xüsusiyyətləri kimi aşağıdakı tərifləri vermək olar ki, bunlar bu anlayışın mahiyyətinə tamamilə cavab verirlər:
• son nəticənin əldə edilməsi vasitəsi;
• təşkilatın bütün hissələrinin vahid tamda birləşməsi;
• firmanın fəaliyyətinin bütün əsas aspektlərinin əhatə edilməsi;
• firmanın bütün planlarının bir-birinə uyğunluğunun təmin edilməsi;
• hərəkət planı;
• mühafizə, yəni rəqabət mübarizəsində qələbəyə yönəldilmiş hərəkətlər kimi nəzərdən keçirilir;
• hərəkətlərin ardıcıllığı, yəni plan reallaşmaya bilər, lakin hərəkətlərin ardıcıllığı hər halda
təmin edilməlidir;
• ətraf mühitdə mövqe, bu, öz əhatəsi ilə əlaqə deməkdir;
• perspektiv, yəni cəhd etdiyi vəziyyəti qabaqcadan görmək;
• firmada işin təşkilinin güclü və zəif tərəflərinin təhlilinin nəticəsi və onun inkişafının imkan
və əngəllərinin müəyyən edilməsi;
• ətraf mühitin dəyişikliklərinə qarşı firmanın qabaqcadan hazırladığı reaksiya.
Yaxşı işlənib hazırlanmış strategiya və onun səmərəli şəkildə reallaşması ümumi fəaliyyətin
müvəffəqiyyəti deməkdir. Bəzi rəhbərlər yaxşı strategiyalar hazırlasalar da, onu yaxşı reallaşdırma
imkanına malik deyillər. Əksinə, bir qism rəhbərlər isə başqaları tərəfindən yaxşı işlənmiş strategiyanı reallaşdıra bilir. Təcrübə göstərir ki,bunların hər ikisi son nəticədə yaxşı sonluqla bitmir.
Bacarıqlı rəhbər strateji idarəetmə modellərindən istifadə edərək özü yaxşı strategiya işləyib,onu
səmərəli şəkildə reallaşdırır.
Strateji planlaşdırma modellərinin qısa xarakteristikası
İdarəetmədə istifadə edilən əsas modellər əsasən aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
“Bazarın – bazarda payın artması tempi” tipli model. Təşkilatın vəziyyəti bazarda fəaliyyət
göstərən bütün qalan təşkilatlarla nisbətən mövqeləşir;
“Bazarın (sahənin) cəlbediciliyi – şirkətin rəqabət qabiliyyəti” tipli modeli. Təşkilatın vəziyyəti bazarda onun güclü tərəflərinin nisbi qiymətləndirilməsini həmin bazarın perspektivinin nisbi
qiymətləndirilməsi ilə əlaqələndirmək yolu ilə mövqeləşir;
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“Bazarın (məhsulun həyat tsiklinin) təkamül mərhələsi – şirkətin rəqib vəziyyəti” tipli modeli.
Təşkilatın vəziyyəti bazarın təkamül mərhələsindən (yaxud məhsulun həyat tsikli mərhələsindən)
asılı olaraq rəqiblərə nisbətən onun mövqeyinin qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən edilir.
Strateji planlaşdırma prosesi müəssisə missiyasının formalaşdırılmasından başlayır. Missiya
dedikdə müəssisə məqsədlərinin və prioritetlərinin qısaca, eyni zamanda dəqiq ifadə edilməsi başa
düşülür. Müəssisənin missiyası həm əməkdaşlarda və həm də müşahidəçilərdə, ilk öncə isə potensial və hazırkı müştərilərdə etimad hissini doğurmalıdır. Missiyanın formalaşdırılmasında ictimai və ümumbəşəri dəyərlərlə firmanın daxili korporativ mədəniyyətinin vəhdətliyi nəzərə alınmalıdır. [3]
Qloballaşmanın geniş vüsət aldığı hazırkı şəraitdə dünya ölkələri arasında elmi-texniki, kredit,
satış, firmadaxili, firmalararası, üfüqi, şaquli, qarışıq, ölkələrarası, regionlararası və s. bu kimi sahələrdə baş verən əlaqələr ildən-ilə genişlənməkdədir. Müasir Elmi-Texniki İnqilab İstehsal Kooperasiyasının ən zəruri elementi olan elmin də fəaliyyətinə geniş yol açmışdır. İstehsalın Beynəlxalq Kooperasiyası əməkdaşlığın müxtəlif formalarını əhatə edir.
1.İstehsal-texnoloji əməkdaşlıq. Burada - lisenziyaların verilməsi və mülkiyyətçilik hüququndan istifadə edilməsi;
- layihə-konstruktor, texnoloji proseslər, məhsulun texnoloji səviyyəsi və keyfiyyəti, inşaat və
quraşdırma işləri, kooperasiyaya daxil olan müəssisələrin modernləşməsi və s. barədə sənədlərin
hazırlanması nəzərdə tutulur;
- istehsalda, standartlaşmada, vahid şəklə salmaqda, şəhadətnamə verilməsi, istehsal proqramlarının bölüşdürülməsi və s. üzrə idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi;
2. Kooperasiya əsasında istehsal olunan məhsulların satışı ilə bağlı iqtisadi proseslər üzrə əməkdaşlıq;
3. Satışdan sonrakı xidmətin göstərilməsi və s.
Strategiyanın formalaşmasına yanaşmalar
Strategiyanın formalaşmasına müxtəlif yanaşmalar da mövcuddur.Bu yanaşmaların müxtəlifliyi ilk növbədə şirkətin böyüklüyündən asılıdır. Əgər təkcə bir sahibkarın idarəsində olan şirkətdən
söhbət gedirsə, bu cür şirkətlərdə geniş müzakirə olunacaq strategiyaya ehtiyac qalmır və bu halda
strategiya elə sahibkarın öz zehnində formalaşdırdığı strategiyadan ibarət olur. Nəhəng şirkətlərdə
isə əksinə, daha ciddi düşünülüb hazırlanmış, bütün mərhələləri əhatə edən və həmin mərhələlərə
rəhbərlik edən şəxslərin iştirak etdiyi yığıncaqlarda müzakirə edilib bəyənilən strategiyalara ehtiyac duyulur.
Daha iri və diversifikasiya olunmuş şirkətlərdə isə hər illərə bölünməklə yazılı şəkildə tərtib
olunmuş və daha dəqiq tədqiqatlara söykənən, bütün mərhələlərdə müzakirə edilib bəyənilən strategiyalara ehtiyac duyulur. Bundan başqa, rəhbərin strategiyanın formalaşmasına yanaşma üsulundan asılı olaraq strategiyanın formalaşma yolları da müxtəlif olur. Belə ki, rəhbərin şəxsi iştirakı
və əsas rol oynaması və ya kiməsə inanaraq strategiyanın işlənilməsində ona inamı, əməkdaşlıq
etməklə strategiyaya münasibət formalaşdırılması və yaxud dayandırılma üsulları ilə bu işə münasibət bəslənməsindən asılı olaraq seçilmiş strategiyaya münasibət bildirilir.
Əgər sahibkar və ya rəhbər əsas strategiya eksperti rolunda çıxış etməsi ilə məsələyə münasibət
bildirirsə, onda o, strategiyanın özünə, onun ayrı-ayrı bölümlərinə və alternativ mövcud olan variantlara çox ciddi müdaxilə edir. Lakin bu o demək deyil ki, rəhbər bütün strategiyanı da təkbaşına
icra edir. O, əsas bu işin yaradıcı arxitektoru kimi bütün işlərin icrasına nəzarət edərək məhz seçdiyi strategiyanın icraçılarla birgə həyata keçirilməsini təşkil edir.
İkinci halda rəhbər öz səlahiyyət hüquqlarını başqaları ilə bölüşdürür.Bu şəxslər xüsusi olaraq
yaradılmış qrup və ya inanılmış şəxslərin daxil olduğu strateji planlama şöbəsi də ola bilər. Bu
inanılmış qrup strategiyanı işləyib rəhbərlə məsləhətləşərək onu təkmilləşdirir, təbii ki, rəhbərin
dəyərli fikirləri də bu halda nəzərə alınır və sonda rəhbər tərəfindən “bəyənilmişdir” imzası ilə
təsdiqlənir. Belə halda rəhbərin bir qədər sərbəstliyi yüksəlir, o, özündə tələb olunan hallarda bəzi
dəyişiklik etmək səlahiyyətini saxlayır. Bundan başqa, rəhbər aşağı mərhələ rəhbərlərinin məsələ51
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yə münasibətlərini bilərək onlardan gələn müxtəlif təkliflərdən daha səmərəlilərinə üstünlük verir.
Bu variantın zəif cəhəti ondan ibarətdir ki, rəhbər bir növ əsas rəhbərlik funksiyasından yayınır,
onun özünün daha ciddi şəkildə iştirak etmədiyi bir strateji planla üzləşir, onun şəxsi məsuliyyəti
azalır. Digər tərəfdən də, bu halda əsas strategiya daha dərin uzaqgörən siyasət həyata keçirmək
əvəzinə əksər vaxt gündəlik və ya yaxın müddətə hesablanan strategiya olur.
Üçüncü haldakı münasibət yuxarıda qeyd olunmuş iki variantın sanki ortaq bir variantıdır. Bu
variant əməkdaşlığa söykənmiş bir yanaşmadır. Bu halda rəhbər özü də iştirak etməklə, aşağı
mərhələ rəhbərlərini əməkdaşlıq etməklə bir strategiya formalaşdırmağa dəvət edir. Aşağı mərhələ
rəhbərləri bu strategiyanı həm formalaşdıran, həm də icra edən olduqlarından işə daha ciddi yanaşırlar və heç kim görüləcəyi mümkün olmayan variantlar düşünmür, hər kəs ümumi məsələyə daha
ciddi yanaşır.
Nəhayət, dördüncü yanaşma, yarışma üsuludur.Bu halda rəhbər nə hər şeydə şəxsən özünün
gərgin olaraq işləməsinə və yaxından iştirakına, nə də ki hər şeyin özündən kənarlaşmasına üstünlük verir. Bu hal əsasən müxtəlif biznes sahələri ilə məşğul olan iri diversifikasiya olunmuş şirkətlərdə olur. Rəhbər aşağı idarəetmə rəhbərlərini daha güclü strategiyalar formalaşdırmağa həvəsləndirir. Onların hər birinin ayrı-ayrı biznes sahəsinə rəhbərlik etmələri, öz sahələrini daha yaxşı bilmələri və bu işə yuxarı rəhbərin şəxsi müdaxiləsinin müsbət nəticə verməyəcəyini nəzərə alaraq
aşağılarda müstəqil formalaşan strategiyanın, ümumi uğurlu strategiyanın formalaşmasına köməklik göstərir. Ümumi uğurlu strategiyanın formalaşmasına və daha uğurlu variantların seçilməsinə
korporasiya səviyyəsində baxılıb, daha fəal qurumlar həvəsləndirilir və mükafatlandırılır.
Göründüyü kimi, bütün göstərilən dörd yanaşmanın hər birinin üstün və zəif cəhətləri mövcuddur. Ümumi müvəffəqiyyət hər bir konkret halda onların daha düzgün variantlarının seçilməsindən, bu işə kimlərin rəhbərlik etməsindən və təbii ki, icraçılardan asılıdır. Bundan başqa, əvvəllərdə qeyd olunduğu kimi, daxili və xarici faktorların da müvəffəqiyyətli fəaliyyətə təsirini inkar
etmək olmaz.
Eyni zamanda təşkilatın məqsədli vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsinə klassik yanaşmalar da
əsas rola malikdir. Məsələn: K.Endryusun yanaşması-təşkilatın hazırkı vəziyyətinin onun daxili
potensialının və xarici mühitin inkişaf meylinə uyğunlaşdırmaq vasitəsilə təşkilatın gələcək vəziyyətinin müəyyən edilməsi; M.Porterin yanaşması- sahədə rəqabətin təhlili nəticəsində təşkilatın
məqsədli vəziyyətinin müəyyən edilməsi. Bu zaman gələcək vəziyyət sahədə təşkilatın rəqib
mövqeləri ilə əlaqələndirilir; Bennis və Neymusun yanaşması -Lider öz təşkilatının məqsədli vəziyyətini görməyi bacarmalıdır və s. [5]
Nəticə
Beləliklə, strategiya elə qurulmalıdır ki, yaranmış imkanlardan, xüsusilə rəqabət üstünlüyünün
yüksəldilməsi ilə əlaqədar olan imkanlardan mümkün qədər yüksək səviyyədə istifadə olunsun.
Şirkətin yaxşı əsaslandırılmış məqsədləri inkişaf imkanlarının yaranması və istifadəsinə, eyni
zamanda şirkətin mövcud və gələcək mövqeyinin müdaifəsi ilə əlaqədar olur. Strategiyanın uğurlu
olması üçün onu bazarın imkanları və xarici mühitin təhlükələri ilə bağlı surətdə hazırlamaq lazımdır. Bunun üçün bazarın imkanlarından istifadə istiqamətində hücum tədbirləri, uzunmüddətli
rəqabət mövqelərinin qorunması üçün isə müdaifə tədbirləri hazırlanmalıdır. Xarici şirkətlərdə
strategiyaların hazırlanması üzrə təcrübə göstərir ki, strateji idaretmə modelləri və yanaşmaların
seçilməsində şirkətin rəqiblərə nisbətən peşəkarlığının yüksəkliyi əsas meyar kimi qəbul edilsə
daha yaxşı olar. Strategiya şirkətin güclü və zəif cəhətlərini nəzərə alaraq onun rəqabət imkanları
üzərində qurulmalıdır.
Strateji planlaşdırma məqsədləri üçün müayinəyə 5 funksional zonanı:
- marketinq;
- maliyyə (mühasibət uçotu);
- istehsal;
- heyət və eləcə də təşkilati mədəniyyət və təşkilatın imicini daxil etmək tövsiyə olunur. [4]
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Strategiya hər bir işçinin, bölmənin, səviyyənin ümumi məqsədlərə doğru irəliləməsinə zəmin
yaradır. Ona görə də işgüzar təşkilatın strategiyası aydın olmalı və hər bir cari qərarın uzunmüddətli təsirləri nəzərə alınmalıdır.

1.
2.
3.
4.
5.
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Модели и подходы стратегического управления в глобализирующемся мире

Резюме
Цель исследования - выявить важные направления основных принципов стратегического управления, уточнить механизмы и технологии, используемые в современном управлении бизнесом.
Методология исследования - изучаются теоретические и методологические аспекты
разработки стратегического плана, разъясняется сущность моделей и подходов стратегического управления в глобализирующемся мире.
Другими словами, стратегия означает, что компания выбирает путь развития, рынки
сбыта, методы конкуренции и ведения бизнеса.
Важность исследовательского приложения - результаты исследования, предложения
могут быть использованы в комплексном плане управления для усиления стратегии компании, укрепления позиций компании на рынке и координации сил, привлечения и удовлетворения клиентов, достижения успешной конкуренции и глобальных целей.
Результаты исследований - процесс разработки стратегии основан на тщательном изучении всех возможных направлений развития и оценивает новые подходы к выбору общего
направления, развитию рынка, требованиям к услугам, конкурентным методам, ресурсам и
бизнес-моделям, а также разрабатывает эффективные рекомендации и предложения.
Оригинальность и научная новизна исследования - были изучены проблемы использования опыта разработки стратегий в зарубежных компаниях, а оценки проводились на
основе моделей и подходов стратегического управления. Стратегическое управление в глобализирующемся мире
Проанализировано текущее состояние моделей и подходов, даны предложения и рекомендации по решению проблем.
Ключевые слова: стратегическое управление, концепция стратегии, разработка
стратегий, модели управления, подходы к стратегическому управлению, технологические процессы, рыночная привлекательность.
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Strategic management models in a globalizing world and approaches
Summary
The purpose of the study - identification of important directions of the basic principles of
strategic management, clarification of mechanisms and technologies applied in modern business
management.
The methodology of the research - theoretical and methodological aspects of the development
of a strategic plan are studied, the essence of strategic management models and approaches in a
globalizing world is explained.
In other words, the strategy means that the company chooses the way of development, markets,
competitive methods and doing business.
The practical importance of the research - the results of the research, the proposals can be
used in a comprehensive management plan to strengthen the company's strategy, strengthen the
company's position in the market and coordinate forces, attract and meet customers, achieve
successful competition and global goals.
The results of the research - the strategy development process is based on a thorough study
of all possible areas of development and evaluates new approaches to the choice of common
direction, market development, service requirements, competitive methods, resources and business
models, and develops effective recommendations and suggestions.
Originality and scientific novelty of the research - the problems of using the experience of
developing strategies in foreign companies were studied, and assessments were conducted on the
basis of strategic management models and approaches. Strategic governance in a globalizing world
The current state of models and approaches was analyzed, suggestions and recommendations
were made to solve the problems.
Key words: strategic management, concept of strategy, development of strategies,
management models, approaches to strategic management, technological processes, market
attractiveness.
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XİDMƏT MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İNSAN RESURSLARININ STRATEJİ İDARƏ
EDİLMƏSİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - tədqiqatın məqsədi xidmət müəssisələrində insan resurslarınn strateji
idarə edilməsinə təsir edən amilləri düzgün şəkildə öyrənib qiymətləndirərək onun bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin effektivliyinə təsirini araşdırmaqdır.
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli və kompleks təhlil əsasında insan resurslarının strateji
idarə edilməsi üzrə fəaliyyətin qiymətləndirilməsinə metodoloji yanaşmalar, eləcə də bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübənin mühüm prinsiplərindən, müxtəlif tədqiqatçıların elmi əsərlərində verilmiş elmi müddəalardan ibarətdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – tədqiqat zamanı verilən təklif və tövsiyələr Azərbaycan Respublikasında yeni fəaliyyətə başlamış xidmət müəssisələrində tətbiq olunduğu zaman həmin
müəssisənin fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.
Tədqiqatın nəticələri – tədqiqatın nəticəsi olaraq xidmət müəssisələrində insan resurslarının
strateji idarə edilməsinə nail olmaq üçün bu sahədə fəaliyyət göstərən kadrların ixtisas səviyyəsinə
xüsusi önəm verilməlidir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – ölkəmizdə xidmət müəssisələrində insan resurslarının strateji idarə edilməsinin mümkün ola biləcək imkanları araşdırılmış, bu imkanlar təhlil edilərək qiymətləndirilmə aparılmışdır. Məqalədə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xidmət müəssisəsində insan resurslarının mövcud vəziyyəti təhlil olunmuş, mövcud problemlərin həlli istiqamətində müxtəlif təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: xidmət müəssisəsi, insan resursları, effektivlik, strateji idarə edilmə.
Giriş
Müasir dövrdə xidmət sahələrinə son illər daha çox diqqət ayrılmışdır. Yeni yaradılmış iş yerlərinin çox hissəsini xidmət sahələri təşkil edir. Bu səbəbdən də xidmət bölməsində insan resursunun
səmərəli istifadəsi mühüm əhəmiyyət təşkil edən amillərdəndir. Xidmət müəssisələrində çalışan işçilər məhsul və xidmətlər yaratmaqla yanaşı, xidmətlərin göstərilməsi sahəsində istehlakçılarla birbaşa
əlaqəlidir və bu səbəbdən də xidmət müəssisələrində İRE xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
İnsan resurslarının strateji idarə edilməsinin əsas məqsədi insan resurslarını effektiv və səmərəli
qiymətləndirmək və insanın tələbatının təmin edilməsindən ibarətdir. Müasir dövrdə insan resurslarına kapital və təbii resurslardan daha çox diqqət ayrılır. İnsan resursları müəssisənin ən dəyərli
intellektual sərmayəsidir. İlk material, avadanlıq, maşın və xammallar yalnız insan resurslarının
hesabına əhəmiyyət qazanır və iş prosesində əhəmiyyətli rolu var. Bu günlərdə xidmət müəssisələrində insan resurslarına olan kapital axını daha üstün paya malikdir. Bu qeyd olunanları nəzərə
almayan bizneslərin uzun müddətdə uğur əldə edə bilməsi çətindir. İşçilərə veriləcək yüksək motivasiya ilə istənilən müvəffəqiyyətin əldə olunmasını hədəfləyən insan resurslarının strateji idarə
edilməsi, müvəffəqiyyətin imtina edilməyən təməl ünsürüdür.
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Xidmət müəssisələrində insan resurslarının strateji idarə edilməsinin təhlili
Xidmət sektoru inkişaf edən texnologiya, mürəkkəbləşən iş həyatı və insanların özlərinə daha
çox vaxt ayırmaq istəməsi səbəbindən sürətlə inkişaf edən və əhəmiyyət qazanan sektora çevrilmişdir. İnsanların təhsil və gəlir səviyyəsinin artması öz növbəsində yeni növ xidmətlərə olan tələbi artırmışdır. Təklif olunan xidmətlərə nəzər salsaq aydın şəkildə görə bilərik ki, bəzi xidmətlərsiz
gündəlik həyatımızı təsəvvür etmək mümkün deyildir. Elə bu səbəbdən də xidmət sektorunun ölkə
iqtisadiyyatında payı sürətlə artmaqdadır. Bu sahədəki inkişafın əsas səbəbi insan və quruluşun
dinamikliyidir. Əlbəttə ki, dinamik və ya başqa bir ifadə ilə desək daima inkişafda olan bir quruluşun daima yeni xidmət növlərinə də tələbi artmaqdadır.
Xidmət müəssisələrində insan resurslarının səlahiyyətləri çox vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu
səlahiyyətlər texniki və rabitə olmaqla 2 yerə bölünür. İnteraktiv fəaliyyətli xidmətlərdə insan resursları aşağı səviyyədə qarşılıqlı fəaliyyətdədir və vəzifələri qarışıq deyildir. Vəzifə yönümlü xidmət müəssisələrində insan resurslarının texniki biliklərə sahib olması vacibdir. Beləliklə, müştərilər göstərilən xidmətlərlə bağlı bəzi suallarına cavab tapa bilməlidirlər. Şəxsi yönümlü xidmət
müəssisələrində proses daha dərin qarşılıqlı əlaqə tələb edir. Buna misal olaraq sağlamlıq xidmətlərini göstərmək olar. Xidmət müəssisələrində insanlar arasında olan əməkdaşlıq xidmət haqqında
ümumi təsəvvürün yaranmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ayrıca əməkdaşlıq yeni və gözlənilməz hadisələr əsnasında yeni bilik və bacarıqların paylaşılmasına şərait yaradar, özünü inkişaf
etdirilməni təmin edər.[1, s. 306]
İnsan resursları sahəsində əməkdaşlıq. Xidmət müəssisələrində insan resursları sahəsində
əsas anlayışlardan biri də əməkdaşlıqdır. İnsan resurslarının əməkdaşlığı dedikdə müəssisədə birlikdə yaradılan dəyərlər və normalar, bilik və təcrübənin paylaşılması, gözlənilməz halların və
problemlərin həll olunması, məlumat ötürmə, qayda və qanunlara əməl etmək başa düşülür. Bu
əməkdaşlığın yaradılması üçün ilk növbədə iş mədəniyyəti qurulmalıdır.
Bir konsepsiya olaraq insan resursları müəssisələrin korporativ məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün müəssisənin diqqət etməsi gərəkən əsas mənbələrdən biri kimi ifadə olunur. Bu anlayış
öz tərkibində müəssisənin vəzifə cəhətdən ən yüksək işçisindən ən aşağı işçisinə qədər olan bütün
işçiləri əhatə edir. Müəssisənin əlində cəmləşən mövcud resurslardan ən əhəmiyyətlisi insan resurslarıdır. Bir müəssisənin hədəflərinə nail olmasında, rəqabət şəraitində uğur qazanmasında, xarici mühitin tələblərinə ən yaxşı şəkildə cavab verməsində, müəssisənin gəlirliliyinin artırılmasında və müştəri məmnuniyyətinin əldə olunmasında insan resurslarının rolu əvəzolunmazdır. İnsan
resurslarının idarə olunması işçinin hər hansı bir iş elanına qarşılıq verərək elan verən şirkət ilə
əlaqəyə keçdiyi andan etibarən başlayır. İnsan resurslarının idarə edilməsi işçilərə şirkətin məqsəd
və vəzifələrinə töhfə vermək üçün ixtisaslarına uyğun olaraq müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə
yetirməyə imkan verir.
Rəqabət qiymət, keyfiyyət və çatdırılma ilə əlaqəli bütün fəaliyyət sahələrində baş versə də,
xidmət, yenilik və sürət tələb edən sahələrdə artan təsir göstərir. Zaman rəqabət qabiliyyətinin ən
vacib müəyyənedicisidir. Xidmət və sürət baxımından performansı inkişaf etdirə bilən texnologiya
və sistemlərə investisiya qoymaq vacib olsa da, bu texnologiyalar və sistemlərin işləməsi üçün
insan resursu lazımdır. İnsanlar bir şirkətin ən böyük varlığı və rəqabət üstünlüyüdür. Ancaq bir
çox şirkət insanları inkişaf etdiriləcək bir mənbə olaraq deyil, xərc amili olaraq görür. Buna görə
də insan resurslarının idarə olunması sahəsinə münasibətlərdə və sistemlərdə dəyişikliklər vardır.
İnsan resurslarının idarə edilməsi müəssisədə insan resurslarını müxtəlif resurslarla necə təmin
etmək, məşğulluğun yaradılması və hədəfə çatmaq üçün bu mənbəyi necə yönəltmək barədə məlumat verir. Müəssisələr hədəflərinə çatmaq üçün işçilərinə dəyər verməklə daha çox qazandıqlarını və beləliklə hədəflərinə daha asan çatacaqlarını düşünürlər. Rəqabət quruluşu çox təsirli olduğu üçün özəl sektor bu məsələyə çox əhəmiyyət verir. Müəssisələr məhsuldarlığı ən yüksək
səviyyədə saxlayaraq aktivlərini qoruya bilərlər. Məhsul və xidmət keyfiyyətini ən yüksək səviyyədə saxlamaq üçün şirkətlər rəqabətdə uğurlu olmalı və işçilərin fəaliyyətlərini yaxşılaşdırmalıdırlar. [2, s. 576]
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İşçilərin məhsuldar və səmərəli məşğulluğu insan resurslarının idarə edilməsinin əsas məqsədlərindən biridir. İnsan resurslarının keyfiyyəti istehsaldan marketinqə qədər bütün fəaliyyətlərin
səmərəliliyinə təsir göstərir. İnsan resurslarına daxili və xarici əlaqələrin tənzimlənməsi, ünsiyyətin təmin edilməsi, işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, korporativ mədəniyyətin qəbul edilməsi, kadrların hazırlanması və inkişafı da daxil olmaqla bir çox funksiya daxildir. Müəssisənin
ehtiyac duyduğu insan resurslarının təmin edilməsi və bu mənbələrin ən səmərəli olacağı məqamlarda qiymətləndirilməsi insan resurslarının idarə edilməsinin əsas vəzifələrindəndir.
Rəqiblərdən üstün olmaq üçün müəssisələr keyfiyyəti artırmalı, xərcləri azaltmalı və daim inkişaf etməlidir. Davamlı inkişafı reallaşdırmaq üçün ixtisaslı və kifayət qədər əmək resurslarına
ehtiyac var. İnsan resurslarının planlaşdırılmasının uğur qazanması üçün mövcud vəziyyəti düzgün
təhlil etmək və gələcək prosesdəki inkişafları izləmək və rəqabətə uyğunlaşacaq siyasət hazırlamaq faydalı ola bilər. Qloballaşan dünyada istehsal olunan xidmətlərin rəqibləri ilə rəqabət apara
bilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Bazarda bir xidmətin üstünlüyü bu xidmətlərin keyfiyyətindən asılıdır. Bacarıqlı xidmətlər istehsalının ən vacib elementi insan amilidir. İnsan faktorundan
başqa bütün digər elementlər köməkçi olur. İnsanın bu qədər vacib olmasının səbəbi, onu tərbiyə
edən, işlə məşğul olan, istehsal edən, inkişaf etdirən və satan bir ünsürdür. Buna görə müəssisələr
və qurumlar işçilərinin perspektivlərini dəyişirlər, bir çox müəssisə işə qəbul olunmadan əvvəl
işçiləri ilə ünsiyyət qurur və işdən çıxdıqdan sonra bu rabitəni saxlayır. Bu şəkildə müəssisələr
mədəniyyətlərini inkişaf etdirərək korporativ bir kimlik əldə edirlər.
İnsan resurslarının idarə olunması (HRM) insan resurslarının inkişafı, həmçinin hər hansı bir
təşkilatda seçim, təlim, karyera və institusional inkişaf təşəbbüslərini əhatə edir. İnsan resurslarının
idarə olunması işçilərin səmərəliliyini artırmaq, iş həyatını yaxşılaşdırmaq və bir təşkilatın səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Nəticədə insan resurslarının idarə olunması şəxsi inkişaf,
işçi məmnuniyyəti və məşğulluq qanunlarına uyğun səyləri əhatə edir. [4, s. 225]
. İşəgötürənin və işçinin məqsəd və ehtiyaclarını tarazlaşdırmaq üçün insan resurslarının idarə
olunması üç ümumi funksiya və ya fəaliyyətə diqqət yetirir:
1. Planlaşdırma. Planlaşdırma funksiyası insan resursları siyasəti və qaydalarının inkişafına
aiddir. İnsan resursları menecerləri gələcək insan resurslarının fəaliyyətlərini müəyyənləşdirməyə
və məqsədlərinə çatmaq üçün insan resurslarının idarə edilməsi prosedurlarının həyata keçirilməsini planlaşdırmağa çalışırlar.
2. Həyata keçirmə. Planlaşdırılmış fəaliyyətin həyata keçirilməsi insan resurslarının fəaliyyətinin effektivliyinin artırılmasının əsas amillərindən biri olaraq qiymətləndirilir.
3. Qiymətləndirmə. Planlaşdırılmış və həyata keçirilmiş insan resurslarının fəaliyyəti son nəticədə qiymətləndirilməlidir ki, çatışmayan cəhətlərin aradan qaldırılması üçün digər planlar həyata
keçirilsin.
İnsan resurslarının idarə edilməsində əsas məsələlər aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Firmaların, müəssisələrin iş prinsiplərinə, strategiyalarına uyğun gələn işçilərin əsas tələbatlarının müəyyən edilməsi;
2. Əmək bazarının düzgün şəkildə araşdırılması və qiymət verilməsi;
3. Əmək məhsuldarlığının idarə edilməsi;
4. Doğru motivləşdirmə sisteminin qurulması və tətbiqi;
5. İşçilərin müvafiq karyera planlaşdırılmasında istiqamətlərin verilməsi;
6. Gəlirlərin və firmadaxili işçi xərclərinin nisbətinin düzgün müəyyənləşdirilməsi;
7. Qabaqcıl əmək üsullarının tətbiqi;
8. Yaradıcılıqla məşğul olan işçilərin yaradıcılığına dəstək verilməsi və stimullaşdırma proqramlarının hazırlanması;
9. Firmadaxili sosial siyasətin fəal aparılmasına dəstək;
10. Heyəti ixtisas artırma kurslarına və təlim proqramlarına cəlb etməklə onların peşə-ixtisas
hazırlığına diqqət etmək, daim nəzarətdə saxlamaq;
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11. Şirkətdaxili münaqişələr yaranan zaman münaqişələrin yumşaldılması, münaqişə yaradan
səbəblərin axtarılaraq araşdırılması və onların aradan qaldırılması və bir də təkrarlanmaması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi;
12. Ən vacib xüsusiyyət kimi şirkətdaxili və şirkətxarici sosial-psixoliji mühitin yaradılması.
Müasir dövrdə firmaların və müəssisələrin tərkibində insan amilinin rolunun artması əməyin
məzmununda baş vermiş dəyişikliklər, texnika və texnologiyanın artmaqda olan inkişafı; işçilərin
təhsil səviyyəsində baş verən artım; dünya bazarında rəqabətin kəskinləşməsi, rəqabət qabiliyyətli
işçi qüvvəsinə təıəbatın artması; istehsal prosesinin çoxfunksiyalı şərait daşıması; işçilər üzərində
müəyyən bir nəzarət formasının olmaması, işçilərə müəyyən azadlıqlar verilməsi və s. amillərin
təsiri altında formalaşır. [3, s.125]
İdarəetmə birinci növbədə adamların, işçilərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və təşkilidir. Bu
isə əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, insan amilinin nəzərə alınması, insan münasibətləri, əməyin təşkili, sosial inkişafı, əmək davranışı, kadr siyasəti, əmək bazarı kimi vacib
problemləri əhatə edir. Heyət istehsal, idarəçilik, onlar isə uyğun olaraq əsas, köməkçi və xidmətedici fəhlələrdən, rəhbər işçilər və mütəxəssislərdən ibarətdir. [5, s.102]
Xidmət müəssisələrində insan resurslarının strateji idarə edilməsində təhsilin rolu
Xidmət, xidmət istehsalçısı ilə istehlakçısı arasında sıx bir münasibət və ünsiyyət tələb edir. Bu
səbəbdən də xidmət sektorunda insan olması zəruridir. Yüksək keyfiyyət və yüksək performans
tələb edən xidmətlər də insan əsaslıdır. Xidməti istehsal edib bazara çıxaran şəxsin şəxsiyyəti və
inandırıcılıq qabiliyyəti istehlakçılar üçün xidməti alıb-almamaq barədə əhəmiyyətli qərar verməyə kömək edir. Bu səbəbdən də xidmət müəssisələrində işçilərin yüksək keyfiyyətlərə malik olması, eyni zamanda onların təhsil səviyyəsi xüsusi olaraq qiymətləndirilməlidir.
Təhsil və inkişaf insan həyatının bütün mərhələlərində baş verən mühüm bir fəaliyyətdir. Təhsilin əsas məqsədi ölkənin iqtisadi artım səviyyəsinə və eyni zamanda əhalinin sosial inkişafına
nail olmaqdan ibarətdir. Təhsil sahələrinin iqtisadi rolu Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən müəssisələrdə gəlir gətirmək qabiliyyəti kimi qiymətləndirilir. Təhsilin sosial rolu isə
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının intellektual səviyyəsinin, məhsuldarlığının, eyni zamanda ölkəmizdə elm sahələrinin inkişafı ilə xarakterizə olunur.
Xidmət sahəsində təhsil iş həyatı boyunca davam edir və bu insan resursları sahəsinin bir təcrübəsi halına gəlmişdir. Bildiyimiz kimi müəssisələr davamlı olaraq dəyişiklik prosesi keçirirlər.
Bu dəyişiklik sosial, iqtisadi, texnoloji və təşkilati sahələrdə reallaşsa da, bu dəyişiklikləri əlində
cəmləşdirməyin və onları idarə etməyin ən əhəmiyyətli rolu fasiləsiz təhsildir.
Təhsil hər sahədə və hər səviyyətdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktordur. Dinamik bir anlayış
olan təhsil bügünkü həyatımızın ayrılmaz bir tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Müasir dövrümüzdə
bütün sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələr bazarda mövcud rəqabət səviyyəsinə uyğunlaşmaq,
öz rəqabət səviyyəsini artıra bilmək üçün öz işçilərinə təhsil verməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasında 2015-2019-cu illəri əhatə edən təhsil səviyyəsinə nəzər salsaq
görə bilərik ki, peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan şəxslərin sayı get-gedə
azalmaqdadır. Bu da onunla izah olunur ki, son dövrlər əhalinin ali təhsil müəssisələrinə marağı
artmaqdadır. Ali təhsil müəssisələrində olan dinamikaya nəzər salsaq görə bilərik ki, 2015-ci ildə
161,234 nəfər olmasına baxmayaraq 2019-cu ildə bu göstərici 187,654 nəfər təşkil etmişdir. Bu
isə 16% artım deməkdir. Eyni qaydada ali təhsil müəssisələrinə qəbul olan tələbə sayına nəzər
salaq. 2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə qəbul olan şəxslər 33,645
nəfər, magistraturaya isə 4,953 nəfər olmasına baxmayaraq 2019-cu ildə bakalavriat 44,234 nəfər,
magistratura isə 6,998 nəfər təşkil etmişdir. [7]
Yuxarıda qeyd olunanlara əlavə olaraq onu demək mümkündür ki, insanların əksər hissəsi ali
təhsilə önəm verirlər, hətta artıq Azərbaycanda demək olar ki, bütün ailələr öz övladlarının ali
təhsilli olması üçün əlindən gələni edirlər. Bu əslində müsbət bir hal kimi qeyd olunur. Amma
nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, ali təhsilli, eyni zamanda diplomu olan şəxslər bəzən öz ixtisasına
uyğun iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Buna misal olaraq onu qeyd edə bilərəm ki, xidmət müəssisə58
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sində aparılan tədqiqatımın nəticəsində məlum oldu ki, mağazada satıcı, fəhlə, kassir və s. digər
ali təhsil tələb etməyən vəzifələrdə işləyən ali təhsilli şəxslər üstünlük təşkil edir.
Xidmət sahəsində elə müəssisələr də fəaliyyət göstərir ki, orda çalışan işçilərin demək olar ki,
ali təhsilə ehtiyacı yoxdur. Bu sahələrə misal olaraq, bərbərlik fəaliyyəti, dərzi, avtomobil təmiri
müəssisələri, gözəllik salonları, çəkməçilik, pinəçilik, aşpazlıq və s. xidmət sahələrini misal göstərmək olar. Yuxarıda qeyd olunan sahələrdə çalışmaq üçün demək olar ki, heç bir ali təhsil zəruriyyəti yoxdur. Burada artıq peşə təhsilinin vacibliyi ön plana çıxmış olur. Peşə təhsili ümumi bir
xarakter daşıyır və müəyyən bir peşəyə, sənətə, vərdişlərə yiyələnməyi hədəfləyən və ya tələbələrin öyrənməsi üçün lazımi təhsili və müvafiq vərdişləri, texniki bilikləri təmin edən təhsil növünü
əhatə edir. Təhsil proqramı ümumi təhsil elementlərini əhatə etməsinə baxmayaraq yaş və istəkdən
asılı olaraq hər hansı bir peşə, sənət və ya vərdiş öyrədilir.
Peşə təhsili müəyyən peşə növləri üçün tələb olunan peşə bacarıqlarının yanında nəzəri bilikləri
çatdırmaq üçün hazırlanmış bir fəaliyyət kimi də qəbul edilə bilər.
Azərbaycan Respublikasında Peşə Təhsili üzrə fəaliyyətə Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi yanında Peşə Təhsili Üzrə Dövlət Agentliyi nəzarət edir. Hal-hazırda bu agentliyin
tərkibində 37 peşə məktəbi, 28 peşə liseyi, 26 peşə təhsil mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, bu məktəb,
lisey və mərkəzlər Bakı şəhəri ilə yanaşı eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının digər iri şəhər
və rayonlarında peşə təhsilinin verilməsi və digər bu sahədə fəaliyyətlərlə məşğul olurlar.
İşçilərin bilik və bacarıqlarını yüksəltməklə onların fəaliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş təlimlər həm müəssisənin, həm də işçilərin səmərəliliyi üçün çox vacibdir. Çünki işçilərin bir işi
özbaşına öyrənməsini gözləmək, münasibət və davranışların öz-özünə inkişaf etdirilməsi həm çox
zaman alar, həm də xərci çox yüksəkdir. Bundan başqa müəssisədə işçilərin səmərəli işləməsi onların
təhsil səviyyəsinin gördükləri iş ilə əlaqələnməsindən asılıdır. İşçilərin öz ixtisaslarının inkişaf
etdirilməsi ilə işə olan uyğunlaşması artır və beləliklə işçi ilə iş arasında bütünləşmə yaranır.
Bu gün xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrin istədikləri bacarıq və təhsil səviyyəsinə malik olan işçiləri tapmaq və iş prosesinə cəlb etmək çətinləşir. Bu halda müəssisələr işə
götürdükləri işçilərin təhsil ehtiyaclarını müəyyənləşdirir və təhsil fəaliyyətlərini özləri həyata
keçirirlər. Bundan əlavə iş prosesində işçilərin rolları və vəzifələri dəyişdikcə təlim və təhsil
planları da bu dəyişikliklərə uyğun olaraq dəyişməlidir.
Xidmət müəssisələrində insan resurslarının idarə edilməsində keyfiyyət modelləri
Xidmət sektorunda mühüm əhəmiyyət daşıyan anlayışlardan biri keyfiyyət anlayışıdır. Müştərilərə göstərilən xidmətin keyfiyyətini müəyyənləşdirmək qeyri-müəyyəndir. Bu səbəbdən xidmət
sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr xidmət keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə
müştərilərin keyfiyyət ilə əlaqədar düşüncələrini ölçmək üçün müxtəlif üsullar araşdırırlar. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, ölçülə bilinməyənləri inkişaf etdirmək qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən
də əgər sistemli bir şəkildə iş görülərsə müştərilərin gözləntilərini aydın şəkildə müəyyənləşdirmək mümkündür. Xidmət sahəsində keyfiyyətin ölçülməsi ilə əlaqədar elmi ədəbiyyatlarda bəzi
modellər mövcuddur. Bu modellər aşağıdakı kimidir.
1) Parasuraman, Zeithaml və Berrynin (1985) GAP (Boşluq) SERVQUAL Modeli. 2) Cronin
və Taylorun (1992) Tək Performans (SERVPERF) Modeli. 3) Christian Grönroosun (1984)
Texniki və Funksional Keyfiyyət Modeli. 4) Haywood - Farmerin (1988) Xidmət Keyfiyyəti
Modelinin Təbiəti. 5) Kano Modeli.
Parasuraman, Zeithaml və Berrynin (1985) GAP (Boşluq) SERVQUAL Modeli
Parasuraman və digərləri (1985) tərəfindən inkişaf etdirilmiş bu modeldə xidmət keyfiyyəti
əvəzinə “Qəbul edilmiş xidmət keyfiyyəti” anlayışı istifadə olunur. Qəbul edilmiş xidmət keyfiyyəti modeli müştərinin xidməti almadan əvvəl gözləntiləri ilə faydalandığı xidmət səviyyəsi arasındakı fərq kimi qiymətləndirilir. Gözləntilər müştərinin xidmətə yönəlmiş istək və arzularını ifadə edir. Gözlənilən xidmət ilə qavranılmış xidmət arasındakı əlaqə aşağıdakı kimidir. [6, s. 78]
Gözlənilən Xidmət > Qəbul edilmiş Xidmət. Bu halda Qəbul edilmiş xidmət Gözlənilən xidmətdən zəif olduğu üçün xidmət keyfiyyəti məmnunedici hesab olunmur.
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Gözlənilən Xidmət = Qəbul edilmiş Xidmət. Bu halda xidmət keyfiyyəti məmnunedici hesab olunur.
Gözlənilən Xidmət < Qəbul edilmiş Xidmət. Bu halda xidmət keyfiyyəti gözləntilərin üstündədir və məmnunluq səviyyəsi çox yüksək hesab olunur.
Parasuraman göstərilən xidmət ilə qavranılan xidmət arasındakı fərqləri özünün Boşluq
Modelində geniş ifadə etmişdir. Bu modelə əsasən fərqlər aşağıdakılardan ibarətdir.
Xidmət göstərən müəssisələrin qəbul etdikləri müştəri gözləntiləri ilə müştərilərin həqiqi gözləntiləri arasındakı fərq. Bu fərqin əsas səbəbi kifayət qədər bazar araşdırılmasının aparılmaması
və doğru hədəf kütləsinin müəyyən edilməməsi ilə əlaqədardır.
Müştəri gözləntilərinin düzgün başa düşülməsi, lakin xidmətin keyfiyyətində əks olunmaması.
Bu kimi hallarda əsasən müəssisə rəhbərliyi müştəri gözləntilərinə kifayət qədər diqqət etmir.
Xidmətin müəyyən olunmuş xüsusiyyətləri ilə təqdim olunan xidmət arasındakı fərq. Bu fərqin
yaranma səbəbi xidmət sektorundan insan amilindən intensiv şəkildə istifadə olunması və xidmət
səviyyəsinin müştəri gözləntilərinə uyğun şəkildə olmasına baxmayaraq xidmətin təklif olunması
zamanı insan ünsüründən yaranan fərqlərdir.
Söz verilən xidmətlə göstərilən xidmət arasındakı fərq. Müştəri özünə söz verilən xidməti ala
bilmirsə gözlədiyi xidmətdən çox aşağı keyfiyyətli bir xidmət aldığını düşünür. Çox zaman bu
situasiya şirkətin daxili bölmələri arasında əlaqələrin düzgün qurulmamasından meydana gəlir.
Qavranılmış xidmətlə gözlənilən xidmət arasındakı fərq. Bu fərq yuxarıda sadalanan 4 fərqin
nəticəsi olaraq meydana gəlir.
Nəticə
Azərbaycan Respublikasında xidmət müəssisələrində insan resurslarının strateji idarə edilməsi
ölkə iqtisadiyyatına təsir edən əhəmiyyətli faktorlardan biri hesab olunur. Bunu onunla əlaqələndirə bilərik ki, müəssisələrin öz insan resurslarını inkişaf etdirməsi bazarda rəqabət qabiliyyətini
artırmasına şərait yaradır.
İlk öncə xidmət anlayışı yeni bir anlayış deyildir. Bu ifadənin tarixi 1750-ci illərə təsadüf edir.
Hal-hazırda da xidmət sahəsi dünya ölkələrinin iqtisadiyyatında çox mühüm bir yer tutmaqdadır.
Xidmət sektorunun da özəyini təşkil edən amillərdən biri də xidmət sahəsində insan resurslarının
idarə edilməsidir.
İnsan resurslarının strateji idarə edilməsinin əsas məqsədi insan resurslarının effektiv və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. İdarəetmədə birinci addım işçilərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsindən ibarətdir. Bu isə öz növbəsində əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, əməyin təşkili, kadr siyasəti, əmək bazarı kimi əsas problemləri özündə birləşdirir.
Aparılan tədqiqatın və eyni zamanda statistik cədvəllərin analizinin nəticələrinə görə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında son 5 ildə qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də xidmət sahələrinin payı getdikcə artmaqdadır. Bu isə bazarda daha keyfiyyətli və rəqabətə davamlı xidmətlərin
meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
Xidmət sahəsində insan resurslarının effektivliyi məsələsi isə demək olar ki, heç də yüksək
səviyyədə deyildir. Aparılan sorğu nəticəsində məlum olmuşdur ki, xidmət sahəsində fəaliyyət
göstərən şirkət əməkdaşlarının yarıdan çox aldığı əməkhaqqı ilə razı deyildir. Əslində onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, işçinin şirkətdə qalmasına təsir edən ən birinci amil şirkətin işçilərə verdiyi
əməkhaqqıdır. Əməkhaqqı səviyyəsinin aşağı olması şirkətdə əməkdaşların tez-tez yenilənməsinə,
iş keyfiyyətinin aşağı düşməsinə və nəticədə bazarda şirkətin öz nüfuzunu itirməsinə gətirib
çıxarır. Ona görə də müəssisələr daima əməkhaqqı siyasətini nəzarətdə saxlamalıdırlar.
İnsan resurslarının effektiv idarə edilməsində ən əsas məsələlərdən biri də əməkdaşların Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə görə, məzuniyyət hüquqlarından istifadə etməsidir. Bir
çox şirkətlərdə işçilərin məzuniyyət hüquqları kobud şəkildə pozulur. Lakin şirkətdə rəhbər vəzifə
tutan şəxslər nəzərə almalıdırlar ki, işçinin fasiləsiz olaraq işləməsi bir müddətdən sonra iş keyfiyyətinin ciddi şəkildə azalmasına gətirib çıxarır ki, bu da sonda şirkət üçün gözlənilməz itkilərə
səbəb ola bilər.
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İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində əsas problemlərdən biri də şirkət daxilində iş bölgüsünün düzgün aparılmamasıdır. İş bölgüsünün düzgün aparılmaması əməkdaşların motivasiyasının aşağı düşməsinə, bəzi hallarda əməkdaşlar arasında konfliktlərin yaranmasına səbəb olur.
Qeyd olunan problem əksər hallarda işçinin işdən ayrılması ilə nəticələnir. Şirkət üçün işçini itirmək əlavə xərclərə səbəb olduğundan hər bir müəssisə çalışmalıdır ki, şirkət daxilində əməkdaşlar
arasında vəzifə bölgüsü düzgün aparılsın və bu bölgü mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılsın.
Xidmət müəssisələrinin hamısında ali təhsilin rolu zəruri deyildir. Bunu onunla izah etmək olar
ki, əksər hallarda şirkət rəhbərlərinin təhsil səviyyəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şirkətin uğurlu
idarə olunması, bazarda şirkətin nüfuzu və təklif olunan xidmətlərin keyfiyyətinin yüksək olması
şirkət rəhbərinin düzgün qərarları hesabına əldə olunur. Bu qərarların verilməsində isə ali təhsilin
rolu əvəzedilməzdir.
Lakin elə xidmət sahələri mövcuddur ki, həmin sahədə fəaliyyət göstərən şəxslərin ali təhsil
deyil də peşə təhsili alması daha zəruri hesab olunur. Məsələn, gözəllik salonlarında çalışan şəxslər, avtomobil təmiri müəssisələrində xidmət göstərən şəxslər, bərbərlər, santexnika və digər təmir
xidmətləri göstərən şəxslərin ali təhsilə deyil, məhz peşə təhsilinə yiyələnmələri onların fəaliyyətində uğurlu olması üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, aparılan
tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, son dövrlər peşə təhsilinin idarə olunması daha effektiv şəkildə həyata keçirilir. İstər Bakıda, istərsə də regionlarımızda peşə məktəbləri, liseyləri
fəaliyyət göstərir ki, bu da bu sahədə təhsil almaq istəyən şəxslər üçün çox uğurlu bir addım kimi
qiymətləndirilir.
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Стратегическое управление персональными ресурсами предприятий обслуживания
Резюме
Цель исследования - изучить влияние факторов, влияющих на стратегическое управление человеческими ресурсами в обслуживающих предприятиях, путем надлежащего изучения и оценки их влияния на эффективность предприятий, работающих в этой сфере.
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Методология исследования - методологические подходы к оценке стратегического управления человеческими ресурсами на основе систематического и всестороннего анализа, а
также важные принципы международного опыта в этой области, научные положения в
научных трудах различных исследователей.
Прикладная значимость исследования - предложение и рекомендации, сделанные в
ходе исследования, могут помочь улучшить производительность вновь созданных сервисных предприятий в Азербайджанской Республике, когда они будут применены.
Результаты исследования - в результате исследования для достижения стратегического
управления человеческими ресурсами на обслуживающих предприятиях особое внимание
следует уделять уровню квалификации персонала, работающего в этой сфере.
Оригинальность и научная новизна исследования - изучены возможные возможности
стратегического управления человеческими ресурсами на предприятиях сферы услуг в
нашей стране, проанализированы и оценены эти возможности. В статье анализируется
текущее состояние человеческих ресурсов обслуживающего предприятия, действующего в
Азербайджанской Республике, и выдвигаются различные предложения и рекомендации по
решению существующих проблем.
Ключевые слова: предприятие сферы услуг, человеческие ресурсы, эффективность,
стратегическое управление.
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Strategic management of human resources in service enterprises
Summary
The purpose of the study - the purpose of the study is to study the impact of the factors
affecting the strategic management of human resources in service enterprises by properly studying
and evaluating its impact on the effectiveness of enterprises operating in this area.
The methodology of the research - methodological approaches to the assessment of strategic
human resource management based on systematic and comprehensive analysis, as well as
important principles of international experience in this area, scientific provisions in the scientific
works of various researchers.
The practical importance of the research - the suggestions and recommendations made
during the research can help to improve the performance to the newly established service enterprises in the Republic of Azerbaijan when they are applied.
The results of the research - as a result of the research, in order to achieve strategic
management of human resources in service enterprises, special attention should be paid to the level
of qualification of personnel working in this field.
Originality and scientific novelty of the research - possible opportunities of strategic
management of human resources in service enterprises in our country were studied, these possibilities were analyzed and evaluated. The article analyzes the current state of human resources
in the service enterprise operating in the Republic of Azerbaijan, and puts forward various proposals and recommendations to solve the existing problems.
Key words: service enterprise, human resources, efficiency, strategic management.
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STRATEJİ İDARƏETMƏDƏ STRATEJİ ALTERNATİVLƏRİN MÜƏYYƏN
EDİLMƏSİ VƏ ONLARIN TƏTBİQİ, NƏZARƏT VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ
MƏRHƏLƏLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - strateji alternativlərin növləri, strategiyaların tətbiqi, nəzarət və qiymətləndirmə mərhələlərinin sistemləşdirilməsi.
Tədqiqatın metodologiyası - sistemli təhlil, məlumatların analizi və sintezi, ümumiləşdirmə.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - məqalədə strateji alternativlərin müəyyən edilməsi və qeyd
olunan mərhələlərin tətbiqi müəssisədə strateji idarəetmə prosesinin təmin olunmasına imkan yaradır.
Tədqiqatın nəticələri - aparılmış tədqiqat nəticəsində strateji alternativlərin növləri, strategiyaların tətbiqi, nəzarət və qiymətləndirmə mərhələləri sistemləşdirilmişdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - məqalədə əvvəlcə strateji idarəetmənin əhəmiyyəti
haqqında ümumi məlumat verilmişdir. Sonra strateji alternativlər, strategiyaların tətbiqi üçün nəzərə alınmalı olan amillər göstərilmiş, strategiyaların tətbiqi üçün həyata keçiriləcək fəaliyyətlər
göstərilmişdir, təşkilati struktur və təşkilati mədəniyyət haqqında məlumatlar qeyd edilmişdir. Eyni zamanda nəzarətin həyata keçirilməsi prosesinin mərhələləri və qiymətləndirmə standartları və
bu standartlarla nəticələrin müqayisəsi göstərilmişdir.
Açar sözlər - strateji idarəetmə, strateji planlaşdırma, strateji alternativlər, strategiyaların
tətbiqi, nəzarət, qiymətləndirmə.
Giriş
Müasir dövrdə istər özünü inkişaf etdirərək bir addım qabaqda olmaq istəyən fərdlər, istərsə də
fəaliyyət göstərdiyi sahədə ən yaxşı olmağa və müştəri potensialını böyütməyə çalışan müəssisələr
çətin mübarizəyə girmək məcburiyyətindədir. Bu rəqabət nəticəsində bəzi müəssisələr bağlanır,
bəziləri isə daha da böyüyürlər. Bu zaman belə bir sual meydana çıxır ki, nə üçün bir-birinə oxşar
idarəetmə sistemləri olan bəzi müəssisələr müvəffəqiyyətli olmuş, bəziləri isə uğursuzluğa düçar
olmuşlar? Elə burada qarşımıza 1980-ci illərdən sonra inkişaf edən və sürətlə yayılan strateji idarəetmə anlayışı çıxır. Sərhədlərin aşıldığı, bütün dünyanın ortaq bir bazar kimi fəaliyyət göstərdiyi
indiki vaxtda müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərən əksər müəssisələr amansız rəqabətə davam gətirə
bilmək və böyümək üçün strategiyalar işləyib hazırlamaq və strateji idarəetməni tətbiq etməklə
gələcəyi əvvəlcədən proqnoz edib doğru qərarlar verməyi hədəfləyirlər. Buna görə də strateji idarəetmə daimi yenilik etmək və rəqiblərinə qalib gəlmək arzusunda olan müəssisə və təşkilatlar
üçün çox mühüm bir vasitədir.
Strateji alternativlər. Hər bir müəssisə müvafiq mühit təhlilləri apararaq müxtəlif növ strategiyalar işləyib hazırlayırlar. Sonda isə bu strateji alternativlərdən birini seçirlər. Strateji alternativlər müxtəlifdir və hər müəssisə özünə uyğun olan alternativi seçir. Bu müxtəlifliyə baxmayaraq
onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Böyümə strategiyaları;
2. Durğun böyümə strategiyaları;
3. Qənaət strategiyaları;
4. Yenilik strategiyaları;
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5. Qarışıq strategiyalar.
Böyümə Strategiyaları. Müəssisələr fəaliyyət göstərdiyi sahədə inkişaf edə bilmək və daha çox
gəlir əldə etmək məqsədi ilə mövcud resurs və qabiliyyətlərinə arxalanaraq böyümək istəyə bilərlər. Böyümə strategiyası cəmiyyətə, payçılara və strateqlərə gözləntilərinin reallaşmasına kömək
edən, rifahı yaxşılaşdıran, hər vaxt arzu və qəbul edilən strategiya olub, əmtəə və xidmətlərin bazar
amillərinə uyğun olaraq müəssisənin qazanc və bazar payını artırmağa istiqamətlənir.
Hər bir müəssisənin böyümək arzusu vardır. Bu arzunun səbəbləri aşağıdakılardır: qlobal rəqabət mühitinə uyğunlaşma ehtiyacı, mühitdəki qeyri -müəyyənliklər və bu qeyri - müəyyənliklərdən
yaranan təhlükələrdən qorunmaq və imkanlardan istifadə etmək istəyi, dəyişkən istehlakçı davranışı, rəqiblərin yüksək texnika və texnologiyalarla və böyük kapitalla bazara girmək istəməsi, daha
çox mənfəət əldə etmək istəyi və s.
Böyümə strategiyalarının aşağıdakı növləri vardır:
1. Daxili böyümə strategiyaları;
2. Xarici böyümə strategiyaları.
Daxili böyümə strategiyaları. Bu strategiyaları tətbiq edən müəssisələr mövcud fəaliyyətlərini
inkişaf etdirərək böyüməyə çalışırlar. Bu zaman müəssisədaxili resurslardan istifadə edirlər. Daxili
böyümə strategiyalarına ixtisaslaşma, üfüqi və şaquli diferensiallaşma və s. strategiyalar daxildir.
İxtisaslaşma strategiyasının məqsədi bir və ya bir neçə məhsulun istehsalı və ya satışı üzrə ixtisaslaşmanı təmin etməkdən ibarətdir.
Üfüqi diferensiallaşma strategiyası müəssisələrin fəaliyyət göstərdiyi mövcud istehsal sahəsində fəaliyyətlərini inkişaf etdirməklə böyüməni təmin edən strategiyadır. Başqa sözlə, hazırda istehsal etdiyi məhsulun xarakterinə uyğun olaraq yeni sahələrə girməsidir. Ancaq bu strategiyanı
tətbiq etməzdən əvvəl müştərilərin tələblərinin öyrənilməsi üçün onlarla sorğular aparılmalıdır.
Şaquli diferensiasiya strategiyasını tətbiq edən müəssisələr istehsal prosesinə daxil olan xammal və yarımfabrikatların istehsalını təşkil etməyə çalışır və ya istehsal etdiyi məhsulu satdığı digər sənaye sahələrinin fəaliyyətlərini öyrənərək bu sahədə də fəaliyyət göstərməyə çalışırlar. Sadə
bir misal: istehsal etdiyi məhsulların topdansatışı ilə məşğul olan müəssisələr paylama kanalları
quraraq öz məhsullarını pərakəndə şəkildə də sata bilərlər.
Xarici böyümə strategiyaları. Müəssisələr daxili böyümə strategiyaları tətbiq etmək imkanına
malik olmadıqda xarici böyümə strategiyalarını tətbiq edirlər. Bu zaman müəssisələr digər müəssisələrlə birləşmə və müştərək kapital ortaqlığı strategiyalarından birini seçə bilərlər.
Digər müəssisələrlə birləşmə strategiyası başqa müəssisələrin satın alınaraq və ya müstəqil birləşmə yolu ilə həyata keçirilən strategiyalardır. Bu zaman birləşən müəssisələrin varlığı sonlandırılır və onların aktiv və passivi əsas müəssisəyə köçürülür. Eləcə də, ana müəssisə hədəf müəssisə
və ya müəssisələrin öhdəliklərini öz üzərinə götürür.
Müştərək kapital ortaqlığı strategiyasında isə ortaq müəssisələr yaradılır. Bu, bir işi təkbaşına
edə bilməyən müəssisələrin kapital qoyuluşları edərək konsorsium yaratması kimi xarakterizə edilə bilər. Bu ortaqlığa daxil olan müəssisələrin bəziləri yüksək qabiliyyətli işçilərə, bəziləri geniş
maliyyə imkanlarına, bəziləri isə bol xammal ehtiyatlarına malik olurlar.
Durğun böyümə (balanslılıq) strategiyaları. Durğun böyümə dedikdə müəssisənin fəaliyyətdə
olduğu sahədə balanslı inkişafı davam etdirməsi və yeni sahələrə daxil olaraq riski azaltması başa
düşülür. Durğun böyümə strategiyalarını 3 qrupa bölmək olar:
1. Asta böyümə strategiyaları. Bu strategiyanı seçən müəssisələr əvvəlki ildə müəyyən etdiyi
məqsədə nail olmağa çalışırlar. Lakin burada inflyasiyanın təsirləri nəzərə alınaraq yenidən
müəyyən tənzimləmələr aparılmalıdır. Ümumiyyətlə bu tip strategiyalarda müəssisənin məqsədləri böyümə normasına yaxın və ya aşağı olur.
2. Qazanc strategiyaları. Bu tip strategiyaya adətən son oyun strategiyası adı verilir. Bu strategiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, çox müəssisələr fəaliyyət sahəsini tərk edərkən müəssisə
mənfəətini artırmaq üçün daha çox səy göstərir.
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3. Fasiləli durğun böyümə strategiyaları. Bu strategiya bazar payı böyük olan müəssisələrin
seçimidir və mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəssisə böyümə strategiyasını izləyir, ancaq müəyyən
irəliləyişdən sonra dayanaraq olduğu mövqeni möhkəmləndirir. Sonra isə yenidən davam edir.
Qənaət strategiyaları. Bu strategiyalar müəssisə mənfi təsir edən xarici mühit təzyiqləri qarşısında onun fəaliyyətlərinin məhsuldarlığını artıracaq səylərə istiqamətlənməsi ilə əlaqədardır.
Ümumiyyətlə bu strategiya iqtisadi durğunluq və müəssisənin iqtisadi vəziyyətinin pisləşdiyi hallarda tətbiq olunur. Mənfi hallar aradan qaldırıldıqda digər strategiyalar tətbiq olunur. Məhsuldarlığın maksimum səviyyəyə qaldırılması üçün xərclərin azaldılması da vacibdir.
Qənaət strategiyalarını aşağıdakı 4 qrupda toplaya bilərik:
1. Öz mühitinə baxma strategiyası: müəssisənin məhsuldarlığının artırılmasına yönəldilir. Bu
zaman müəssisə xərcləri azaltma və gəlirləri artırma, müəssisənin fəaliyyətinə faydalı olmayan
obyektlərin satılması, səriştəsiz işçiləri ixtisar etmə, müəssisənin fəaliyyət sahəsini daraltma, satış
və reklam xərclərini azaltma, yüksək xərc tələb edən araşdırma fəaliyyətlərinin dayandırılması
və s. tədbirləri həyata keçirir. Bu strategiya 4 mərhələdə icra olunur: liderliyi dəyişdirmək, strateji
mərkəzin yenidən müəyyən olunması, istehsal vasitələrinin satışı və mənfəətliliyin inkişaf etdirilməsi;
2. Təcrid etmə strategiyası: Bu strategiyanın mahiyyəti bir təsərrüfat subyektinin və ya alt istehsal vahidlərindən birinin satılması və ya fəaliyyətinin dayandırılmasından ibarətdir. Bəzən bir
strateji iş vahidi tamamilə bağlanmaz, lakin onun alt sistemlərindən birinin fəaliyyətinə son verilə
bilər;
3. Sonlandırma strategiyası: Bu strategiya müəssisəni tamamilə satma və ya fəaliyyətinin sonlandırılmasıdır. Əgər müəssisənin müflisləşməkdən başqa yolu yoxdursa və müəssisəni satmaq
daha məntiqlidirsə, həmçinin müəssisənin səhmdarlara pay nisbətlərində ödədiyi pul məbləği ilə
müqayisədə onun ləğv edilməsindən sonra əldə ediləcək nəticələr müəssisə üçün daha yaxşıdırsa
bu strategiya seçilə bilər;
4. Asılı müəssisə strategiyası: Bu strategiyanı seçən müəssisələr əsas funksional fəaliyyətlərin
azaldılması və ya satışların 75%-dən daha çoxunu bir alıcıya satmağı seçirlər.
Yenilik strategiyası. Ən riskli olanı yenilik strategiyasıdır. Çünki yeni və o vaxta qədər sınanmamış orijinal bir tətbiqdir və müvəffəqiyyətsizlik ehtimalı olduqca yüksəkdir. Yenilik strategiyası əsasən məhsula istiqamətlənir. Burada bir neçə üsulu misal göstərmək olar: birinci üsul müəssisə
mövcud məhsullarına və ya strateji təsərrüfat vahidlərinə əlavə olaraq yeni məhsulları bazara daxil
edir, ikinci üsul isə köhnə məhsullarını tamamilə bazardan çıxarıb, o vaxta qədər heç sınanmamış
bəzi məhsulları bazara yeridərək köklü dəyişikliyə gedir. Hər iki hadisədə yenilik vardır. Ancaq
ikinci üsulda köhnə və bilinən məhsulları tamamilə çıxararaq yeni məhsulu bazara çıxardığı üçün
risk daha böyük olur. [86, s.16-20]
Qarışıq Strategiyalar. Müəssisələr bəzi vəziyyətlərdə əsas strategiyaları eyni anda tətbiq edirlər. Qarışıq strategiyalar müəssisənin əsas strategiyalarının bir neçəsini eyni zamanda istifadə etməsi ilə yaranan strategiya növüdür.
Müəssisə əgər bir məhsul və ya xidmət növü ilə bir bazarda fəaliyyət göstərirsə yuxarıda qeyd
edilən strateji alternativlərdən birini açıq formada tətbiq edə biləcək. Lakin bəzi strategiyaların
tətbiqində digər strateji alternativlərdən də eyni vaxtda istifadə olunur.
Yuxarıda sadalanmış strategiyalar sənaye müəssisələrinin ümumi inkişaf strategiyasının variantları kimi çıxış edir. Onlardan hər hansı birindən istifadə edilən zaman aşağıdakılara riayət olunmalıdır: [79, s.271]
- strategiyanın müəssisənin məqsədlərinə uyğunluğunun yoxlanılması;
- məhsulun tələb və texnologiyanın həyat siklinin müvafiq mərhələləri ilə müqayisəsinin aparılması;
- məqsədlərə nail olunan zaman həll olunmalı olan strateji məsələlərin formalaşdırılması;
- məsələlərin həlli müddətlərinin müəyyən olunması (mərhələlərlə);
- resurslara olan tələbatın müəyyən olunması.
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Hər bir müəssisə öz məqsədinə və istəyinə uyğun yuxarıda qeyd edilən strateji alternativlərdən
birini seçir. Əlbəttə ki, müəssisə bu seçim prosesində aparılmış təhlil nəticəsində öz vəziyyətini
bilərək qərar verir.
Bu strateji alternativlərin seçilməsində rəhbərlik mütləq aşağıdakıları nəzərə almalıdır:
1. Riskin optimal səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;
2. Əvvəlki dövrlərdə tətbiq olunan strategiyaları düzgün təhlil etmək (əvvəlki strategiyaların
tətbiqi zamanı meydana çıxan problemləri yeni alternativ strategiya seçilən zaman nəzərə almaq);
3. İdarəetmə qərarlarının qəbulu vaxtının müəyyənləşdirilməsi və onların zamanında reallaşdırılmasını təmin etmək;
4. Strateji alternativ seçilən zaman müəssisənin səhmdarlarının maraqlarını və onların bu strategiyaya münasibətini nəzərə almaq;
5. Rəqiblərə və rəqabətə çevik və düzgün reaksiya vermək.
Strategiyaların tətbiqi. Bildiyimiz kimi strategiyanı hazırlamaq hələ strateji idarəetmənin tamamlanması deyildir. Çünki strategiyaların düzgün və dəqiq tətbiq olunmaması müəssisənin strateji idarəedilməsini tamamlamağa imkan vermir. Strategiyaların tətbiq olunması, geniş diapazonda
orta səviyyə rəhbərləri ilə bölüşdürülən və hətta alt səviyyələrə qədər yayılan yuxarı idarəetmənin
məsuliyyətinin bir hissəsidir.
Strategiyaları müvəffəqiyyətlə tətbiq etmək üçün aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır: [1, s.60]
a. strategiyalar və planlar strateji çərçivədə bütün idarəçilərə aydın formada çatdırılmalıdır;
b. planlar və strategiyalara əsaslanan proqnozlar bütün əlaqədar şəxslərə və strukturlara izah
olunmalıdır;
c. strategiyalar və planlar cari dövrdəki reallıqları nəzərə almaqla vaxtaşırı nəzərdən keçirilməlidir;
ç. strategiyalar və planlar dəyişən amillərə uyğun olaraq təkmilləşdirilməlidir;
d. müəssisə elə qurulmalıdır ki, strategiyaların həyata keçirilməsinə daha yaxşı şərait yarada
bilsin;
e. müəssisə daxilində strategiyaların və planların tətbiqini asanlaşdıracaq qaydalar formalaşdırılmalıdır.
Strategiyanı tətbiq etmək üçün aşağıdakılar həyata keçirilməlidir:
1) Strategiyanı uğurla həyata keçirə biləcək idarəetmə strukturunun yaradılması;
2) Müssisənin müvəffəqiyyətini təmin edən fəaliyyət sahələrinə kifayət qədər ehtiyatların ayrılması üçün büdcəyə yenidən baxılması;
3) Strategiyaya uyğun olan idarəetmə prosesinin müəyyən edilməsi;
4) Davamlı inkişafa nail olmaq üçün daha yaxşı təcrübənin tətbiq edilməsi;
5) Müəssisənin işçi heyətinə özlərinin funksiyalarını daha yaxşı icra etməsinə kömək edən sistemlərin yaradılması;
6) Mükafatlandırma və həvəsləndirmə işlərinin strategiyanın yerinə yetirilməsi və məqsədlərə
nail olunması ilə koordinasiyasını yüksək səviyyədə təşkil etmək;
7) Strategiyanın dəstəklənməsi üçün işçi mühiti və koorperativ mədəniyyət yaratmaq;
8) Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün tələb olunan daxili rəhbərliyin-liderliyin təmin edilməsi və onun daim təkmilləşdirilməsi və s.
Strategiyaları düzgün tətbiq etmək üçün ilk əvvəl müəssisənin təşkilati strukturunu buna uyğun
təşkil etmək lazımdır. Çünki strategiya nə qədər mükəmməl işlənib hazırlansa da, onu tətbiq edəcək heyəti mükəmməl şəkildə təşkil etmədikdə bu strategiyanın müvəffəqiyyət qazanması çətin
olacaqdır. Təşkilati struktur-əmək bölgüsünü işçilər arasında bölməklə onların icra olunması tətbiq
edilən koordinasiya sistemidir.
Təşkilati strukturda dəyişikliklər etdikdə aşağıdakılar mütləq nəzərə alınmalıdır:
1.İdarəçilər tərəfindən işlənib hazırlanan strategiyalar müəssisənin strukturunu dəyişir;
2.Təşkilati məqsədlər üçün seçilmiş struktur strategiyaya uyğun olmalıdır;
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3. Təşkilati strukturu formalaşdırarkən bu müəssisədə fəaliyyət göstərən rəhbərlərin və işçilərin
qabiliyyətləri, şəxsi keyfiyyətləri mütləq nəzərə alınmalıdır;
4. Əlavə xərcləri aradan qaldırmaq üçün daha az əhəmiyyətli strukturlar ləğv edilməlidir.
Çünki bu strukturları idarə etmək üçün müəssisə müəyyən qədər maliyyə sərf edir.
Müəssisələr öz təşkilati strukturlarının strategiyaların tətbiqinə uyğun olub-olmadığını
müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakı suallara cavab verməlidirlər:
1. Müəssisənin yuxarı idarəetməsinin təşkilati quruluşu onun strateji təsərrüfat bölmələrinin
effektiv fəaliyyəti baxımından kifayət edirmi?
2. Əsas müəssisə ilə ona bağlı müəssisələr və ya strateji təsərrüfat bölmələrinin idarəedilməsi
iyerarxiyasında çox sayda pillənin olması strategiyaların tətbiqi üçün problem yaradırmı?
3. Müəssisə özünün bölmələrinin yaxın ətraf mühit ilə səmərəli əlaqəsini təmin edən üsul və
vasitələrə sahibdirmi?
4. Vəzifələrin bölgüsü müəssisənin fəaliyyət sahəsinə, idarəçilərin bilik və bacarığına uyğundurmu?
5. Təşkilati struktur fəaliyyətlərin qruplaşdırılmasına imkan verirmi?
Təşkilatın strukturu onun strateji məqsədinə uyğun olmalıdır. Bu uyğunluğun təmin edilməsi
üçün aşağıdakı tövsiyələrə əməl edilməsi ədəbiyyatda vacib hesab olunur:
1. Müəssisənin əsas fəaliyyət növləri arasında strategiyanın həyata keçirilməsi üçün ən vacib
olan həlqənin müəyyənləşdirilməsi və onun təşkilati strukturun mühüm bir hissəsinə çevrilməsi;
2. Strateji baxımdan əhəmiyyətli hesab olunan fəaliyyətin bütün mərhələlərinin icra olunmasını
eyni bir menecerə tapşırmaq mümkündürsə, onda bu prosesin həyata keçirilməsini təmin edən bölmələr arasında koordinasiya qurulmalıdır;
3. Müəssisədə olan bütün struktur vahidlərinə rəhbərliyi həyata keçirmək üçün səlahiyyətlərin
mərkəzləşmə və qeyri-mərkəzləşməsi arasında optimal mütənasiblik təmin edilməlidir;
4. Köməkçi fəaliyyətin kənarda və ya müəssisənin daxilində həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq onların struktura daxil edilməsi. [31, s.162]
Təşkilati strukturun müxtəlif növləri vardır. Onları formal olaraq 5 növə bölmək olar:
1. Funksional ixtisaslaşma;
2. Coğrafi prinsip üzrə təşkil etmə;
3. Qeyri-mərkəzləşdirilmiş təsərrüfat bölmələri;
4. Strateji biznes-vahidlər (divizional struktur);
5. Vahid rəhbərlik və strateji prioritetlərin müəyyən edilməsi elementlərini özündə birləşdirən
matris strukturlar.
Strategiyaların tətbiqində digər vacib amil resursların düzgün bölüşdürülməsidir. Resursların
bölüşdürülməsi-hazırlanmış planlar və proqramlar istiqamətində əldə olunan maddi, maliyyə, fiziki, təşkilati və texnoloji resursların hara, necə, nə qədər və nə vaxt istiqamətləndirilməsi ilə bağlı
olan qərarlardır.
Müəssisənin resurslarını 5 qrupa bölmək olar: [2, s.427]
1. Maliyyə resursları;
2. Fiziki resurslar;
3. Qlobal resurslar;
4. Təşkilati resurslar;
5. Texnoloji resurslar.
Müəssisələrin resurslarının bölüşdürülməsinə yanaşmalar 2 cürdür: [96, s.116] Birinci yanaşmaya görə resurslar əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş prioritetlərə görə strateji təsərrüfat bölmələrinə istiqamətləndirilir və bu resurslar strateji təsərrüfat bölmələrinin rəhbərləri tərəfindən ayrı-ayrı
layihələr üçün bölüşdürülür. İkinci yanaşmaya görə isə bütün layihələr bir-bir təhlil edilir və resurslar mərkəzi idarəetmə tərəfindən birbaşa istiqamətləndirilir. Hansı yanaşmanın tətbiq ediləcəyi
isə müəssisənin təşkilati quruluşundan asılıdır.
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Resursların bölgüsündə müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir. Bu vasitələrə strateji seçimdə istifadə edilən portfel təhlilləri aid edilə bilər. Bu təhlillərə “Boston Counsulting Group” matrisi, Hofer matrisi, istiqamətləndirici siyasət matrisi, Patel və Yenger matrisi və s. daxildir.
Strategiyanın tətbiq olunması üçün istifadə olunan digər bir vasitə isə büdcələşmə üsuludur.
Büdcə - müəyyənləşdirilən hədəflərə nail olmaq üçün müəssisənin müəyyən dövrdə reallaşdırdığı
fəaliyyətlərdən əldə edəcəyi gəlirlərin, xərclərin və müxtəlif kapital qoyuluşlarının nağd şəkildə
ifadə edildiyi qısamüddətli plandır. Strateji idarəetmə aspektindən yanaşdıqda isə müəssisənin
büdcəsi, bir illik planlaşdırılan hədəflərin reallaşdırılması üçün lazımi resursların təşkilini hərtərəfli müəyyənləşdirən, müəssisənin gəlir və xərclərini proqnozlaşdıran, beləliklə idarəetməyə istiqamət verən və ona nəzarət etməyə imkan verən vasitədir.
Ümumiyyətlə büdcənin tərtib olunması aşağıdakı mərhələlər üzrə həyata keçirilir:
1. Müəssisənin ümumi məqsədlərinin ali rəhbərlik tərəfindən elan edilməsi;
2. Operativ smetanın bölmələrdə və şöbələrdə tərtib olunması;
3. Yuxarı rəhbərlik tərəfindən büdcəyə dair verilən təkliflərin təhlil edilməsi və yoxlanması və
bu zaman meydana çıxan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün şöbə və bölmələrə müvafiq
göstərişlərin verilməsi;
4. Ehtiyatlardan və fondlardan istifadə ilə əlaqədar uçotun aparılması nəticəsində yekun büdcənin hazırlanması.
Strategiyaların tətbiq edilməsində vacib amillərdən biri də təşkilati mədəniyyətdir. Təşkilati
mədəniyyət təşkilatın cəmiyyətdə tanınmasını, əsas dəyərlərini, standartlarını, digər təşkilatlarla
əlaqəsinin səviyyəsini əks etdirir. Beləliklə, təşkilati mədəniyyət təşkilatın cəmiyyətdə öz yerini
və əhəmiyyətini müəyyən edən vasitədir.
Təşkilati mədəniyyət- müəssisənin mənsublarının bölüşdükləri əsas dəyərlər, standartlar, normalar, prinsiplər və anlayışların məcmusudur. [3, s.75]
Təşkilati mədəniyyətin 4 tipi vardır:
1. Qoruyucu təşkilati mədəniyyət;
2. İnkişaf edən təşkilati mədəniyyət;
3. Təhlil aparan təşkilati mədəniyyət;
4. Cavab verən təşkilati mədəniyyət.
Təşkilati mədəniyyətin yuxarıdakı tipləri strategiyaların işlənib hazırlanmasına müxtəlif cür təsir göstərir. Bu təsirləri Tompson aşağıdakı kimi şərh edir[4, s.241]:
1) Qoruyucu təşkilati mədəniyyət: təşkilat qoruyucu inanc və dəyərlərə sahibdir. Ona görə də
aşağı riskli strategiyalar işlənib hazırlanır və rəhbərlər daha təhlükəsiz bazarlarda fəaliyyət göstərməyə çalışırlar;
2) İnkişaf edən təşkilati mədəniyyət: belə təşkilatlar yeniliyə meyillidirlər. Bu tip müəssisələrin
rəhbərləri daim yeni məhsullar istehsal etməyə, yeni bazarlarda fəaliyyət göstərməyə, bir sözlə
riskli strategiyalar seçməyə çalışırlar;
3) Təhlil aparan təşkilati mədəniyyət: bu tip müəssisələr balanslı fəaliyyətlə dinamik fəaliyyəti
eyni zamanda istifadə etməyə çalışırlar. Rəqiblərin fəaliyyətini izləyərək öz strategiyalarını hazırlayırlar. Vəziyyətə uyğun olaraq yeni strategiyalar da tərtib edilə bilər;
4) Cavab verən təşkilati mədəniyyət: bu tip müəssisələr kənardan olan təzyiqlərə, yəni rəqiblərdən və mühitdən gələn təzyiqlərə reaksiya vermirlər. Yalnız böhran vəziyyətində payçılar,
müştərilər, tədarükçülər və ya digər yaxın çevrədən gələn təzyiqlərdən sonra strategiyalarında
dəyişikliklər edirlər.
Müəssisədə fəaliyyət göstərən insanlar müxtəlif xüsusiyyətlərə, keyfiyyətlərə, yanaşma tərzlərinə, bilik və bacarıqlara malikdirlər. Bu cür insanları idarə etmək və strategiyanı tətbiq etmək
üçün onları düzgün istiqamətləndirmək lazımdır. Ona görə də strategiyaların tətbiq olunmasında
mühüm amillərdən biri də “liderlik” amilidir.
Liderlik müəyyən qrup insanları müəyyən məqsədlər ətrafında birləşdirmək və bu məqsədləri
reallaşdırmaq üçün onları istiqamətləndirmədə istifadə edilən bilik və bacarıqların məcmusudur.
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Liderlik təkcə strategiyaların tətbiq edilməsində deyil, strateji alternativlərin işlənib hazırlanmasında və seçilməsində də mühüm rol oynayır. Lider müəyyən keyfiyyətlərə malik olmalıdır ki,
bu keyfiyyətlərdən ikisi əsasdır:
1. Lider uzaqgörən olmalı və geniş bir viziona malik olmalıdır. Təşkilatdakı digər kadrlara təşkilatın missiyasını aşılamalıdır;
2. Lider dəyişiklikləri və yenilikləri tətbiq etmək üçün yeni strategiyalar müəyyənləşdirə bilməli və mövcud riskləri təhlil edə bilməlidir.
Bu 2 xüsusiyyətin olması lideri digər rəhbərlərdən fərqləndirir. Strategiyaların tətbiq olunması
ya müəssisə sahibi tərəfindən həyata keçirilir, ya da müəssisə sahibinin təyin etdiyi lider tərəfindən
aparılır.
Lider təyin edərkən aşağıdakı suallara cavab verilməlidir: [115, s.353-357]
1. Hazırda liderlik mövqeyində olan kimdir?
2. Hazırkı lider seçilmiş strategiyanı tətbiq edə biləcək keyfiyyətlərə malikdirmi?
3. Əgər strategiyanın tətbiqi zamanı hazırkı liderin çatışmazlıqları müəyyən edilərsə hansı yeni
vəzifələr müəyyən olunacaq və yeni lider necə seçiləcək?
Strateji idarəetmədə nəzarət və qiymətləndirmə mərhələsi. Strategiyaların tətbiq olunmasından sonra tətbiq nəticələrinin planlaşdırılan vəziyyətlərə uyğunluğu və gözlənilən müvəffəqiyyətin təmin edilib-edilməməsi nəzarət mərhələsində müəyyən olunur. Nəzarət prosesi olduqca
həssas bir formada icra edilməli və strateji tətbiq planlarına uyğun nəzarət üsulları istifadə edilməlidir. Tətbiq olunan strategiyanın nəticələri müxtəlif formalarda nəzərdən keçirilir və səbəblər araşdırılır.
Bu mərhələdə həyata keçirilən strategiyalar nəticəsində əldə edilən nəticələrin müəssisənin
məqsədlərinə uyğun olub-olmaması yoxlanılır. Əgər ilkin nəticələr müəssisənin məqsədlərinə
uyğun gəlmirsə, onda nəzarət nəticəsində bu çatışmazlıqları vaxtında aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görülür. Geniş mənada şərh etsək deyə bilərik ki, nəzarət və qiymətləndirmə idarəçilərin
verdiyi qərarların plan, proqram və siyasətə uyğun olub - olmadığı, təyinatı üzrə istifadə edilib edilmədiyi, mühitdəki proseslərin proqnoz edildiyi kimi inkişaf edib-etmədiyini müəyyən edən
mərhələdir.
Nəzarətin həyata keçirilməsi prosesi 3 əsas mərhələdən ibarətdir:[5, s.206]
1. Nəzarət üçün istifadə ediləcək standartların və meyarların seçilməsi;
2. Real nəticələrin həmin standart və meyarlarla müqayisəsi;
3. Zəruri korrektə üzrə qərarların qəbulu.
Qiymətləndirmə mərhələsi, eynilə planlaşdırma-nəzarət prosesi kimi, davam edən bir idarəetmə
prosesinin həm sonu, həm başlanğıcıdır. Qiymətləndirmə edildikdən sonra, əldə edilən informasiyalar gələcəyə istiqamətləndirilərək yeni strategiyanın işlənib hazırlanması üçün istifadə edilir.
Hər bir müəssisə özünün standartlarını müəyyən edir. Bu standartlar isə hər bir müəssisə üçün
özünəməxsusdur. Lakin bəzi mütəxəssislər ümumi standartlar, yəni müəssisələrin əksəriyyəti üçün
ümumi olan tələblər dəsti müəyyən etmişlər. Bu standartları aşağıdakı kimi qeyd etmək olar:
1. Müəssisədaxili müstəqilliyin qorunması;
2. Mühit ilə uyğunlaşma;
3. Müəssisənin resurslarının uyğunluğu;
4. Riskin müəyyənləşdirilmiş çərçivədə olması;
5. Hədəflərin zamanın tələblərinə uyğunluğu;
6. Müəssisənin məqsədlərinin reallaşdırılması baxımından fəaliyyətinin səviyyəsi.
Əldə edilmiş nəticələrin standartlarla müqayisəsi aşağıdakı kimi həyata keçirilir:
1. Kənarlaşma hallarının səviyyəsinin müəyyən edilməsi;
2. Əldə olunan nəticələrin ölçülməsi;
3. Standart və nəticələr haqqındakı informasiyanı səmərəli istifadə etmək;
4. Qiymətləndirmə.
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Üçüncü mərhələdə isə uyğun davranış xətti seçilir. Burada ya korrektə işləri aparılır, ya da
standartlar yenidən müəyyənləşdirilir.
Nəticə
Aparılan araşdırma aşağıdakı nəticələrə nail olmağa imkan verir:
1.Strateji alternativlər və onların növləri göstərilmişdir. Bu isə müəssisələrə onlara uyğun olan
strategiyaların seçilməsi üçün imkan yaradır.
2.Strategiyaların tətbiqi üçün nəzərə alınmalı olan amillər göstərilmiş, strategiyaların tətbiqi
üçün həyata keçiriləcək fəaliyyətlər göstərilmiş, təşkilati struktur və təşkilati mədəniyyət haqqında
məlumatlar qeyd edilmişdir. Bütün bunlar isə strategiyaların müvəffəqiyyətlə tətbiq olunmasını
təmin edəcəkdir.
3.Nəzarət mərhələsinin tədqiqi isə strategiyaların işlənib hazırlanması, seçilməsi, tətbiqi mərhələsinin düzgün həyata keçirilməsini təmin edir.
4.Qiymətləndirmə standartlarının müəyyən edilməsi və onların əldə olunmuş nəticələr ilə
müqayisəsi kənarlaşmaların aradan qaldırılmasına kömək edəcək.
1.
2.
3.
4.
5.
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Определение стратегических альтернатив в стратегическом управлении и этапы
их реализации, контроль и оценка
Резюме
Цель исследования - типы стратегических альтернатив, применение стратегий, систематизация этапов контроля и оценки.
Методология исследования - систематический анализ, анализ и синтез данных, обобщение.
Важность применения исследования - выявление в статье стратегических альтернатив
и применение указанных этапов позволяет обеспечить процесс стратегического управления
на предприятии.
Результаты исследования - в результате исследования систематизированы типы стратегических альтернатив, применение стратегий, этапы контроля и оценки.
Оригинальность и научная новизна исследования - в статье сначала дается обзор важности стратегического управления. Затем были отмечены стратегические альтернативы,
факторы, которые необходимо учитывать при реализации стратегий, мероприятия, которые
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должны быть реализованы для реализации стратегий, организационная структура и организационная культура. При этом показаны этапы процесса контроля и стандарты оценки и
сравнение результатов с этими стандартами.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое планирование, стратегические альтернативы, применение стратегий, контроль, оценка.
Orkhan Khagani Novruzov
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and social investigations of the Academy of
Public Administration Under the President
of the Republic Of Azerbaijan
Definition of strategic alternatives in strategic management and their implementation,
control and evaluation stages
Summary
The purpose of the study - types of strategic alternatives, application of strategies, systematization of control and evaluation stages.
Research methodology - systematic analysis, data analysis and synthesis, generalization.
Importance of research application - identification of strategic alternatives in the article and
application of the mentioned stages allow to provide strategic management process in the enterprise.
Results of the research - as a result of the research, the types of strategic alternatives, the
application of strategies, control and evaluation stages are systematized.
Originality and scientific novelty of the research - the article first provides an overview of
the importance of strategic management. Then, strategic alternatives, factors to be considered for
the implementation of strategies, activities to be implemented for the implementation of strategies,
organizational structure and organizational culture were noted. At the same time, the stages of the
control process and evaluation standards and comparison of results with these standards are shown.
Key words - strategic management, strategic planning, strategic alternatives, application of
strategies, control, evaluation.
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BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ ELEKTRON BİZNESİN İQTİSADİ ARTIMA
TƏSİRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – beynəlxalq təcrübədə elektron biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsinin xarakterik cəhətlərinin tədqiqi yolu ilə ölkəmiz üçün optimal hesab edilə bilən təklif
və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası - araşdırılan problemə sistemli və kompleks yanaşma, habelə ebiznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsinin müxtəlif aspektlərdən müqayisəli təhlili, ümumiləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı metodlardan istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – alınmış nəticələrdən e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi ilə bağlı nəzəri və praktiki problemlərin həll olunmasında istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın nəticələri – qlobal çağırışlar və ölkənin müasir inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmaqla
e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsinin optimallaşdırılması üzrə təklif və tövsiyələrin
hazırlanmasından ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə baxılan problemlərin həlli üzrə dünya təcrübəsi tədqiq olunmaqla müasir şəraitin tələblərinə uyğun yanaşmalar formalaşdırılmışdır. Beynəlxalq, regional və ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlar səviyyəsində elektron biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi istiqamətləri təhlil edilmişdir. COVİD-19 pandemiyasına qədər olan dövrdə
və pandemiya dövründə elektron biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi ilə bağlı həyata
keçirilən tədbirlərin başlıca istiqamətləri tədqiq olunmaqla sistemləşdirilmişdir. Azərbaycanda
elektron ticrətin Ümumi Daxili Məhsulda xüsusi çəkisinin artım dinamikası təhlil edilmiş, bu sahədə tənzimləmənin optimallaşdırılması ilə bağlı təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: elektron biznes, elektron kommersiya, e-ticarət, iqtisadi artım, dövlət tənzimlənməsi.
Giriş
Qlobal və milli iqtisadiyyatların inkişafının daha əlverişli variantlarından biri kimi iqtisadi
artımın stimullaşdırılması problemləri həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Müasir şəraitdə tam
əminliklə demək olar ki, elektron biznes iqtisadi artıma təsir edən amil kimi həm də digər istehsal
amillərinin təkmilləşdirilməsinin məkanı və əsas vasitəsi kimi çıxış edir.
Hazırda inkişaf etmiş dünya ölkələri rəqəmsal inqilabın İnternet, mobil rabitə və Web 2.0 texnologiyaları (məs., tətbiqlər, sosial media, bulud hesabları və s.) ilə xarakterizə olunan nisbətən
yetkin bir mərhələsindədir. Bu texniki-iqtisadi paradiqma dəyişikliklərlə bərabər qlobal istehsal
zəncirində kommunikasiya və əməliyyat xərclərinin azalması, həmçinin elektron kommersiyanın
meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur [10].
Elektron biznesin (e-biznesin) iqtisadiyyata təsirinin ildən-ilə genişlənəcəyini müxtəlif sahələrdə elektron kommersiya (e-kommersiya) əməliyyatlarının həcminin daima artması da təsdiq edir.
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“Statista” şirkətinin məlumatlarına görə isə, 2020-ci ildə onlayn olaraq mal və ya xidmət satın alan
insanların sayı 2 milyard nəfəri, dünya üzrə İnternet pərakəndə satışlarının həcmi isə 4,2 trilyon
dolları keçmişdir [12].
BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransı Təşkilatının 3 may 2021-ci il tarixində təqdim etdiyi
hesabata görə, dünya üzrə e-kommersiyanın həcmi 26,7 trilyon dollara qədər artmışdır [13].
Lakin xammaldan asılı olan bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə rəqəmsal iqtisadiyyat hələlik
tətbiq edilmə mərhələsindədir və yeni texnologiyaların mövcudluğu hələ onların tətbiqinə zəmanət
vermir. Bu prosesi məhdudlaşdıran başlıca amillərə İKT sahəsində zəruri infrastrukturun və vərdişlərin yaradılmasından imtina, zəruri institusional dəyişikliklərin realizəsi və maliyyə çatışmazlığı səbəbindən investisiyaların olmaması aid edilir [10].
Qlobal iqtisadiyyatda baş verən proseslərin təhlili göstərir ki, iqtisadi artımın mühüm təminatçısı kimi e-biznesin inkişafı üçün tələb olunan şərtlər çoxsaylı, ayrı-ayrı ölkələr üzrə kifayət qədər
fərqli və dəyişkən amillərin təsiri altında formalaşır. Digər tərəfdən, pandemiya şəraitinin ənənəvi
iqtisadiyyata təsirini nəzərə alsaq e-biznesin müasir dövrdə iqtisadi artımda iştirakının yeni prizmadan nəzərdən keçirilməsinin zəruriliyi aydın olur. Belə ki, COVİD-19 pandemiyasının rəqəmsal
transformasiyanı sürətləndirdiyi, dünya iqtisadiyyatı üçün trendlərdən, yeni “norma”lardan birinin
dövlətin rolunun böhrandan əvvəlki həddə qayıtmayacağı və daha da güclənəcəyi olması barədə
yanaşma [7, s. 205] getdikcə daha çox üstünlük qazanmaqdadır.
Bu baxımdan müasir dövrdə bir çox ölkələrin iqtisadiyyatı üçün aktual problemlərdən biri də
e-biznesin, o cümlədən e-kommersiyanın iqtisadi artıma olan təsirinin tənzimlənməsi imkanlarının
müəyyən edilməsidir.
Azərbaycanda yeni texnologiyaların inkişafı, rəqəmsal iqtisadiyyata keçid ilə bağlı ardıcıl olaraq strateji əhəmiyyətli addımlar atılır. Dördüncü Sənaye İnqilabında Azərbaycan Respublikasının
mövqeyinin gücləndirilməsi və bu sahədə aparıcı ölkələr arasında yer almasının təmin edilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 yanvar 2021-ci il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində “Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili
və Koordinasiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxs yaradılmışdır [2]. Bu mərkəzin yaradılması və onun
məqsədləri Azərbaycan dövlətinin ölkəmizin gələcək inkişafında rəqəmsal iqtisadiyyatın çağırışlarının, yeni təşəbbüs və strategiyaların nəzərə alınmasındakı marağını ifadə edir.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal iqtisadiyyatın aparıcı elementi kimi e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsində səmərəliliyin artırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bütün bunlar e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi sahəsində ayrı-ayrı dövlətlərin mütərəqqi təcrübəsinin nəzəri-praktiki baxımdan tədqiqinin aktuallığını göstərir.
Beynəlxalq və regional səviyyədə e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi istiqamətləri
Beynəlxalq e-ticarət sahəsində əlaqələrin tənzimlənməsi üçün təsirli hüquqi sistemin yaradılması bir çox ixtisaslaşmış dünya təşkilat və qurumlarının fəaliyyətlərinin başlıca prioritetlərindən
biri olmuşdur. Belə ki, hələ 1992-ci ildə BMT-nin Beynəlxalq Ticarət Hüququ Komissiyası
(UNCITRAL) tərəfindən elektron sənədlərin təqdim edilməsi ilə əlaqədar hüquqi qaydaların hazırlanmasına başlandı və bu fəaliyyətin nəticəsi olaraq 1996-cı ildə BMT Baş Məclisi tərəfindən Eticarət haqqında Model Qanun qəbul edildi. Bundan sonra BMT Baş Assambleyasının 1997-ci il
A/51/628 saylı Qətnaməsi qəbul edildi. Qətnaməyə əsasən, kağız formalarına alternativ tətbiq
olunan vahid qanunvericiliyin mövcudluğuna zərurəti yarandığı üçün dövlətlərə Model Qanunun
müddəalarını nəzərə almaqla qanunvericilik hazırlamaları tövsiyə olunur [18].
1999-cu ildə BMT-nin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə ixtisaslaşmış agentliyi Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (ITU) tərəfindən hazırlanmış sənəddə qeyd edilirdi ki,
e-ticarətin artımı ilə bərabər elektron əməliyyatlar beynəlxalq sərhədləri keçən zaman vergiqoyma
və idxal rüsumları məsələləri ilə bağlı hökumətlər mürəkkəb və potensial narahatlıq doğuran ciddi
problemlərlə üzləşə bilərlər. Eyni zamanda, biznes fəaliyyətinin onlayn texnologiyaya keçməsi səbəbindən hökumətlərin gəlir axınlarının zəiflətmə riski də ehtimal olunur. Çünki proqram təminatı,
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səyahət və ya bankçılıq kimi rəqəmsallaşdırılmış məhsul və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti üçün
əsas problem tarif maneələri deyil, beynəlxalq bazarlara çıxmaqda yaranan digər maneələrdir [15].
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) prinsiplərinə görə, İnternet üzərindən alınan və ödənilən,
lakin fiziki olaraq çatdırılan məhsullar, ÜTT-nin mal ticarəti ilə bağlı mövcud qaydaları ilə
tənzimlənəcəkdir. Bununla yanaşı, xidmətlərə gəlincə, prinsipcə İnternet üzərindən göstərilən xidmətlərin Xidmətlərin Ticarəti üzrə Ümumi Saziş (GATS) çərçivəsində həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab olunur. Bu isə, həm də o deməkdir ki, elektron xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı
yeni qaydaların hazırlanmasına ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur [14].
ÜTT çərçivəsində e-ticarət məsələsinə yönəldilən diqqətin nəticəsi olaraq 1998-ci ildə Qlobal
E-ticarətlə bağlı qəbul edilmiş Cenevrə Nazirlər Bəyannaməsinə uyğun olaraq, yalnız biznes proqramının məqsədləri üçün və nəticələrinə xələl gətirmədən “e-ticarət” termininin malların və xidmətlərin elektron vasitələrlə istehsalı, paylanması, marketinqi, satışı və ya çatdırılması mənasını
ifadə etdiyi E-Ticarət İşçi Proqramı (WT/L/274, 1998) hazırlanmışdır.
2017-ci ilin dekabr ayında Buenos-Ayresdə (Argentina Respublikası) keçirilən XI ÜTT Nazirlər Konfransında nazirlər E-ticarət üzrə İşçi Proqramı (WT/MIN (17)/65-WT/L/1032, 2017)
haqqında qərar qəbul etdilər.
BMT səviyyəsində e-ticarətin tənzimləyici bazası üzərində iş Avropa Birliyi tərəfindən də aparılır. Belə ki, e-ticarət sahəsində baza normativ aktın işlənib hazırlanması üzrə qanun layihəsinə
dair işlər 1996-cı ildən aparılaraq 1997-ci ilin aprel ayında Avropa Komissiyası “Elektron ticarət
sahəsində Avropa təşəbbüsü” ilə çıxış etdi. Avropa Birliyinin qəbul etdiyi və e-ticarət məsələlərini
tənzimləməyə yönəlmiş mühüm sənədlərdən biri də Avropa Parlamentinin və Şurasının 8 iyun
2000-ci il tarixli “İnformasiya cəmiyyəti xidmətlərinin bəzi hüquqi nöqteyi-nəzərləri və xüsusilə
də, daxili bazarda elektron ticarət haqqında direktiv”dir (Elektron ticarət haqqında 2000/31/EC
Direktivi). Bu sənədin əsas məqsədi AB üzv ölkələri arasında beynəlxalq e-ticarətin düzgün
işləməsi üçün şərtləri təmin etməkdir [11].
E-ticarət Direktivi, şübhəsiz ki, AB-nin ən uğurlu qanunvericilik aktlarından biri olsa da, 2020ci ilin may ayında təqdim edilən “Daxili bazarda e-ticarətin hüquqi əsasları” adlı sənəddə perspektivdə Komissiyanın bazar ilə əlaqədar problemlərini həll etmək üçün Rəqəmsal Xidmətlər Qanununu təklif etmək planları təqdirəlayiq hesab olunurdu. Belə ki, gələcək qanunvericilik bazasının aşağıdakı ümumi müddəalara əsaslanmalı olduğu bildirilir:
1. Tənzimləmənin səmərəliliyi baxımından, gələcəkdə hər hansı bir sənədin mövcud qanunvericilik çərçivəsinə uyğun olması vacibdir.
2. Rəqəmsal Xidmətlər Qanununda nəzərə alınmalıdır ki, informasiya cəmiyyətinin xidmətləri
hazırkı dövrdə Avropa vətəndaşlarının şəxsi həyatına ciddi təsir göstərə bilər.
3. Rəqəmsal Xidmətlər Qanunu, qlobal müəssisələr üçün bazarlarında görünməmiş qanunverici imkanların təsirlərini açıq və müvafiq şəkildə kənarlaşdırmalıdır.
4. Platformalarda məzmun moderasiyası üçün AB standartları elə hazırlanmalıdır ki, onlar nümunəvi şəkildə insan hüquqlarını, siyasi, iqtisadi və sosial maraqları tarazlaşdıraraq onlayn məkanlar üçün qlobal bir standart halına gətirilə bilsin [17, s. 39-40].
Qeyd olunanlarla yanaşı icra tədbirlərinin AB səviyyəsində koordinasiya edilməsi və gələcək
tənzimləmənin davamlılığa təsirinin nəzərdən qaçırılmaması tövsiyə olunur.
İnternet-ticarət seqmenti dövlət büdcəsindən birbaşa subsidiyalardan başqa müxtəlif beynəlxalq
qrant və proqramlardan müəyyən üstünlüklər əldə edirlər. Məsələn, Asiya-Sakit okean iqtisadi
əməkdaşlıq (ASTƏ) ölkələrinin 2017-ci ilin avqust ayında keçirilmiş toplantısında alyans iştirakçıları e-ticarətin inkişafı hesabına iqtisadiyyatın yüksək artım potensialına malik olduğunu qəbul
etdilər. Qurumun işçi qrupu (APEC ECSG) inkişaf planına regionda e-kommersiyanın təşviqi və
inkişafı prinsiplərini daxil etmişdir [22].
Artıq 2020-ci ilin mart ayında qurumun işçi qrupu regional e-ticarətin və rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına təsir edən ayrı-ayrı problemlərin həlli üçün 3 başlıca tövsiyənin müzakirə olunduğunu bildirdilər:
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1. İstehlakçıların və biznesin məlumatlılığının həlli və yüksəldilməsi məqsədilə rəqəmsal iqtisadiyyat üçün daxili qanunvericiliyin yenilənməsi;
2. Fərqli qanunlar arasında uyğunluğun və qarşılıqlı əlaqənin təşviq edilməsi;
3. Daha geniş beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac [16, 75-76].
Göründüyü kimi, qarşıda duran bir çox problemlərin həlli üçün daha çox ölkənin öz daxili
qanunvericiliyini dəyişdirməsi və inkişaf etdirə bilməsi üçün APEC üzvləri arasında potensialın
artırılması səylərinin gücləndirilməsi vacib hesab olunur.
2015-ci ildən Avropa İttifaqında da “Avropa 2020” strategiyası çərçivəsində Vahid Rəqəmsal
Bazarın formalaşması planı təsdiq olunmuşdur. Plana əsasən, 2020-ci ilə qədər Aİ-də e-ticarət
qarşısında duran maneələrin aradan qaldırılması, zəruri internet infrastrukturun yaradılması və sifarişçilərin müdafiə parametrlərinin yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Aİ-nin rəhbərliyi
Ümumavropa bazarının yaradılmasının üzv ölkələrin iqtisadiyyatına əlavə 415 mlrd avro illik gəlir
gətirəcəyini proqnozlaşdırmışdır [22]. Hazırda Aİ-nin Vahid Rəqəmsal Bazar Strategiyası üç
istiqamət üzərində qurulmuşdur: 1) Çıxış: Avropa boyunca istehlakçıların və müəssisələrin rəqəmsal məhsullara və xidmətlərə çıxışının yaxşılaşdırılması; 2) İnfrastruktur: rəqəmsal şəbəkələr və
innovativ xidmətlərin inkişafı üçün düzgün və bərabər şəraitin yaradılması; 3) İqtisadiyyat və cəmiyyət: rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf potensialının maksimuma çatdırılması [21].
Göründüyü kimi, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində e-biznesin iqtisadiyyatın artımına təsirinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar təklif və tövsiyələri əsas etibarilə onun davamlı və bərabər inkişafını təmin etməyə yönəlmişdir. Regional qurumlar səviyyəsində isə bu prosesdə əsas diqqət daha
çox üzv ölkələrin maraqlarının nəzərə alınmasına yönəldilir. Bu isə, ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlarda ölkənin inkişaf səviyyəsinə uyğun müvafiq tənzimləyici tədbirlərin həyata keçirilməsini şərtləndirir.
Milli iqtisadiyyatlar səviyyəsində e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi təcrübəsi
Müxtəlif ölkələrdə e-biznesin, o cümlədən e-ticarətin iqtisadiyyata təsirinin öyrənilməsi sahəsində aparılan tədqiqatlarda dövlətin tənzimləyici rolunun xüsusiyyətləri adətən ümumi kontekstdə
nəzərdən keçirilir. Lakin bir çox mütəxəssislər dövlətin bu sahənin inkişafında xüsusən maraqlı
olmasını tövsiyə edirlər. Məsələn. A.Kwilinski, R.Volynets və başqaları qeyd edirlər ki, dünyanın
aparıcı ölkələri üçün beynəlxalq e-ticarət problemləri ümummilli səviyyənin əsas prioritetləri sistemində əhəmiyyətli rol oynamaqla bərabər, həm ayrı-ayrı dövlətlərin qanunvericiliyində, həm də
beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətinin hərtərəfli tənzimləyici dəstəyini tələb edir [14].
“Statista” şirkətinin məlumatlarına görə ABŞ-ın Sietl şəhərində qeydiyyatdan keçmiş
“Amazon” şirkəti 2020-ci ilin iyun ayında 5,2 milyarddan çox ziyarətçini qeydə almaqla trafik
baxımından mal dövriyyəsinin ümumi həcminə görə qlobal onlayn pərakəndə satışa liderlik edir.
Lakin “Amazon” Çinin Taobao və Tmall'dan sonra üçüncü yerdədir [12]. Hər iki platforma
Asiyanın aparıcı e-ticarət təminatçısı olan “Alibaba Group” tərəfindən idarə olunur.
Çin hökuməti hələ 2006-cı ildə BMT-nin Beynəlxalq müqavilələrdə elektron kommunikasiyaların istifadəsinə dair Konversiyasını ratifikasiya etmişdir, bu isə, transsərhəd e-ticarətdə maneələrin azalmasına kömək edir. Qeyd edək ki, analoji addım Respublikamızda yalnız 5 mart 2018-ci
il tarixdə atılmışdır [23].
2014-cü ilin mart ayında Çində e-ticarətin həyata keçirilməsi zamanı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini nəzərdə tutan yenilənmiş qanun qüvvəyə mindi. Beləliklə, Çin hökuməti ticarət
prosesində hər 2 tərəfi - həm satıcıları, həm də alıcıları həvəsləndirir.
2015-ci ildə ÇXR-də “Beynəlxalq pərakəndə ixracın himayə edilməsi sahəsində siyasət haqqında tərəflərin rəyləri” təsdiq edilmiş, 2016-cı ildə isə, “İnternet+” strategiyasının reallaşmasına
başlanmışdır. Bu proqramın başlıca tezisi elektron pərakəndə ticarət sektorunda ixraca dəstəyin
zəruriliyidir. Təcrübədə bu, dövlətin əsas elektron platformalara köməklik göstərməsini, gömrük
prosedurlarını optimallaşdırmasını, pərakəndə ixraca vergi güzəştlərinin tətbiqini, elektron ödəmə
sistemlərinin işini və müxtəlif sahələrdə (istehsaldan tutumuş ticarət və logistikaya qədər) innovasiyaların tətbiqinin təşviqini ifadə edir. Başqa sözlərlə, ÇXR-də hakim partiya Alibaba, WeChat
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və digər xidmətlərin uğurlarını büdcədən ayrılan pullarla maliyyələşdirmişdir [22].
2015-ci ildə ABŞ hökuməti tərəfindən “Digital Economy Agenda” proqramı elan edilmişdir.
Bu proqram çərçivəsində hökumət bütün dünya üzrə İnternetin pulsuz yayılmasına, şəbəkəyə inamın təşviqinə, hər yerdə texnologiyalara sərbəst çıxışın təmin edilməsi və inkişafına yardıma xüsusi diqqət yetirirdi.
E-kommersiya yolu ilə ixracı təşviq siyasəti dünyanın e-ticarət bazarında əhəmiyyətli paya
malik olan Cənubi Koreyada da mövcuddur. “Azad Əməkdaşlıq Sazişi” Yol xəritəsini inkişaf üçün
əsas kimi götürən Cənubi Koreya 2015-ci ilədək ABŞ və Avropa Birliyi ölkələri də daxil olmaqla
14 tərəfdaş ölkə ilə belə bir saziş bağlamışdır. Artıq 2015-ci ilin sonunda Cənubi Koreyadan bu
ölkələrə ixracın xüsusi çəkisi xarici satışların ümumi həcminin 67%-ni təşkil etmişdir.
Böyük Britaniyada son illərdə e-ticarətin inkişafına fəal dövlət dəstəyi mövcuddur. Onlayn sahibkarlıq sahəsində kiçik və orta biznesə kömək etmək məqsədilə ölkə daxilində UKTI (UK Trade
and Investment) proqramının 40-dan çox yerli ofislərdə yerləşən beynəlxalq ticarət komandaları
(qrupları) çalışırlar. UKTI-nin mütəxəssisləri maliyyə subsidiyaları, ixrac sənədləri, xarici bazarlarda təmas və müqavilələr, xarici səfərlər, e-ticarət və bazar araşdırmaları kimi müxtəlif sahələrdə
biznes nümayəndələrinə məsləhətlər verirlər [22].
Beləliklə, hazırda onlayn satışlarda və logistik xidmətlərdə daha çox uğur qazanan şirkətlər
inkişaf etmiş və bu sahənin vacibliyini lazımınca qiymətləndirən ölkələri təmsil edir. E-ticarətin
inkişafında gözlənilən nəticələrin əldə olunması bir daha göstərir ki, vaxtilə onlayn ticarətlə bağlı
çoxsaylı proqram və layihələr həyata keçirən ölkələr (ABŞ, Çin, Birləşmiş Krallıq və s.) hazırda
bu sahədə dünya liderliyinə sahibdirlər.
E-biznesin ənənəvi biznesə artıq alternativ deyil, gələcək perspektivdə onu tədricən əvəz edəcək
vacib sahə olması danılmazdır. Eyni zamanda hər hansısa bir ölkədə konkret olaraq e-biznesin
iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi üçün kifayət qədər zəruri hesab edilən bir konseptual model, təklif və ya tövsiyələr toplusu mövcud deyil. Bu cəhətdən ərazi, mədəniyyət və iqtisadiyyat
nöqteyi-nəzərdən müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunan tənzimlənmə tədbirlərinin fərqli istiqamətlərinin tədqiqi zəruridir.
Pandemiya şəraitində e-biznesin inkişaf vəziyyəti və onun iqtisadiyyata təsirinin tənzimlənməsi xüsusiyyətləri
Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dünya miqyasında e-ticarətin inkişafı və istehlakçı davranışlarına əhəmiyyətli təsir göstərməyə davam edir. İqtisadi fəaliyyətin ümumi zəifləməsi fonunda COVID-19 e-ticarətdə sıçrayışa və rəqəmsal transformasiyanın sürətlənməsinə səbəb oldu.
2020-ci ilin əvvəlində milyonlarla insanın məcburən təcrid olunması səbəbindən rəqəmsal təchizat
və satış kanalları ənənəvi ticarətin ən populyar alternativinə çevrildi. 2020-ci ilin iyun ayında
qlobal e-ticarət pərakəndə satış trafiki 22 milyard ziyarət olmaqla rekord səviyyəyə çatsa da, yenə
də gündəlik ərzaq məhsulları, geyim və pərakəndə texnoloji məhsullar üçün son dərəcə güclü tələb
mövcuddur [12].
Artıq təcrid olunma ilə bağlı məhdudiyyətlər cəmiyyətdə normal hal kimi qəbul edilir, getdikcə
daha çox müəssisə və istehlakçılar “rəqəmsallaşma”ya üstünlük verirlər. UNCTAD-ın 15 mart
2021-ci il tarixində təqdim olunmuş hesabatına görə bazarda mal və xidmətlərin onlayn alqı-satqısının artması, e-ticarətin qlobal pərakəndə ticarətdə payının 2019-cu ildəki 14%-dən 2020-ci ildə
təxminən 17%-ə qədər yüksəlməsinə səbəb oldu [20].
COVID-19 böhranının ən kəskin dövründə (2020-ci ilin mart-aprel aylarında) belə dünyanın
bir çox ölkələrində məhdudiyyət tədbirləri tətbiq edildiyi zaman ümumi pərakəndə satışda eticarətin payı əvvəllər görünməmiş həddə çatdı. Belə ki, Çində 2019-cu ilin avqust ayından 2020ci ilin avqust ayına qədər keçən müddət ərzində onlayn pərakəndə satışların payı 19,4%-dən
24,6%-ə qədər yüksəldi. Təsadüfi deyil ki, 01.07.2020-ci il tarixində Çin Kommersiya Nazirliyinin
açıqladığı “2019-cu ildə Çində e-ticarətin inkişafı haqqında Hesabat“ında bildirilmişdir ki, gələcəkdə e-ticarətin dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə daha çox dövlət proqramlarının
yaradılması planlaşdırılır [19].
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31 yanvar 2021-ci il tarixinə İngiltərə (24%), ABŞ (17%) və Kanada (15%) e-ticarətin ümumi
pərakəndə satışda daha yüksək paya sahib olduğu ölkələr sırasında idi [9].
Nəticələr göstərir ki, e-ticarət bütün bölgələrdə fəal surətdə inkişaf etsə də, xüsusilə inkişaf
etməkdə olan ölkələrdə istehlakçılar onlayn alış-verişə daha çox keçid edirlər. Məsələn, Latın
Amerikasının onlayn bazarı “Mercado Libre”də 2020-ci ilin ikinci rübündə əvvəlki ilin eyni
dövrünə nisbətən gün ərzində 2 dəfə çox məhsul satılmışdır. Bununla bərabər, dünyanın nisbətən
az inkişaf etmiş ölkələrinin bir çoxunda istehlakçılar və müəssisələr davamlı maneələr səbəbindən
pandemiya ilə əlaqəli e-ticarət imkanlarını istifadə edə bilməyiblər.
UNCTAD-ın hesabatına görə, əlverişli e-ticarət ekosisteminin qurulması dövlət siyasətində və
işgüzar praktikada dəyişikliklər tələb edir. Buraya rəqəmsal və ticarət infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, rəqəmsal ödənişlərin asanlaşdırılması, onlayn əməliyyatlar və təhlükəsizlik üçün müvafiq hüquqi və normativ tənzimləyici bazanın yaradılması daxildir [20].
Göründüyü kimi, rəqəmsal iqtisadiyyatda dəyər yaratmaq və əldə etmək üçün daha güclü tənzimləmə alətləri lazımdır. Bunu nəzərə alaraq Avropa Komissiyası tərəfindən 2021-ci ildə təsdiqlənərək 1 iyul 2021-ci il tarixində qüvvəyə minmiş E-Ticarət sahəsində ƏDV Qaydaları gömrük
və vergi sahələrində bir sıra dəyişiklikləri nəzərdə tutur. Buraya bütün malların əvvəlcədən rəqəmsal formada bəyan edilməsi, qiymətindən asılı olmayaraq bütün mallardan ƏDV tutulması (məhdudiyyətin sonu 22 avroya qədər), satış nöqtələrində (məsələn, onlayn mağazada və ya meydançalarda) transsərhəd ƏDV-nin toplanmasına imkan verən Vahid İdxal Sisteminin (IOSS) tətbiq
edilməsi və s. aid edilir. Dəyişikliklərin logistika sektoruna təsiri belə qiymətləndirilir ki, 1 iyul
2021-ci ildən sonra logistika axınları birləşdirilə bilər (yəni mallar birbaşa AB-dəki təyinat ölkəsinə göndəriləcək) [21].
Bütün qeyd edilənlərlə yanaşı, bu cəhətə də diqqət yetirilməlidir ki, xüsusilə pandemiya dövründə e-ticarət sahəsində həddindən artıq tənzimləmənin rəqabətin qarşısını almaq və inhisar yaratmaq meylinə malik olması müşahidə olunmuşdur. Belə ki, bir sıra ölkələrin (məsələn, Hindistan) hökumətləri tərəfindən qanunvericilik / inzibati sənədlərin əvəzinə özünütənzimləmənin zəruriliyi də vurğulanmışdır [8].
UNCTAD-n hesabatı, “Statista” şirkətinin proqnozları da e-ticarətə doğru meylin COVID-19dan sonrakı bərpa müddətində də davam edəcəyini əks etdirir. Buna görə də mövcud problemlərin
üzə çıxarılması, hökumətlərə və vətəndaşlara yeni iş üsullarının tətbiqini davam etdikləri zaman
dəstək verilməsi vacib hesab edilir. Belə bir fikir də irəli sürülür ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr
yalnız rəqəmsal iqtisadiyyatın istehlakçısı deyil, həm də fəal oyunçusu və istehsalçısı olmalıdırlar
[20; 12].
Bütün bunlar göstərir ki, e-kommersiya ayrı-ayrı ölkələr üzrə müxtəlif inkişaf sürəti və özünəməxsus cəhətlərə malikdir. Buna görə də e-biznesin (e-kommersiyanın) iqtisadiyyata, o cümlədən iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi imkanlarının tətbiqi hər bir ölkənin potensialı nəzərə
alınmaqla həyata keçirilə bilər.
Hesab edirik ki, ayrı-ayrı dövlətlərdə sahibkarlığın və əhalinin məhdudiyyətlər dövründə rəqəmsal iqtisadiyyata üstünlük verməsi meyli hakimiyyət strukturlarının əsas diqqətin e-biznesin
qalıcı inkişafına yönəltmək məqsədilə bütün mövcud resurslardan istifadəsi üçün real imkanlar
meydana çıxarır. Eyni zamanda, digər ölkələrdə elektron bazarların inkişaf meyilləri və hadisələrin
məntiqi nəticələrinin qiymətləndirilməsi fonunda Azərbaycan Respublikasında e-biznesin iqtisadi
proseslərə təsirinin tənzimlənməsi üçün xüsusi şərait yaranır.
Azərbaycan Respublikasında e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsi istiqamətləri
Azərbaycan Respublikasında qəbul olunan hüquqi, strateji və konseptual sənədlər, həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər dövlətin e-ticarətin inkişafında xüsusən maraqlı olduğunu
nümayiş etdirir.
10 may 2005-ci il tarixində ölkə Prezidenti tərəfindən “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu təsdiq olunmuş, ötən dövr ərzində xarici ölkələrin təcrübəsi də öyrənilə77
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rək 23 dekabr 2016-cı ildə Qanuna əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Bununla yanaşı, Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliklərə əsasən məcəllənin 168.1.5, 169.1, 169.3 maddələri virtual aləmdə
ƏDV-nin tətbiqini tənzimləyir [1; 24]. Hazırda Azərbaycan Respublikasında e-ticarətin həyata
keçirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunmur.
Ölkəmizdə “Rəqəmsal Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici ticarət əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 fevral 2017-ci il tarixli Fərmanından [3] irəli gələn
tapşırıqların yerinə yetirilməsi öz nəticələrini göstərməkdədir.
Müqayisə üçün bildirilməlidir ki, 2012-ci ildə Azərbaycanda e-ticarət dövriyyəsinin həcmi
təqribən 1,6 mlyn. manat olduğu halda 2020-ci il üçün bu göstəricilər müvafiq olaraq təqribən 98,2
mlyn manat təşkil etmişdir. 2012-2020-ci illər ərzində e-ticarətin pərakəndə əmtəə dövriyyəsində
payı 0,009%-dən 0,24%-ə qədər dəyişmişdir [4, s. 163; 6]. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2020-ci ildə e-ticarətin 96,7 mlyn. manatlıq hissəsi, yəni 98,5%-i hüquqi şəxslər
tərəfindən həyata keçirilmişdir. Müqayisə üçün bildirilməlidir ki, 2015-ci il üçün bu göstərici
91,1% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, qeyd olunan dövrdə ümumi dövriyyədə hüquqi şəxslərin
payı artmaqda davam edir. Bu isə, həm də Azərbaycanda müəssisələrin e-əməliyyatlara cəlb
olunmasının artan templə davam etdiyini göstərir.
Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasında həm elektron pərakəndə ticarətin həcmində,
həm də onun ÜDM-də xüsusi çəkisində artım 2020-ci ildə əvvəlki illərə nisbətən daha nəzərəçarpan olmuşdur (Cədvəl 1.).
Cədvəl 1.
Azərbaycan Respublikasında 2015-2020-ci illər ərzində elektron pərakəndə ticarət
dövriyyəsinin həcmi və onun ÜDM-də xüsusi çəkisi
Ümumi daxili məhsul, milyon
manat
Pərakəndə e-ticarət dövriyyəsi,
milyon manat
Pərakəndə e-ticarət dövriyyəsinin ÜDM-də xüsusi çəkisi,
faizlə

2015

2016

2017

2018

2019

2020

54380,0

60425,2

70337,8

80092,0

81896,2

72432,2

12,8

25,6

46,2

43,4

40,3

98,1

0,02

0,04

0,06

0,06

0,05

0,13

Mənbə: AR Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur.

Cədvəlin təhlili də göstərir ki, 2020-ci ildə qlobal iqtisadiyyatda gedən proseslərin təsiri ilə
Azərbaycanda da ÜDM-in həcminin müəyyən qədər azalması fonunda e-ticarətin həcminin xeyli
artmasına baxmayaraq onun ÜDM-də xüsusi çəkisi hələ ki, çox azdır. Beləliklə də ölkə üzrə pərakəndə ticarətin ümumi həcmində e-ticarətin payı dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə müqayisədə
nisbətən az olsa da bu istiqamətdə artım meyilləri gələcəkdə bu göstəricinin artacağını proqnozlaşdırmağa imkan verir.
Azərbaycanın 20 fevral 2021-ci il tarixindən qüvvəyə minən “Asiya-Sakit Okeanda Sərhədlərarası Kağızsız Ticarətin Asanlaşdırılması Çərçivə Sazişi”ni imzalayan ilk dövlətlərdən olması qlobal müstəvidə ölkəmizin bu sahədə mövqeyinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir edir və gələcəkdə
də edəcəkdir. Belə ki, BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının
(United Nations ESCAP) Rəqəmsal texnologiyalar və ticarətin davamlı inkişafına dair Qlobal
Tədqiqatının 2021-ci il üzrə sorğusunun nəticəsinə görə ölkəmiz üçün ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi üzrə meyarlar şəffaflıq indikatoru üzrə - 100%; rəsmi qaydalar indikatoru görə 91,67%; institusional tənzimləmə və əməkdaşlıq indikatoru üzrə - 88,89%; kağızsız ticarət indikatoru üzrə - 85,19%; sərhədlərarası kağızsız ticarət indikatoru üzrə - 66,67% nəticə ilə qiymətləndirilmişdir [5]. Beynəlxalq ekspert qrupu tərəfindən qiymətləndirilən bu göstəricilər üzrə 2019-cu
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illə müqayisədə bu il şəffaflıq indikatoru üzrə 6,67%, sərhədlərarası kağızsız ticarət indikatoru
üzrə 16,67% artıma nail olunub.
Azərbaycanda son illər e-ticarətin təşviqi istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilməsinə
baxmayaraq, sahənin inkişafının təkcə sahibkarların şəxsi təşəbbüsləri sayəsində deyil, həm də
dövlət dəstəyi ilə mümkün olduğu danılmazdır. Əldə olunan nəticələr, e-ticarət dövriyyəsinin həcmi bu sahədə dövlət tərəfindən görülən işlərin davamlılığının zəruriliyini və bu prosesin öz axınına
buraxılmasının məqsədəuyğun olmadığını bir daha nümayiş etdirir. Hesab edirik ki, xüsusilə
müasir şəraitdə e-biznesin iqtisadi artımda xüsusi çəkisinin artırılması məqsədilə dövlətin tənzimləmə siyasətinin hazırda dünyanın əksər ölkələrində bu sahənin inkişafı üçün tətbiq edilən
güzəşt proqramlarının (gömrük, vergi və s.) genişlənməsinə istiqamətlənməsi daha məqsədəuyğun
sayıla bilər.
Nəticə
E-biznesin qlobal xarakter alması ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən həyata keçirilən tənzimləmə
tədbirlərinin yalnız ölkə daxilindəki sosial-iqtisadi prosesləri deyil, beynəlxalq və regional əhəmiyyətli tənzimləmə tədbirlərini də nəzərə almaqla yerinə yetirilməsini şərtləndirir. Bununla bərabər, beynəlxalq səviyyədə e-biznesin iqtisadiyyatın artımına təsirinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar
təklif və tövsiyələri əsas etibarilə onun davamlı və bərabər inkişafını təmin etməyə yönəlmişdir.
Regional qurumlar səviyyəsində isə bu prosesdə əsas diqqət daha çox üzv ölkələrin maraqlarının
nəzərə alınmasına yönəldilir. Bu isə, e-biznesin iqtisadiyyata, o cümlədən iqtisadi artıma təsirinin
tənzimlənməsi imkanlarının hər bir ölkənin xüsusiyyətlərinin tədqiqi yolu ilə həyata keçirilməsini
zəruri edir.
Müasir şəraitdə dövlətin başlıca vəzifəsi iqtisadiyyatda qanunvericilik normalarının və qaydalarının müəyyənləşdirilməsi ilə paralel olaraq həm də e-biznes üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması prosesini sürətləndirməkdir. Hazırda konkret olaraq e-biznesin iqtisadi artıma təsirinin
tənzimlənməsi üçün bir şox ölkələr üçün kifayət qədər optimal hesab edilən bir konseptual model,
təklif və ya tövsitələr toplusu mövcud deyil. Lakin vaxtilə onlayn ticarətlə bağlı çoxsaylı proqram
və layihələr həyata keçirən ölkələrin (ABŞ, Çin, Birləşmiş Krallıq və s.) hazırda bu sahədə dünya
liderliyinə sahib olması danılmaz faktdır.
Bu ölkələrin təcrübəsindən istifadə olunmaqla Azərbaycan Respublikasında e-biznesin iqtisadi
artıma təsirinin tənzimlənməsi sahəsində özünəməxsus inkişaf yolu müəyyən edilə bilər. Xüsusən
də COVID-19 pandemiyası şəraitində e-ticarətin genişlənməsi meyli hakimiyyət strukturlarının
əsas diqqətin e-biznesin qalıcı inkişafına yönəldilməsi məqsədilə bütün mövcud resurslardan istifadəsi üçün real imkanlar yaradır.
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Некоторые аспекты регулирования влияния электронного бизнеса на
экономический рост в международной практике
Резюме
Целью исследования- является разработка предложений и рекомендаций, которые можно считать оптимальными для нашей страны, путем изучения особенностей регулирования
влияния электронного бизнеса на экономический рост в международной практике.
Методология исследования - это системный и комплексный подход к изучаемой проблеме, а также методы сравнительного анализа, обобщения и оценки различных аспектов
регулирования влияния электронного бизнеса на экономический рост.
Значимость исследования - полученные результаты могут быть использованы для решения теоретических и практических задач, связанных с регулированием влияния электронного бизнеса на экономический рост.
Результатом исследования является разработка предложений и рекомендаций по оптимизации регулирования влияния электронного бизнеса на экономический рост с учетом
глобальных вызовов и современного уровня развития страны.
Оригинальность и научная новизна исследования - на основе изучения мирового
опыта решения рассматриваемых в статье проблем сформированы подходы в соответствии
с требованиями современных условий. Проанализированы направления регулирования
влияния электронного бизнеса на экономический рост на уровне международной, региональной и отдельных национальных экономик. Систематизированы основные направления принимаемых мер по регулированию влияния электронного бизнеса на экономический
рост в период до и во время пандемии COVID-19 путем изучения основных направлений.
Проанализирована динамика роста доли электронной коммерции в ВВП в Азербайджане,
даны предложения и рекомендации по оптимизации регулирования в этой сфере.
Ключевые слова: электронный бизнес, электронная коммерция, электронная коммерция, экономический рост, государственное регулирование.
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Some aspects of regulating the influence of electronic business on economic growth in
international practice
Summary
The aim of the study- is to develop proposals and recommendations that can be considered
optimal for our country by studying the features of regulating the impact of e-business on economic
growth in international practice.
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The research methodology - is a systematic and integrated approach to the problem being
studied, as well as methods for comparative analysis, synthesis and assessment of various aspects
of regulating the impact of e-business on economic growth.
The significance of the study - the results can be used to solve theoretical and practical
problems associated with regulating the impact of e-business on economic growth.
The result of the study- is the development of proposals and recommendations for optimizing
the regulation of the impact of e-business on economic growth, taking into account global
challenges and the modern level of development of the country.
Originality and scientific novelty of research - based on the study of the world experience in
solving the problems considered in the article, approaches were formed in accordance with the
requirements of modern conditions. The directions of regulation of influence of e-business on
economic growth at the level of international, regional and individual national economies are
analyzed. The main directions of measures taken to regulate the impact of e-business on economic
growth in the period before and during the pandemic are systematized COVID-19 by studying the
main directions. The dynamics of e-commerce share growth in GDP in Azerbaijan was analyzed,
proposals and recommendations on optimization of regulation in this area were given.
Key words: e-business, e-commerce, e-commerce, economic growth, government regulation.
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UOT 334.7
Xavər Əbdülməcid qızı HÜSEYNOVA
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin baş müəllimi
SAHİBKARLIQ BAZAR İQTİSADİYYATININ APARICI SAHƏSİ KİMİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – bazar iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi kimi, ölkə iqtisadiyyatında mühüm
yer tutan sahibkarlığın rolu və xüsusi çəkisinin getdikcə artması.
Tədqiqatın metodologiyası – sahibkarlığın metodologiyası ilə yanaşı, onun cəmiyyət və dövlət qarşısında yerinə yetirdiyi vəzifədir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – ölkədə sahibkarlığın və özəl sektorun inkişafı, sahibkarlığa
dövlət himayəsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin daha da genişləndirilməsi məqsədi ilə son
illər qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, infrastrukturun yaradılması, güzəştli maliyyə dəstəyinin
artırılması, sahibkarlığın hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüş və qərarlar qəbul edilmişdir.
Tədqiqatın nəticələri – müasir iqtisadiyyatın lokomotivi sayılan sahibkarlığın inkişafında
problemlər və çatışmamazlıqlar olsa da, geniş potensial və inkişaf perspektivləri mövcuddur. Səmərəli bazar münasibətlərinin formalaşması və inkişafı, nəticə etibarı ilə əlverişli sahibkarlıq sisteminin qurulmasından birbaşa asılıdır.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – ölkə iqtisadiyyatında sahibkarlığın inkişafının yeni
mərhələsində normativ-hüquqi baza əsasında biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması
məqsədilə prioritet istiqamətlərdə ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir:
1) maliyyə təminatının gücləndirilməsi;
2) sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi;
3) sahibkarlığın infrastruktur təminatı;
4) sahibkarlığa texniki köməyin göstərilməsı və s.
Açar sözlər: sahibkarlıq, iqtisadi inkişaf, sahibkar, istehsal, lisenziyalaşdırma.
Giriş
Obrazlı şəkildə sahibkarlığı - bazar iqtisadiyyatının lokomotivinə, sahibkarlar, iş adamlarını isə
bu lokomotivi idarə edənlərə bənzətmək olar. Bu gün ölkə iqtisaliyyatında mühüm yer tutan sahibkarlığın rolu və xüsusi çəkisi getdikcə artmaqdadır.
“Sahibkarlıq fəaliyyəti (sahibkarlıq) fiziki və hüquqi şəxslərin gəlir və mənfəət əldə etməsi
məqsədilə... məhsul istehsalı və satışı, həmçinin müxtəlif xidmətlər göstərilməsi formasında həyata keçirdikləri müstəqil təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir”.1 Sahibkarlıqla bağlı münasibətlər mülkiyyət formasından, fəaliyyət növündən və sahəsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası, Mülki Məcəllə, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Qanun, digər qanun və qanunverici aktlarla tənzimlənir.
Sahibkarlıq fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatının mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. Ümumiyyətlə,
iqtisadi inkişaf və sahibkarlıq fəaliyyəti bir-birilə üzvi şəkildə əlaqədardır. Bəşər cəmiyyətinin, o
cümlədən kapitalizmin tarixi inkişafı sahibkarlıq haqqında olan təlimi tədricən formalaşdırmış,
keyfiyyətcə zənginləşdirmiş, sistemli xarakter və məzmun vermişdir.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin öyrənilməsi, onu həyata keçirən sahibkar anlayışının dərki ilə Sahibkarlıq anlayışı iqtisad elminə ilk dəfə XVII əsrin əvvəllərində ingilis iqtisadçısı Riçard Kantilyon
tərəfindən gətirilmişdir. Onun təbirincə, sahibkar - risk şəraitində fəaliyyət göstərən insandır. Riçard Kantilyon torpaq və əməyi iqtisadi sərvətin mənbəyi hesab edir, maddi nemətlərin dəyərini
bu amillərdə axtarırdı.
1

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, maddə 1
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Sahibkar - iqtisadi, yaradıcı, təşkilati qabiliyyətlərə malik, rəqabət şəraitində düzgün qərar qəbul edən, ağıllı riskə getməklə iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirən təşəbbüskar şəxsdir. XVI əsrin
ortalarından səhmdar cəmiyyətləri formalaşdırmaqla fəaliyyətə başlamış sahibkarlıq fəaliyyəti
XIX-XX əsrlərdə dünya iqtisadiyyatında həlledici rol oynamağa başlamışdır. Sahibkar öz kapitalı
ilə fəaliyyətə başlayaraq riskə gedir. Bu zaman onun əldə etdiyi mənfəət mülkiyyətçinin riskə görə
əldə etdiyi kompensasiyasıdır. O, istehsalı özü təşkü edir və planlaşdırır, istehsal fəaliyyətini həyata keçirir, onun nəticələrinə sərəncam verir. Bazar münasibətlərinin inkişafı sahibkarlıq üçün
əlverişli sosial- iqtisadi şərait yaradır. İqtisadi fəaliyyət növü kimi, sahibkarlığın formalaşmasını
zəruri edən şərtlərə iqtisadi, sosial, hüquqi və digər amillər daxildir.
İqtisadi şərtlərə əmtəə təklifi və tələb, əmtəələrin növləri, pul vəsaitinin həcmi, işçi qüvvəsinə
və iş yerlərinə tələbat, əməkhaqqı və s. şərtlər daxildir.
Sosial şərtlərə alıcının əmtəə əldə edərkən ona təsir edən zövq və moda kimi amillər aiddir.
Müxtəlif mərhələlərdə bu tələbatlar dəyişə bilər.
Sahibkarlıq fəaliyyəti müvafiq hüquqi mühitin formalaşmasını tələb edir. Odur ki, sahibkarlıq
fəaliyyəti üçün zəruri şərait yaradılmalıdır. Bu, ilk növbədə, sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli
şəraitin yaradılmasını, sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı bütün zəruri qanunların
qəbul edilməsini nəzərdə tutur.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif növləri mövcuddur. Bu növlərin bir-biri ilə qarışdırılmaması
üçün onları müxtəlif əlamətlər üzrə təsnifləşdirirlər:
- fəaliyyət növünə görə;
- mülkiyyət formasına və mülkiyyətçilərin sayına görə;
- təşkilati-hüquqi və təşkilati-iqtisadi formasına görə;
- muzdlu əməkdən istifadəyə görə və s.
Təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyi, iqtisadi mənafe, təsərrüfat riski və məsuliyyət sahibkarlığı şərtləndirən amillər sayılır.
Bu amillərin hər biri sahibkarlıq prosesi zamanı qarşılıqlı əlaqədə və eyni vaxtda fəaliyyət göstərirlər. Hər bir iqtisadi kateqoriyanın mahiyyəti, onun cəmiyyətdə yerinə yetirdiyi funksiyalarla
müəyyən edilir. Sahibkarlıq fəaliyyəti - sahibkarlığın prinsiplərini, onun subyektlərinin hüquqlarını, vəzifələrini, dövlət tərəfindən müdafiə təminatını, dövlət orqanları ilə hüquqi münasibətlərini
müəyyənləşdirir. Mülkiyyət və hüquqi formasından asılı olmayaraq, iqtisadi fəaliyyətin, o cümlədən sahibkarlığın bütün növləri bərabər hüquqlara malikdirlər.
Sahibkarlığın dövlət qarşısında olan vəzifələri
Sahibkarların hüquqları ilə yanaşı, onun cəmiyyət və dövlət qarşısında aşağıdakı vəzifələri vardır:
- qüvvədə olan qanunvericilikdən və bağladığı müqavilələrdən irəli gələn bütün vəzifələri
yerinə yetirmək;
- işçinin əməkhaqqını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş minimum məbləğdən az olmayaraq ödəmək;
- qanunvericilikdə müəyyən edilmiş vergi, sosial sığorta yə digər icbari ayırmaları ödəmək;
- qüvvədə olan normativ aktlar əsasında ekoloji təhlükəsiziik. əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik
texnikası, istehsal gigiyenası və sanitariyası sahəsində tədbirlər gömək;
- işçilərə qüvvədə olan qanunvericiliyə və müqavilələrə uyğun əmək şəraiti yaratmaq;
- antiinhisar qanunvericiliyinə riayət etmək, haqsız rəqabət metodlarından istifadə etməmək;
- öz fəaliyyəti haqqında dövlət ststistika və maliyyə orqanlarına müəyyən edilmiş formada
hesabatlar vermək və s.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin 3 əsas növü seçilir:
1) xidmət – daha asanlıqla yaradılır və az vəsait tələb edir;
2) ticarət – nisbətən çox vəsait tələb edir, mühasibat uçotu mürəkkəbdir (xidmət sahəsində
mühasibat daha elastikdir). Ticarət prosesi, əsasən topdansatış və pərakəndə satış formalarında ola
bilər.
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3) istehsal – bu sahə daha risklidir və daha artıq vəsait tələb edir. Lakin sabit bazarın tapılması
çətinliklər törədir. Hansısa bir məhsulun istehsalından digərinə keçilməsi prosesi çox mürəkkəbdir
və yüksək ixtisaslı işçilərin olmasını tələb edir.
Sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni başlayan fiziki və ya hüquqi şəxs fəaliyyətin hansı növünün
seçilməsini özü müəyyən etməlidir. Bunun üçün hər şeydən əvvəl, onlar müəyyən bilik, təcrübə,
bacarıq, qabiliyyət, təşəbbüs, səriştə, böyük istək, entuziazm və mülkiyyət resurslarına malik olmalıdır. Lakin fəaliyyət istiqamətlərinin təyin edilməsi zamanı aşağıdakı situasiyalardan biri yarana bilər:
1) ideyaların həddən artıq çox olması və onların arasından daha yaxşısının seçilməsinin çətin
olması (əslində real bazanı və öz imkanlarını düzgün qiymətləndirən sahibkar real ideyanı seçə
biləcəkdir);
2) ideyaların tamamilə olmaması (özgə ideyanın oğurlanması və beləliklə, uğursuzluğa düçar
olmaq);
3) ideya o qədər də cəlbedici olmasa da, sahibkar bu sahəni yaxşı bildiyi üçün özünü rəqabətə
davamlı hesab edir, hansısa amillərlə müştəriləri öz biznesinə cəlb etməyinə əmindir.
İqtisadi inkişaf və sahibkarlıq fəaliyyəti bir-birilə üzvi şəkildə bağlıdır. Ona görə də hər bir
sahibkarlıq fəaliyyəti milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafına xidmət etməlidir. Məhz bu
baxımdan o, fərdi aspektlərlə yanaşı, ictimai-sosial əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki,
sahibkarlıq heç də həmişə, onun keyfiyyət əlamətləri ilə üst-üstə düşmür və təşəbbüskar xarakter
daşımır. Başqa fəaliyyət növlərində olduğu kimi burada da bəzən ətalət və passivlik halları az
deyildir. Bunun isə obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Çünki bu amillər istər-istəməz, müəyyən konkret şərait daxilində sahibkarın iqtisadi davranışına təsir göstərməyə bilməz.2
Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafı bu gün ölkənin iqtisadi siyasətinin əsas
prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Belə ki, hazırda sahibkarlığa dövlət himayəsinin artırılması, iş adamlarının hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi, bu prosesdə baş verən
süni maneələrin aradan qaldırılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin daimi diqqət mərkəzindədir [3, s. 264].
Ölkədə sahibkarlığın və özəl sektorun inkişafı
Ölkədə sahibkarlığın və özəl sektorun inkişafı, sahibkarlığa dövlət himayəsi sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərin daha da genişləndirilməsi məqsədilə son illər qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, infrastrukturun yaradılması, güzəştli maliyyə dəstəyinin artırılması, sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüş, xüsusi dövlət proqramları və qərarlar
qəbul edilmişdir. Ölkə rəhbərliyinin 2002-ci ilin aprel və may aylarında yerli və xarici iş adamları
ilə keçirdikləri görüşlər xüsusilə əhəmiyyətli olmuş, ölkədə özəl sektorun inkişafına güclü təkan
verən mühüm amil, vacib şərt olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 avqust 2002-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005ci illər)” bu istiqamətdə həyata keçirilməli olan dövlət tədbirlər sisteminin təmin edilməsində
mühüm rol oynayaraq, ölkədə işgüzar mühitin inkişafına yeni təkan vermişdir. Qəbul edilmiş sənədlər artıq təşəkkül tapmış bu sektorda ölkənin iqtisadi potensialının səmərəli reallaşması baxımından struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsinə, bu bölmənin inkişafının çeşidli mexanizmlərinin yaradılmasına istiqamətlənmişdir. Fərmanda sahibkarlığın regional inkişafının sürətləndirilməsi üzrə müəyyənləşdirilmiş tədbirlər çərçivəsində, ölkə regionlarının investisiya xəritəsi hazırlanmışdır. Xəritədə regionların potensialından daha səmərəli istifadəsi baxımından, hər bir rayon üzrə investisiya tələb olunan sahələr müəyyənləşdirilib. Bununla yanaşı, regionlara investisiyaların cəlb edilməsininin stimullaşdırılması və diferensial vergilərin tətbiqi məqsədilə, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” və
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi”ni xüsusi qeyd etmək lazımdır.
2

T.Ə.Quliyev “Menecmentin (idarəetmənin) əsasları”, Bakı, 2001, səh. 464.
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Ölkəmizdə sahibkarlıq infrastrukturunun formalaşdırılması və inkişafı sahəsində ciddi irəliləyişlər baş vermişdir. Yerli bazar infrastrukturlarının (məsləhət, tədris, informasiya, reklam və s.)
formalaşdırılması məqsədilə respublikanın şəhər və rayonlarında sahibkarlığın biznes mərkəzlərinin yaradılması üzrə müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdir. Sahibkarlığın inkişafı sahəsində beynəlxalq təşkilatlar ilə geniş əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. BMT-nin İnkişaf Proqramı, Dünya
Bankı, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası, TACIS, OECD, GTZ kimi təşkilatlarla geniş əməkdaşlıq həyata keçirilir. Türkiyə, Almaniya Federativ Respublikası ilə yanaşı, Yaponiya, İsrail, Çin
ilə də sahibkarlıq sahəsində ikitərəfli əlaqələr formalaşmışdır.
Özəl sektor ilə hökumət arasında əlaqələrin çevikliyini artırmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Sahibkarlar Şurası, həmçinin “Azərbaycanda investisiyaların Təşviqi
və Məsləhət” Fondu yaradılıb. Sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması zamanı mövcud prosesin
sadələşdirilməsi və subyektiv amillərin minimuma endirilməsi mərhələsində “Hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununu xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Lisenziyalaşdırma sistemində həyata keçirilmiş islahatlar nəticəsində bu sistem köklü surətdə
təkmilləşdirilmiş, lisenziya (xüsusi icazə) tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayı 240-dan 30-a
endirilmiş, onların verilmə mexanizmi xeyli sadələşdirilmiş, lisenziyanın müddəti isə 2 ildən 5 ilə
qədər uzadılmışdır. Məhz bu sistemin yeni formada tətbiqi ilə lisenziyalaşdırma sistemində şəffaf
mexanizmin yaradılması təmin edilmiş, azad rəqabətin inkişafına, istehsal olunan məhsulun və
göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yüksəlməsinə əsaslı təkan verilmişdir.
Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dövlət köməyinin formalaşması, ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafı strategiyasının həyata keçirilməsinin əsas istiqamətlərindəndir. Bu mənada Azerbaycan
Respublikası Prezidentinin 17 avqust 2002-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan
Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)”
sahibkarlığın inkişafında yeni mərhələ kimi qiymətləndirilməlidir. Əgər bu qəbildən olan əvvəlki
Dövlət Proqramı ölkədə KOS sektorunun təşəkkülü ilə əlaqədar tədbirləri əhatə edirdisə, indiki
proqram artıq təşəkkül tapmış bu bölmədə ölkə iqtisadiyyatının potensialının daha səmərəli şəkildə
reallaşdırılması baxımından struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsinə, ölkə iqtisadiyyatında
özəl bölmənin rolunun artırılmasına və onun inkişafının çeşidli mexanizmlərinin yaradılmasına,
investisiya fəallığının yüksəldilməsinə, KOS-a dövlət köməynun səmərəli formalarının bərqərar
olmasına istiqamətlənmişdir. Bu proqramın kompleks xarakter daşıması, burada göstərilən müddəaların konkretliliyi, reallığı və ünvanlılığı belə bir qəti inam yaradır ki, göstərilən vəzifələrin
yerinə yetirilməsi nəticəsində, sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi,
bu fəaliyyətə müdaxilələrin aradan qaldırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin struktur, regional və texnoloji baxımından təkmilləşdirilməsi kimi vacib məsələlər artıq reallaşma mərhələsindədir.[4,s.5].
Sahibkarlıq qurumlarına dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyinin artırılması
Sahibkarlıq qurumlarına dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyinin artırılması barədə müddəaların
da dövlət başçısının Fərmanında öz əksini tapması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 2013-2015-ci illərdə dövlət büdcəsi layihələrində sahibkarlığın inkişafına 250 milyard manat vəsait ayrılması haqqında tapşırıq, deyilən fikrə əyani sübutdur. Qeyd edək ki, artıq keçən il və bu ilin I yarısında
yuxarıdakı vəsaitin xeyli hissəsi dövlət büdcəsində ayrıca xərc maddəsi kimi nəzərdə tutulmuş,
vəsait ayrılmış və iş adamlarına çatdırılmışdır (müqayisə üçün 1999-2001-ci illərdə həmin məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin ümumi həcmi 37,3 milyard manat olmuş, sahibkarlara isə
5,4 milyard manat həcmində güzəştli kredit verilmişdir). Son dövrlərdə sahibkarlığın inkişafı sahəsində həyata keçirilən dövlət köməyi tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində ÜDM-də özəl
bölmənin payı 79%-ə çatmışdır. Vergi ödəyicilərinin sayı 200 mini keçmişdir (1997-ci ildə bu
rəqəm 33453 idi). Büdcə mədaxilinin 49,6% -ni özəl bölmə verir (1997-ci ildə bu rəqəm 23%
təşkil edirdi).
Ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatında sahibkarlığın inkişafının yeni mərhələsində formalaşmış
normativ-hüquqi baza əsasında biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə aşağıdakı
prioritet istiqamətlərdə ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir:
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1) maliyyə təminatının gücləndirilməsi;
2) sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi;
3) sahibkarlığın infrastruktur təminatı;
4) sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi və dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişafı;
5) sahibkarlığın regional inkişafının sürətləndirilməsi;
6) sahibkarlara texniki köməyin göstərilməsi.
Qeyd edək ki, yuxarıdakı istiqamətlər üzrə müəyyən istiqamətli tədbirlər həyata keçirilsə də,
iqtisadiyyatın və ümumi cəmiyyət həyatının bu vacib sahəsində çoxsaylı problemlər hələ də
qalmaqdadır. Onlar hansılardır?
- sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayının potensial imkanlardan xeyli aşağı olması;
- hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı zamanı subyektiv amillərin üstünlük təşkil etməsi;
- sahibkarlığın regional inkişafının hazırkı səviyyəsinin ölkə ərazisinin mövcud potensialına
uyğun gəlməməsi, sahibkarlıq qurumlarının çox böyük əksəriyyətinin Bakı şəhəri və onun ətrafında yerləşməsi;
- sahibkarlığın mühüm bölmələrinin, xüsusən də KOS bölməsinin ölkənin ixrac potensialının
artırılmasına və strukturunun təkmilləşdirilməsinə təsirinin məhdud olması. Eyni zamanda, KOS
subyektləri ilə iri müəssisələrin kooperasiyası və inteqrasiyasının zəruri səviyyəyə çatmaması;
- sahibkarlığın inkişafına xidmət edən infrastruktur sahələrinin, xüsusən də respublikanın
rayonlarında bu tipli qurumların zəif inkişaf etməsi;
- yerli sahibkarların, xüsusən də istehsalla məşğul olan iş adamlarının inhisarçı subyektlər
tərəfindən sıxışdırılması ucbatından daxili bazarda onların mənafelərinin tez-tez pozulması və
haqqsız rəqabətlə üzləşməsi hallarının mövcud olması;
- iqtisadiyyatın ən vacib sahələrindən biri olan aqrar bölmədə sahibkarlığın inkişaf tempinin
yetərincə olmaması, həmçinin bu vacib sahənin inkişafını ləngidən aqrotexniki, aqrokimyəvi, meliorasiya və irriqasiya, bitki mühafizəsi, baytarlıq xidməti və s. kimi aqrar xidmət sahələrinin zəif
inkişaf etməsi;
- maliyyə sistemində, bankların ənənəvi xidmətlərlə yanaşı, lizinq, faktorinq, forfeytinq, dilinq
və s. bu kimi yeni xidmətlər göstərməsi sahəsində fəaliyyətlərinin zəif olması;
- yerli və xarici investorların fəaliyyət şəraitinin eyni olmaması, onların sığorta təminatının çox
zəif olması.
Mövcud problemlərdən biri də vergi qanunvericiliyinə tez-tez edilən əlavə və dəyişikliklərdir.
Lakin gələcək inkişaf perspektivlərinin daha böyük olduğunu qeyd etmək lazımdır. Bəs bu və ya
digər problemlərin həllini sürətləndirmək üçün hansı işlər görülməlidir? Bunun üçün:
1) dövlət real iş görən sahibkarlara uzunmüddətli (3-5 illik) biznes planların hazırlanmasına
imkan vermir. Məsələn, 01.01.2014-cü ildən tətbiq edilən əlavə və dəyişikliklərin bəzi maddələri
investisiya fəaliyyətinin təşviqinə yönəlməyib (Vergi Məcəllisinin 3.10-cu maddəsində deyilir ki,
vergi sistemi sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidir). Vergi qanunvericiliyinə arxalanması, sahibkarlığa təşəbbüs və meylin, eləcə də bu istiqamətdə inadkarlığın dövlət tərəfindən
müdafiə və təbliğ edilməsi;
2) təkmil rəqabət mühitinin formalaşdırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi
məqsədilə dövlət tərəfindən tənzimləmə tədbirlərinin və idarəetmə sistemində təkmilləşdirmə
siyasətinin həyata keçirilməsi;
3) sahibkarlığın inkişafının struktur dəyişiklikləri, inflyasiya və iqtisadi effekt meyarları baxımından, tədricən istehsal sahələrinin axını istiqamətinə yönəldilməsi;
4) investisiya, maliyyə-kredit və vergi siyasətində sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını təmin
edən proseslərin sabit deyil, daim dəyişən xarakterə malik olmasının həyata keçirilməsi;
5) daha sağlam və tam şəffaf mühitin yaradılması;
6) istehsalyönümlü (məhsul və xidmət istehsalı, elmi-texniki fəaliyyət və s. sahələrdə) sahibkarlığa əlverişli şəraitin yaradılması;
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7) sahibkarlıq fəaliyyətini, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığı maliyyələşdirməyin ən əlverişli
üsullarından birinin - lizinqin inkişaf etdirilməsi;
8) kiçik biznes və bank sistemi, kredit mexanizmləri. KOS-un maliyyələşdirilməsi ilə məşğul
olan dövlət qeyri - bank qurumlarının inkişaf etdirilməsi;
9) yerli və bələdiyyə büdcələri, daxili imkanlar və dövlət vəsaiti hesabına regionlarda KOS
subyektlərinin intensiv surətdə artırılması;
10) aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün ayrıca investisiya siyasətinin həyata
keçirilməsi;
11) sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni başlamış subyeklərin güzəştli və sərfəli bank kreditlərindən
istifadə etməsinə şərait yaradılması;
12) tezliklə ölkə əhalisinin xalq istehlakı məhsullarına (yüngül və yeyinti malları) tam tələbatının daxili istehsal hesabına ödənilməsinin sürətləndirilməsi;
13) kommunal xidmətlərə tariflərin tarazlaşdırılması, özəl sektorun inkişafını təmin etmək
məqsədilə;
14) xarici investisiyaların hesabına yaradılan sahibkarlıq qurumlarının işçilərinin maksimum
sayda yerli vətəndaşlardan təşkil olunması və s.
Göründüyü kimi, müasir iqtisadiyyatın lokomotivi sayılan sahibkarlığın inkişafında problemlər
və çatışmamazlıqlar olsa da, geniş potensial və inkişaf perspektivləri mövcuddur. Səmərəli bazar
münasibətlərinin formalaşması və inkişafi, nəticə etibarilə əlverişli sahibkarlıq sisteminin qurulmasından birbaşa asılıdır.
Nəticə
Ölkənin regionlarında sahibkarlığı inkişaf etdirmək məqsədilə yüksək iqtisadi nəticələr verə
biləcək sahələrin strukturunu təkmilləşdirmək yolu ilə istehsalçılarda həmin istehsal sahələrinə
maraq yarada bilən tədbirlər həyata keçirməli, bu yönümlü qısa və uzun müddəti əhatə edən məqsədli proqramlar və yaxud layihələr hazırlanmalıdır. Sahibkarlığa təkan məqsədilə kreditvermə
mexanizmində kənd təsərrüfatının spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməyən cəhətlər çoxdur və
hesab edirik ki, bölgələr üzrə kreditləşmə mexznizmi sadələşdirilməli, kreditin qaytarılma müddəti
və faiz dərəcəsi yenidən baxılmalıdır.
Sahibkarlığın inkişafı və qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli, qeyri-dövlət bölməsinin artırılması
üçün regional xüsusiyyətlərin nəzərə alınmasını vacib hesab etmək olar.
Göründüyü kimi, müasir iqtisadiyyatın lokomotivi sayılan sahibkarlığın inkişafında problemlər
və çatışmamazlıqlar olsa da geniş potensial və inkişaf perspektivləri mövcuddur. Səmərəli bazar
münasibətlərinin formalaşması və inkişafı, nəticə etibarı ilə əlverişli sahibkarlıq sisteminin qurulmasından birbaşa asılıdır.
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Предпринимательство как ведущая сфера рыночной экономики
Резюме
Цель исследования - повышение роли и доли предпринимательства в экономике страны
как ведущего сектора рыночной экономики.
Методология исследования - наряду с методологией предпринимательства, это задача,
которую он выполняет перед обществом и государством.
Значение исследования - В целях развития предпринимательства и частного сектора в
стране, для дальнейшего расширения мер, принимаемых в сфере государственной защиты
предпринимательства, в последние годы была проделана значительная работа по совершенствованию законодательства, созданию инфраструктуры, увеличению льготных условий. Финансовая поддержка, защита предпринимательства.
Выводы исследования - Несмотря на наличие проблем и недостатков в развитии предпринимательства, которое является локомотивом современной экономики, существуют широкие возможности и перспективы для развития.
Оригинальность и научная новизна исследования - На новом этапе развития предпринимательства в экономике страны необходимо принимать последовательные меры по
приоритетным направлениям с целью дальнейшего улучшения бизнес - среды на основе
нормативно - правовой базы.
1) Укрепление финансовой безопасности.
2) Государственное регулирование предпринимательства.
3) Инфраструктурное обеспечение предпринимательства.
4) Оказание технической помощи предпринимательству и др.
Ключевые слова: предпринимательство, экономическое развитие, предпринимательство, производство, лицензирование.
Khavar Abdulmajid Huseynova
Senior lectorer, “Managment and trade” department
Entrepreneurship as a leading area of market economy
Summary
The purpose of the study - is to increase the role and share of entrepreneurship in the country's
economy as a leading sector of the market economy.
Research methodology - along with the methodology of entrepreneurship, it is the task it
performs before the society and the state.
Importance of the research - in order to develop entrepreneurship and the private sector in the
country, to further expand measures in the field of state protection of entrepreneurship, significant
work has been done in recent years to improve legislation, create infrastructure, increase
preferential financial support, protect entrepreneurship.
Findings of the study - although there are problems and shortcomings in the development of
entrepreneurship, which is the locomotive of the modern economy, there are broad potentials and
prospects for development.
Originality and scientific novelty of the research - at the new stage of development of
entrepreneurship in the country's economy, it is necessary to take consistent measures in priority
areas in order to further improve the business environment on the basis of the regulatory framework.
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1) Strengthening financial security.
2) State regulation of entrepreneurship.
3) Infrastructure provision of entrepreneurship.
4) Provision of technical assistance to entrepreneurship, etc.
Key words: entrepreneurship, economic development, entrepreneurship, production,
licensing.
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Ramil Əlöysəd oğlu ƏSGƏROV
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı
MİLLİ İQTİSADİYYATDA BİZNESİN İNKİŞAFININ SPESİFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi: biznes fəaliyyətinin milli iqtisadiyyatdakı rolunu tədqiq etmək və biznes
fəaliyyətinə təsir edən amilləri müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində müqayisəli təhlil, qruplaşdırma, ümumiləşdirmə
və təhlil metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - biznesin daxili və xarici mühit amillərinin destruktiv təzahürlərinin neytrallaşdırılması mahiyyət etibarilə iqtisadi aktivliyin və sahibkarlıq aktivliyinin yüksəldilməsinə əlverişli şərait yaradır ki, bu da həm milli iqtisadiyyatın biznes cəlbediciliyinin yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir və eyni zamanda sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin səmərəli qurulmasının perspektivliyini yüksəldir. Bu baxımdan milli iqtisadiyyatda biznesin inkişafının daxili və
xarici təhdidlərinin neytrallaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqatın nəticələri - ölkədə biznes qurumlarının milli iqtisadiyyatda rolunun artırılmasına
nail olmaq, davamlı biznes fəaliyyətini gerçəkləşdirmək, milli biznes qurumlarının dünya təsərrüfatçılıq sisteminə effektiv inteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə tövsiyə xarakterli təkliflər irəli
sürülmüşdür.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - biznes qurumlarının səmərəliliyinin artırılması, biznes infrastrukturlarının formalaşdırılması istər istehsalçılar, istərsə də istehlakçılar üçün əlverişli
biznes mühitinin yaradılması, biznes fəaliyyətinə destruktiv təsir göstərən amillərin müəyyənləşdirilməsi.
Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, biznes fəaliyyəti, biznes mühiti, istehsal münasibətləri, investisiya mühiti.
Giriş
Cəmiyyətdə məhsuldar qüvvələr və istehsal münasibətləri inkişaf etdikcə biznes fəaliyyəti əslində kifayət qədər riskli və məsuliyyətli bir fəaliyyət növünə çevrilir. Biznes fəaliyyəti mövcud
nəyi isə izah etmək və yeni bir şeyi icat etmək və təkmilləşdirmək arzusu ilə əlaqədar bir fəaliyyət
növüdür. Sahibkarlıq fəaliyyətinin xarakterik olan məqamlarından biri də dinamizm təşəbbüskarlıq cəhətləridir və bütün bunlar kifayət qədər innovativ xarakterli ideyaların reallaşdırılmasında
əhəmiyyətli rol oynayır. Qərb ölkələrində müasir biznes fəaliyyəti daim yeni imkanlar üzə çıxartmaq potensialına malik bir fəaliyyət kimi dəyərləndirilir. Müasir sahibkarlıq fəaliyyəti eyni zamanda bu və ya digər problemi həll etmək və müxtəlif mənbələrdən maliyyələşməni reallaşdırmaq
imkanına malik olan təşəbbüskarlıq qabiliyyətinin məcmusu kimi səciyyələnir. Biznes fəaliyyəti
üçün iqtisadi azadlıq da əhəmiyyətli faktorlardan biridir. Xüsusilə postindustrial cəmiyyətin formalaşdığı müasir şəraitdə sahibkarlıq innovativ fəaliyyəti özündə əks etdirən, yenilikləri reallıqlara çevirən və eləcə də bürokratik proseslərə zidd olan fəaliyyət kimi xarakterizə edilir.
Müasir şəraitdə milli iqtisadiyyatda biznes fəaliyyətinin rolu
Cəmiyyətdə məhsuldar qüvvələr və istehsal münasibətləri inkişaf etdikcə biznes fəaliyyətinin
xarakteri və xüsusiyyətləri də özünün əvvəlki klassik sərhədlərini aşaraq yeni xarakter almağa
başlayır. Əgər ilkin dövrlərdə biznes fəaliyyəti məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi və
satışı ilə əlaqəli bu və ya digər fəaliyyəti özündə əks etdirirdisə, hazırkı şəraitdə sahibkarlıq eyni
zamanda innovativ xüsusiyyətləri özündə əks etdirən axtarış və inkişafdan ibarət ola biləcək yenilikçi bir fəaliyyət növü kimi səciyyələnir.
Bazar iqtisadiyyatına keçidin ən mühüm xarakterik məqamlarından biri azad biznes fəaliyyətinə əlverişli şərait yaratmaqdan ibarət olub, əldə edilən mənfəətin həcminin yüksəldilməsinə nail
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olmaqdan ibarətdir. İ.e.d.,professor Alıcan Abbasovun fikrincə, biznesin məqsədi uzun müddət öz
fəaliyyətində cəhd etdiyi son nəticədir. Biznesin məqsədi onun xarakterindən, inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif ola bilir. Onlardan ən mühümləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- mənfəətin alınması;
- biznesin inkişafı üçün zəruri vəsaitlərin toplanması;
- cəmiyyətə lazımi əmtəə və xidmətlərin təqdim edilməsi;
- bazarda, sahədə qabaqcıl mövqeyə nail olunması;
- istehlakçıların tələbatının optimal şəkildə ödənilməsi;
- öz əməkdaşlarına imkanlarını reallaşdırmaq imkanının verilməsi.
Biznesin məqsədində əsasən qarşıya konkret vəzifələr qoyulur və həyata keçirilir. Biznesin
məqsədi ilə qarşıya qoyulan vəzifələr qarşılıqlı əlaqədardır. Belə ki, əgər biznesin məqsədi fəaliyyətin konkret istiqamətini müəyyənləşdirirsə, vəzifə həmin məqsədə kəmiyyət, keyfiyyət və
vaxt etibarılə nail olmağı müəyyənləşdirir.
Biznes sisteminə işgüzar münasibətlərin subyektləri, biznesin infrasturkturu, idarəetmə subyektləri (menecment), marketinq, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və s. aiddir. Biznesin subyektləri
kimi sahibkarlar, istehlakçılar, muzdla tutulmuş işçilər, dövlət strukturları çıxış edirlər. Onların
qarşılıqlı fəaliyyətinin əsasını tərəflərin qarşılıqlı gəlir götürmək prinsipi təşkil edir. [1, s. 17-18]
İ.e.d., professor Alıcan Abbasovun fikirlərinə onu da əlavə etmək istərdik ki, biznes fəaliyyətinin subyektlərini təşkil edən qurumlar yalnız pul ifadəsində mənfəət əldə etmirlər. Doğrudur, sahibkarlar, muzdlu işçilər gəlir və əməkhaqqı formasında vəsait əldə edirlər. Lakin istehlakçıların
maraqları əlverişli formada bazara giriş imkanları əldə etməkdən ibarətdir. Dövlətin maraqları isə
daha çox strateji xarakter daşıyır. Biznes fəaliyyətinin reallaşdırılması baxımından dövlətin maraqları ilk növbədə xarici bazarın qorunması, cəmiyyətin aztəminatlı təbəqələrinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması, onların bərabərhüquqlu formada bazardan istifadə imkanlarının təmin edilməsi və ən nəhayət dövlətin iqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyini effektiv şəkildə təmin etməkdən ibarətdir.
Müasir şəraitdə biznes fəaliyyəti yeni bazar yaratmaqla mövcud istehsalın və müəssisənin təməlini dəyişdirərək yeni məhsulların istehsalı, istehsalın təşkili üçün yeni metodların tətbiqi, məhsulların, yeni avadanlıqların və texnologiyaların keyfiyyətinə nəzərət sistemini özündə birləşdirən
fəaliyyət kimi səciyyələnir. Biznes fəaliyyəti ilk növbədə bütün mövcud imkanlardan iqtisadi artımı təmin etmək məqsədi ilə istifadəni nəzərdə tutan və mövcud istehsal resurslarından səmərəli
istifadə ilə bağlı fəaliyyəti özündə birləşdirir. Biznes fəaliyyəti xüsusi bir qrup sahibkarlıq subyektlərinin, ya da sahibkarların peşəkar fəaliyyəti sahəsi kimi də səciyyələnir. Sahibkar maddi təhlükə
daxil olmaqla, öz təhlükəsi və ya riskləri altında, öz məsuliyyəti altında fəaliyyət göstərən müstəqil
social-iqtisadi institutdur. Qəbul edilmiş qanunvericiliyə görə sahibkarlıq subyekti qanunla
müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyəti özündə əks etdirir, iqtisadi azadlıqlara əsaslanır və azad rəqabət şəraitində qurumların yerinə yetirdiyi fəaliyyət kimi səciyyələnir. Doğrudur, biznes fəaliyyətinin ən başlıca məqsədini mənfəət əldə etmək istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüskarlıq fəaliyyətinin məcmusu təşkil edir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq biznes fəaliyyəti ilk növbədə
müstəqillik, məsuliyyətlilik, risklik, yeni bir ideyaların real axtarışı, eləcə də inkişaf dinamikasi və
hərəkətlilik kimi xüsusiyyətləri də özündə əks etdirir. Sahibkarlığın ən əhəmiyyətli məqamlarından biri onun müstəqilliyidir. Sahibkar iqtisadi müstəqillik prinsiplərinə əsasən fəaliyyət göstərir
və bazar konyunkturunda baş verən dəyişikliklərə çevik şəkildə reaksiya göstərmək imkanına malik olmaqla bütün məsələləri müstəqil şəkildə həll etmək bacarığını özündə birləşdirən fərdlərdən
və qruplardan, kollektivlərdən ibarətdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi şəxsi maraq biznes fəaliyyətinin hərəkətverici amili kimi çıxış edir və bu zaman öz mənafelərini güdən iqtisadi qurumun
ictimai maraqlar naminə fəaliyyəti kimi dəyərləndirilə bilər. Şəxsi mənfəətin ön plana çəkilməsi
ilk növbədə mövcud resurslardan səmərəli istifadə edilməsini, məhsul istehsalı və xidmətlər göstərilməsi ilə bağlı xərclərin azaldılmasını nəzərdə tutur.
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Beynəlxalq münasibətlər sisteminin qloballaşdığı müasir şəraitdə biznes fəaliyyəti üçün xarakterik məqamlardan biri ilk növbədə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsini nəzərdə tutan fəaliyyət azadlığıdır.
Biznes fəaliyyətinin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri ilk növbədə sosial şərtlərin iqtisadi şərtlərlə sıx bağlılığının nəzərə alınmasıdır. Məsələn, nəzərə almaq lazımdır ki, alıcıların zövqləri davamlı olaraq dəyişir və bu baxımdan biznes fəaliyyəti ilk növbədə istehlakçı davranışlarına uyğun
olaraq məhsul istehsalı və xidmətlər göstərilməsini özündə birləşdirməlidir. Ümumiyyətlə, sosialmədəni mühitdən asılı olaraq cəmiyyətdə mövcud olan əxlaqi və etik normalar da əhəmiyyətli rol
oynayır. İstehlakçıların həyat tərzinə və məhsullara olan tələbatına birbaşa təsir göstərilməsi sahibkarlığın sosial şərtlərini özündə əhəmiyyətli şəkildə ehtiva etməsini nəzərdə tutur. Sosial şərtlər
fərdin bu və ya digər fəaliyyətində münasibətinə təsir edir və bu da öz növbəsində onun əmək
haqqının həcmindən və müəssisənin təklif etdiyi iş şəraitinin müəyyən edilməsindən əhəmiyyətli
dərəcədə asılıdır. Biznes fəaliyyətindən məmnunluq əslində işçilərin əmək fəaliyyəti, sağlamlığın
qorunması, iş yerlərinin qorunması və s. bağlı sosial məsələlərin həllində onların əhəmiyyətli dərəcədə iştirak imkanlarını təmin edir. Texnoloji mühit, istehsalın avtomatlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi sahibkarlığa təsir edən elmi-texniki inkişaf fəaliyyətini də özündə əks etdirir.
Məlum olduğu kimi, müasir şəraitdə dünyada qloballaşma prosesləri bütövlükdə hər bir ölkənin
iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə nüfuz edir. Qloballaşma prosesi üçün xarakterik cəhətlərdən
biri qeyri-müəyyənlik və davamlı olaraq dəyişikliklərin mövcudluğudur. Biznes fəaliyyəti nəinki
ölkə daxilində, eləcə də dünyada baş verən dəyişikliklərə effektiv reaksiya göstərmək imkanlarını
özündə əks etdirməlidir. Biznes fəaliyyəti xarici mühitdə konyunktur dalğalanmaları mövcud olduğu halda kifayət qədər qeyri-adekvat qərarların qəbul edilməsi, eləcə də böhranlar şəraitində
antiböhranlı idarəetmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsini özündə əks etdirməlidir.
Biznes fəaliyyətinin növ müxtəlifliklərinin milli iqtisadiyyatın inkişafında rolu
Dünya praktikası göstərir ki, biznes fəaliyyətinin çoxsaylı növ müxtəliflikləri mövcuddur. Bu
növ müxtəlifliklərinə əsas etibarılə istehsal biznesini, kommersiya biznesini, maliyyə biznesini,
konsultativ biznes fəaliyyətini və s. şamil etmək olar. İstehsal biznesi adından da məlum olduğu
kimi biznes fəaliyyətinin ən mühüm tərkib hissəsini təşkil etməklə iqtisadiyyatın real sektorunun
inkişafına əlverişli şərait yaratmaqla daxili bazarın məhsul və xidmətlərlə zənginləşdirilməsinə,
eləcə də bazarda qiymətlərin səviyyəsinin sabitləşdirilməsinə xidmət edir. İstehsal biznesinin özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri mövcuddur. Bu xüsusiyyətlərə ilk növbədə istehsal biznesində
sahibkarlıq və biznes risklərinin çoxsaylı xarakter daşımasını şamil etmək olar. Ona görə də biznes
strukturları sahibkarlıq və biznes risklərinin minimuma endirilməsi istiqamətində çoxsaylı cəhdlər
göstərirlər. İstehsal biznesinin riskli xarakter daşıması əsas etibarı ilə biznesin təhlükəsizliyi və
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatında təbii iqlim şəraitinin dominant
təsirə malik olması ilə sıx bağlıdır. Odur ki, Qərb ölkələrinin praktikasında biznes risklərinin effektiv şəkildə sığortalanması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
İstehsal biznesinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də istehsal fəaliyyətinin həyata keçirilməsində istehsal potensialının bütün elementlərindən səmərəli istifadə edilməsidir. Məlum olduğu
kimi məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi zamanı iqtisadi potensialın bu və ya digər elementlərindən, eləcə də əmək, kapital, texnologiya, maddi-texniki resurslardan və onların effektiv
kombinasiyalarından istifadə edilir. İstehsal biznesinin xarakterik məqamlarından biri də istehsal
və dövriyyə fondlarından istifadə edilməsi və eləcə də həmin fondların əldə edilməsi ilə bağlı
kapital resurslarına olan ehtiyatların ödənilməsidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, biznes fəaliyyətinin
digər növ müxtəlifliklərindən fərqli olaraq istehsal biznesində kapitalın ödəmə müddəti nisbətən
uzunmüddətli xarakter daşıyır. Belə ki, əgər kommersiya biznesində kapitalın ödənilmə müddəti
bilavasitə dövriyyə prosesindən-məhsulun satışı prosesinin bitməsindən asılı olursa, istehsal biznesində kapitalın ödənilməsi maddi-texniki resurslarla təchizat və s. faktorlardan bilavasitə asılı
olur.
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Kommersiya biznesi xüsusilə transformasiya prosesinin ilkin dövrlərində daha çox geniş yayılmışdır və hazırda da aktuallığını qorumaqdadır. Kommersiya biznesinin xarakterik məqamlarından biri ilk növbədə məhsulların alqı-satqısı və ya yenidən satışı proseslərinin həyata keçirilməsidir. Kommersiya biznesinin xarakterik cəhətlərindən biri də bazar iqtisadiyyatı şəraitində azad rəqabət mühitinin hakim mövqe tutması ilə bağlıdır. Biznes fəaliyyətində azad rəqabət mühitinə
üstünlük verilməsi ilk növbədə inhisarçılığın qarşısının alınması ilə sıx əlaqədardır.
Maliyyə biznesi - biznes fəaliyyətinin özünəməxsus növ müxtəlifliyi olub, onun predmetini,
kapital və qiymətli kağızlarının alqı-satqısını təşkil edir. Kommersiya biznesinin təşkilati strukturlarını bir qayda olaraq banklar və kredit qurumları təşkil edir.
Konsultativ biznes fəaliyyətinin əsasını bu və ya digər iqtisadi layihələrin gerçəkləşdirilməsi ilə
bağlı məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi təşkil edir. Konsultativ xidmətlər bazar iqtisadiyyatı şəraitində daha çox layihə menecmenti çərçivəsində reallaşdırılır və inkişaf etdirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, biznes fəaliyyətinin yuxarıda adı çəkilən növ müxtəlifliyi üçün xarakterik olan ən mühüm məqam iqtisadi azadlıqların mövcudluğu və eləcə də məhsulun, xidmətlərin,
işçi qüvvəsinin və kapitalın sərbəst hərəkətinin təmin olunmasıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki,
2019-cu ildən etibarən dünyada yayılan koronavirus pandemiyası iqtisadi potensialın bütün elementlərinin sərbəst hərəkətini məhdudlaşdırmışdır ki, bu da dünyanın bütün ölkələrində iqtisadi
fəallığın aşağı düşməsinə əlverişli şərait yaratmışdır. Koronavirus pandemiyasının doğurduğu ən
mühüm təzahür ondan ibarətdir ki, xüsusilə ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi, eyni zamanda “Evdə qal” kampaniyası çərçivəsində fərdlər, regionlar və ölkələr ilk növbədə ərzaq təhlükəsizliyini- ərzaq məhsullarına olan tələbatın daxili mənbələr hesabına ödənilməsi, əczaçılıq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsini təmin etməlidirlər. İqtisad elmləri doktoru Anar Abbasovun
fikrincə qlobal iqtisadi böhran ilk növbədə əhalinin gəlirlərinin səviyyəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarmışdır. Koronavirus pandemiyası dünya ölkələrində maliyyə bank sektorunun da çökməsinə səbəb olmuş və qlobal miqyasda gəlirlərin səviyyəsinin azalmasına öz təsirini göstərmişdir. Koronavirus pandemiyası şəraitində əhalinin gəlirlərinin səviyyəsinin aşağı düşməsinin özünəməxsus səbəbləri mövcuddur. Doğrudur, etiraf etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın bu və ya digər
sahələrində rəsmi fəaliyyət göstərən işçilərə dövlət büdcəsi tərəfindən müəyyən ödənişlər təklif
edilir və həcmindən asılı olmayaraq bu və ya digər şəkildə problemin qarşılanmasında istifadə
edilə bilir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, dünyanın elə ölkələri mövcuddur ki, həmin ölkələrdə
iqtisadiyyatın qeyri-formal sektoru da kifayət qədər çoxsaylı işçi qüvvəsi ilə təmin olunur və həmin sahələrdə məhz əhalinin məşğulluğu təmin edilir. Təkcə bir faktı qeyd etmək olar ki, Latın
Amerikasında iqtisadiyyatın qeyri-formal sektorunda işçi qüvvəsinin təxminən 50%-dən yuxarı
hissəsi məşğul olur.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə təkcə 2020-ci ilin ikinci rübündə dünya üzrə
400 milyondan çox işçi qüvvəsinin itirilməsi halları müşahidə edilmişdir, inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə bu hallar daha çöx özünü büruzə vermişdir. 2020-ci ildə dünya iqtisadiyyatında artım
meyillərinin kəskin şəkildə məhdudlaşmasının nəticəsidir ki, dünya iqtisadiyyatında 5-8%-ə qədər
azalma müşahidə edilmişdir. Bu cür azalma dünya üzrə miqrantlarm pul gəlirlərinin həcminə də
öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə maliyyələşmənin xarici mənbələri
təxminən 20%-ə qədər aşağı düşmüşdür. Dünya Bankının qiymətləndirmələrinə görə koronavirus
pandemiyasının birbaşa nəticəsi kimi 2020-ci illərin sonlarında kəskin yoxsulluq həddində yaşayan insanların sayı təxminən 71-100 mln nəfər əhali həddində artmışdır.
Hazırda bilavasitə pandemiyanm nəticələrinə görə təxminən 135 mln nəfərdən çox insan kəskin
aclıq problemi ilə üzləşməkdədir. Kəskin aclıq problemi ilə üzləşən əhalinin təxminən 45 mln nəfəri Asiya və Afrika ölkələrinin payına düşür. Gəlirlərinin səviyyəsinin məhdudlaşdırılması ərzaq
məhsullarına olan tələbin aşağı düşməsinə gətirib çıxarmışdır ki, bu da öz növbəsində aqrar ərzaq
kompleksində çalışan işçi qüvvəsinin sayının təxminən 451 mln nəfərə qədər məhdudlaşması və
eləcə də dünya üzrə formal rəsmi sektorda çalışan işçilərin 35%-nin ixtisar olunmasına gətirib
çıxarmışdır.
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Koronovirus pandemiyası cəmiyyətdə qeyri-bərabərliyin artmasına, o cümlədən gəlirlərin bölüşdürülməsindəki bərabərsizlik səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. COVİD -19 pandemiyası qloballaşma şəraitində mövcud olan sosial bərabərsizliyin daha da dərinləşməsinə gətirib
çıxarmışdır. Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin özünü kəskin şəkildə büruzə verməsi son nəticədə
yoxsulluq həddində yaşayan əhalinin sayının artmasına gətirib çıxarmışdır ki, bu da ilk növbədə
əhalinin aztəminatlı təbəqələrinin tibbi xidmətlərə olan çıxış imkanlarının praktik olaraq məhdudlaşmasına səbəb olmuşdur.
Bununla yanaşı, COVİD -19 pandemiyası eyni zamanda təhlükəsiz su mənbələrinə çıxış imkanlarında qeyri-bərabərlik problemlərinin daha da dərinləşməsini şərtləndirmiş və xidmətlərə
olan ehtiyacların ödənilməsində qeyri-bərabərlik davam etməkdədir. Bu prosesdən xüsusilə miqrantlar daha çox əziyyət çəkməkdədir. Təbiidir ki, ölkələr öz əhalisini qida məhsulları ilə təchiz
etmək baxımdan və eləcə də sosial xidmətlərə olan ehtiyaclarını ödəmək baxımından problemlərlə
üzləşdikləri halda miqrantların bu və ya digər xidmətlərə olan ehtiyaclarının ödənilməsində təbii
ki, çoxsaylı problemlər yaranır. Bu ilk növbədə qeyri-formal şəkidə bu və ya digər ölkəyə daxil
olan miqrantların həyat şəraitində baş verən problemləri özündə əks etdirir. [2, s. 147-148]
Postsovet məkanı ölkələrində biznes fəaliyyətinin inkişaf mərhələləri
Biznes fəaliyyətinin formalaşması iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə uzunmüddətli tarixi
bir dövrü özündə əks etdirir. Biznes fəaliyyətinin formalaşması və inkişaf etdirilməsi bütövlükdə
bazar iqtisadiyyatı əsasında inkişaf etmiş ölkələr üçün səciyyəvi cəhətlərdən biri hesab edilir. Keçmiş sosialist məkanı ölkələri üçün biznes fəaliyyətinin inkişafı heç də uzunmüddətli bir dövrü əhatə etmir. Sovetlər Birliyinin mövcud olduğu dövrdə planlaşdırma və dövlət idarəetmə sisteminin
tətbiqi, eləcə də mərkəzləşdirilmiş iqtisadi münasibətlər sisteminin hakim mövqe tutması bütövlükdə biznes fəaliyyətini, bazar iqtisadiyyatının ayrı-ayrı institutlarını və azad rəqabət fəaliyyətini,
demək olar ki, əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmışdır. Lakin biznes fəaliyyətinin inkişafına
ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından etibarən bu və ya digər şəkildə iqtisadi imkanlar yaradılmışdır. Odur ki, keçid dövrünü başa çatdırmış postsovet məkanı ölkələrində biznes fəaliyyətinin inkişafını aşağıdakı mərhələlərdə xarakterizə etmək mümkündür.
1-ci mərhələ 1987-1989-cu ilə qədərki dövr. Bu dövr ilk növbədə biznes fəaliyyətinin inkişafında ilkin dövrlər kimi xarakterizə edilir və əsas etibarilə çoxsaylı kooperativlərin yaranması ilə
xarakterizə edilir. Həmin dövrdə xırda biznesin inkişafının başlıca məqsədi ilk növbədə daxili bazarın istehlak məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində əhəmiyyətli rol oynamaqdan ibarət idi.
Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrdə kooperativlərin inkişafında əhəmiyyətli rol
qət olunsa da, lakin bütövlükdə dövlətin iqtisadi institutları və inzibati-idarəetmə resursları sahibkarlığın inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərə bilmirdi. Bundan əlavə, infrastruktur
sisteminin inkişaf etməməsi, eləcə də kooperativlərin maliyyə resurslarına olan tələbatının ödənilməsində də çoxsaylı problemlər mövcud idi.
Biznes fəaliyyətinin inkişafının ikinci mərhələsi keçmiş Sovetlər dövründə 1990-91-ci illəri
əhatə edir. Bu dövrdə biznes fəaliyyətinin, xüsusilə kiçik müəssisələrin inkişafi ilə bağlı bu və ya
digər qanunvericilik aktları qəbul edilməyə başlandı. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə biznes fəaliyyətinə meyil demək olar ki, intensiv əsaslarla genişlənməyə başlandı. Ticari münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi bazar iqtisadi institutlarının formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayırdı. 1990-91ci illərdə keçmiş Sovetlər Birliyinin ayrı-ayrı ölkələrində dövlət müəssisələrinin xırda miqyaslarda da olsa özəlləşmə prosesləri baş verirdi ki, bu da xirda sahibkarlığın inkişafında əhəmiyyətli
rol oynayırdı.
Sahibkarlığın inkişafının üçüncü mərhələsi 1991-1993-cü illəri əhatə edir. Bu dövrdə xüsusilə
sahibkarlığın kommersiya formaları geniş şəkildə inkişaf etməyə başladı. Bu isə ilk növbədə məhsul satışı və xidmətlər göstərilməsi ilə bağlı fəaliyyətin daha da genişlənməsinə əlverişli şərait
yaratdı. Həmin dövrlərdə ayrı-ayrı postsovet respublikalarında bankların və digər maliyyə institutlarının formalaşması sahibkarlıq qurumlarının maliyyə resurslarına olan tələbatının ödənilməsində bu və ya digər şəkildə mühim rol oynayırdı.
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Biznes fəaliyyətinin inkişafında dördüncü mərhələ 1994-1998-ci illləri əhatə edir. Həmin
dövrün xarakterik məqamlarından biri ondan ibarət idi ki, biznes fəaliyyətinin inkişafı ilə bağlı
kütləvi qanunlar qəbul edilir və eyni zamanda dövlət əmlakının genişmiqyaslı özəlləşdirilməsi
prosesi həyata keçirilirdi. Bu proses ayrı-ayrı respublikalarda iqtisadi böhranların şiddətlənməsi
ilə müşahidə olunduğundan biznes fəaliyyətinin iqtisadiyyatda rolu demək olar ki, o qədər də
müşahidə edilmirdi. Yaranan ilk sahibkarlar demək olar ki, iqtisadi böhranlar şəraitində bu və ya
digər şəkildə davamlı olaraq müflisləşmə təhlükəsini yaşayır və iqtisadi arenanı tərk edirdi.
1997-2002-ci illərdə isə sahibkarlığın inkişafının 5-ci mərhələsi xarakterik xüsusiyyət əldə etməyə başladı ki, bu mərhələnin də xüsusi xarakterik məqamlarından biri daha çox vasitəçilik fəaliyyətinin geniş yayılması idi. Bundan əlavə, kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşdirilməsi ilə
bağlı tendensiyalar da özünü büruzə verirdi.
Ən nəhayət 2000-ci ildən sonrakı dövrdən hazırkı dövrə qədər biznes fəaliyyətinin növbəti mərhələsi yaşanır ki, bu mərhələ də ilk növbədə bütövlükdə iqtisadiyyatda biznes fəaliyyətinə geniş
rol verilməsi, eləcə də sahibkarların infrastruktur sisteminin yaradılması ilə səciyyələnir. İqtisadiyyatın bütün sahələrində biznes fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə əlverişli şərait yaradılması,
eləcə də sahibkarlıq qurumlarına güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, onların daxili bazarın tələbatının ödənilməsində əhəmiyyətli rol oynaması bu dövrün səciyyəvi cəhətlərindən biri kimi
çıxış edir.
İnkişaf etmiş ölkələrdə biznes fəaliyyətinin inkişafını səciyyələndirən ən mühüm cəhətlərdən
biri sahibkarlıq qurumlarına dövlət dəstəyinin və eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən
zəruri dəstəklərin verilməsi ilə bağlıdır. Bu cür qeyri-müəyyənliklər bir sıra hallarda biznes fəaliyyəti üçün əhəmiyyətli risklər yaradır və bu risklərin qarşısının alınması üçün isə sahibkarlıq
qurumları əslində daxili və xarici bazarda baş verən konyunktur dalğalanmalarına çevik şəkildə
reaksiya göstərməlidirlər.
Nəticə
Beləliklə, biznes fəaliyyəti milli iqtisadiyyatın inkişafında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı
eyni zamanda müasir şəraitdə əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində və gəlirlərinin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamaqla cəmiyyətdə sosial sabitliyin qorunmasına və bazarlarda bolluğa və qiymət sabitliyinə nail olunmasına xidmət edir. Biznes fəaliyyətinin növ müxtəlifliklərinin
optimal kombinasiyası milli iqtisadiyyatın sahə və ərazi kəsimlərində tarazlığın təmin edilməsinə,
geniş təkrar istehsal prosesinin ayrı-ayrı elementləri arasında inteqrasiya münasibətlərinin uğurla
reallaşdırılmasına əlverişli şərait yaradır.
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Особенности развития предпринимательства в национальной экономике
Резюме
Цель исследования - изучить роль бизнеса в национальной экономике и выявить факторы, влияющие на бизнес.
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Методология исследования - в работе использовались методы сравнительного анализа,
группировки, обобщения и анализа.
Значимость исследования - нейтрализация деструктивных проявлений внутренних и
внесних факторов среды ведения бизнеса, по сути, создает благоприятные условия для повышения экономической активности и предпринимательской активности, что положительно сказывается на повышении деловой привлекательности национальной экономики и увеличении перспектив. для предпринимательства. В связи с этим важно нейтрализовать внутренние и внесние угрозы развитию бизнеса в национальной экономике.
Результаты исследования - в целях повышения роли бизнеса в национальной экономике, ведения устойчивого бизнеса, обеспечения эффективной интеграции национального
бизнеса в мировую экономическую систему были даны рекомендации.
Оригинальность и научная новизна исследования - повышение эффективности бизнесорганизаций, формирование инфраструктуры бизнеса, создание благоприятной бизнес-среды как для производителей, так и для потребителей, выявление факторов, деструктивно
влияющих на деловую активность.
Ключевые слова: национальная экономика, деловая активность, бизнес-среда, производственные отношения, инвестиционная среда.
Ramil Aloysad Asgarov
doctoral student of Azerbaijan State Agrarian University
Specific features of business development in the national economy
Summary
The purpose of the study- is to study the role of business in the national economy and to
identify the factors that affect business.
Research methodology - comparative analysis, grouping, generalization and analysis methods
were used in the research work.
Significance of the research - neutralization of destructive manifestations of internal and external environmental factors of business, in fact, creates favorable conditions for increasing economic activity and entrepreneurship, which has a positive impact on increasing the business attractiveness of the national economy and increasing the prospects for entrepreneurship. In this
regard, it is important to neutralize internal and external threats to business development in the
national economy.
The results of the study - in order to increase the role of business in the national economy, to
carry out sustainable business activities, to ensure the effective integration of national businesses
in the global economic system, recommendations were made.
Originality and scientific novelty of the research - increasing the efficiency of business organizations, the formation of business infrastructure, the creation of a favorable business environment for both producers and consumers, the identification of factors that have a destructive effect
on business.
Key words: national economy, business activity, business environment, production relations,
investment environment.
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IV BÖLMƏ.
MÜƏSSİSƏLƏRİN İQTİSADİYYATI, İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ
EKONOMETRİK PROQNOZLAŞDIRMA
UOT 658.3.
Eldəniz Məzahir oğlu MƏHƏRRƏMOV,
AKU-nun “Marketinq və menecment”
fakültəsinin dekanı, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLATLARDA KADR İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – idarəetmə sisteminin fəaliyyətinin səmərəliliyi müəssisə və təşkilatların
kadr potensialından və gələcək mütəxəssislərin hazırlanmasında görülən işlərindən asılıdır. Bu baxımdan tədqiqatın aparlmasında əsas məqsədi müasir iqtisadi münasibətlər sistemində kadr idarəetmə sisteminin təşkili, müəssisə və təşkilatların idarə olunmasında savadlı kadrların formalaşdırılması məsələləri təşkil edir.
Tədqiqatın metodologiyası – məqalədə əsasən sistematik və müqayisəli təhlil üsulundan istifadə olunmuşdur. Müasir idarəetmə sistemində kadrlara texniki dəstəyin verilməsi, informasiya
təminatçılığı, kadrların idarəetmə sisteminə normativ və metodoloji dəstəyin verilməsində istifadə
olunan normaların, qaydaların, tələblərin, xüsusiyyətlərin, metodların, əməyin təşkili və kadr idarəçiliyini müəyyən edən və müvafiq səlahiyyətli orqan və ya təşkilat rəhbərliyi tərəfindən müəyyən
edilmiş qaydada təsdiq olunmuş sənədlər, normativ və arayış materialları təhlil edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – məqalədə aparılan tədqiqatın tədbiqi əhəmiyyəti kadr idarəetmə sisteminin təşkili zamanı təkmilləşdirmə mexanizmlərinin formalaşdırılması və onların tətbiqi imkanları ilə müəyyən edilir.
Tədqiqatın nəticələri – müəssisə və təşkilatlarda kadr idarəetmə sisteminin innovativ fəallığı
motivasiya sisteminin yaradılmasıdır. Müəssisə və təşkilatların inkişafı zamanı keyfiyyət göstəriciləri və qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün savadlı kadr patensialına malik olmasıdır.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – müəsissə və təşkilatların fəaliyyətinin müasir idarəetmə sisteminə uyğunlaşdırılması məsələri öyrənilmişdir. Müəssisə və təşkilatların səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün kadr idarəetmə sisteminin işlənməsi, icra edilməsi vacibliyini şərtləndirən metod və üsullar araşdırılıb müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: kadrların idarəetmə sistemində formalaşması, texniki dəstək, informasiya təminatı, metodoloji təminat, hüquqi təminat.
Giriş
İdarəetmə sistemi milli iqtisadiyyatın inkişafında ən vacib sahələrdən biri olaraq çıxış edir. Məlum olduğu kimi, müəssisə və təşkilatlarda düzgün qərarların qəbul edilməsi kadrların üzərinə düşür. Hal-hazırda müəssisə və təşkilatların idarəetmə bölmələrində bacarıqlı, peşəkar kadrlara üstünlük verilir. Kadr idarəetmə funksiyaları tam, həmçinin heyətin işgüzar fəaliyyətinin qiymətləndirilməsindən ibarət olmalıdır. Müəssisələrdə idarəetmə hər şeydən əvvəl fərdlərin, sosial qrupların öz məqsədlərini yerinə yetirmək üçün göstərdikləri şüurlu fəaliyyətin xüsusi forması olmaqla,
qərarların hazırlanması və həyata keçirilməsindən, nizamlayıcı fəaliyyətdən, informasiya mübadiləsinin prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi və konkret məqsədlərə nail olmaqdan ibarət olmalıdır.
Daha dəqiq desək, müəssisələrdə fəaliyyətə başlayan yuxarı və orta səviyyəli kadrların məhz bacara biləcəkləri işlə təmin edilməsi və ya onlara daxili imkanları hesabına bilik, bacarıqlarının artı98
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rılması üçün müvafiq şəraitin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu şərait müxtəlif aspektlərdən, xüsusilə kadrların formalaşması üçün təlim, tədris proseslərinin təşkili və informasiyanın
əlyetərliyinin təmin olunmasından ibarətdir.
Kadrların idarəetmə sistemində formalaşması
Kadr idarəetmə sisteminin kadr hazırlığı şəraitində təşkilatın kadr xidməti işçilərinin zəruri kəmiyyət və keyfiyyət tərkibi başa düşülür. Təşkilatda kadr işinin səviyyəsi kadr xidmətləri üzrə
mütəxəssislərin peşəkar səriştələrindən asılıdır.
Hal-hazırda yerli təşkilatların kadr idarəetmə bölmələri bir çox hallarda peşəkar bacarıqları olmayan insanlarla təchiz olunmuşdur. Bu da müəssisə və təşkilatların müasir vəzifələrinə cavab
vermir. Müəssisə və təşkilatların ixtisaslı və bacarıqlı kadrlarla təmin olunması idarəetmə üslubundan asılıdır. İdarəetmə üslubu xidmət, vəzifələrin yerinə yetirilməsi prosesində rəhbərin tabelikdə olanlarla davranış üslubu, onlarla münasibətlərinin səciyyəsidir [2, s. 27].
Kadr idarəetmə funksiyalarının tam həcmini yerinə yetirmək, kadrların idarə edilməsi xidməti
işçilərin işgüzar və peşə ixtisaslarına yüksək tələbləri təqdim edir.
Kadr idarəetmə işçilərinin əsas vəzifələri bunlardır:
• əmək qanunvericiliyi, işçi heyəti ilə əlaqəli metodik, tənzimləyici və digər materialları bilmək yaxşıdır, kadr qeydləri, əmək psixologiyasının əsası, kadrların idarə edilməsi sahəsində
qabaqcıl yerli və xarici təcrübə;
• kadr qiymətləndirilməsinin müasir metodlarına, karyera rəhbərliyinə, kadrlarla işin uzun
müddətli və operativ planlaşdırılmasına, struktur bölmələrin və işçilərin funksiyalarının tənzimlənməsinə, sosial idarəetmə texnologiyalarına sahib olmaq;
• müəssisənin, bazarın, konyunkturanın inkişaf perspektivləri barədə, əməyin, istehsalın və
idarəetmənin elmi təşkili əsasları, müəssisənin quruluşu və struktur bölmələrinin əsas funksiyaları haqqında dəqiq təsəvvürə sahib olmaq.
Müasir şəraitdə təşkilatda kadr idarəçiliyinin mürəkkəbliyi kadr xidmətinin rəhbəri üçün tələblərin yeni səviyyəsini müəyyənləşdirir. Ona görə inkişafda olan təşkilatlarda (firmalarda) kadr
xidmətinin menecerləri yüksək peşə bacarıqlarına malik olmalıdırlar.
Kadr hazırlığı və onlar tərəfindən yeni idarəetmə metodlarının yaradılması prosesi şüurlu və
davamlı olmalıdır. Kadr idarəetmə xidmətinin kəmiyyət tərkibi təşkilat və kadr quruluşu və təşkilatın nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. Müəssisə və təşkilatların xidmətinin tələb olunan sayda işçilərinin sayı hesablanarkən aşağıdakı amillər nəzərə alınır:
• təşkilatdakı işçilərin ümumi sayı;
• fəaliyyət sahələri (istehsal, ticarət, bankçılıq və s.) ilə ayrı-ayrı sahələrinin miqyası, filialların mövcudluğu ilə əlaqəli təşkilatın xüsusi şərtləri və xüsusiyyətləri;
• təşkilatın sosial xüsusiyyətləri, işçilərinin struktur tərkibi (müxtəlif kateqoriyalı işçilərin,
mütəxəssislərin, menecerlərin, işçilərin olması), onların ixtisasları;
• kadr idarəçiliyində həll olunan vəzifələri (strateji planlaşdırma, kadr siyasətinin inkişafı, təlimin təşkili və s.);
• idarəetmə işinə texniki dəstək.
Kadr xidmətindəki əlverişli metodlardan biri, idarəetmə işlərini yerinə yetirmək üçün əmək
xərcləri (vaxt) hesabına müəyyənləşdirilməsidir.
Kadr idarəetmə sistemində dövr edən sənədlərlə işin təşkilidir. Sənəd işi sənədlərin işçi heyəti
tərəfindən yaradıldığı andan tamamlandıqdan və digər bölmələrə təhvil verilməsindən bəri sənədlərin işlənməsi və hərəkətinin tam dövrüdür.
Kadr idarəetmə sisteminin əsas kargüzarlıq funksiyaları bunlardır:
• gələn və ötürülən sənədlərin vaxtında işlənməsi;
• icra sənədləri üçün kadr idarəetmə sisteminin müvafiq işçilərinə etibar etmək;
• kadr məsələlərinə dair sənədlərin çap edilməsi;
• kadr sənədlərinin qeydiyyatı, uçotu və saxlanması;
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• bu təşkilat üçün təsdiq edilmiş nomenklaturaya uyğun olaraq işlərin formalaşdırılması;
• kadr məsələlərinə dair sənədlərin surətini çıxarmaq və artırmaq;
• sənədlərin icrasına nəzarət;
• sənədlərin şaquli və üfiqi bağlantılarda ötürülməsi.
Təşkilatın ölçüsündən asılı olaraq sənədləşmə işləri birbaşa bir bölmədə (ofis, ümumi şöbə)
aparıla bilər və ya müxtəlif bağlantılara səpələnə bilər. Birinci halda işin təşkili şəklində sənədləşmə mərkəzləşdirilmiş, ikinci halda isə mərkəzləsdirilməmişdir. Praktikada bütün təşkilat üçün ortaq olan ən vacib işin bir hissəsi yerində həyata keçirildiyi və qalan iş bütün bölmələrdə, o cümlədən kadr xidmətində olduğu zaman qarışıq bir forma üstünlük təşkil edir. [1, s.216].
Sənədləşdirmə tələbləri vahid sənədləşdirmə sistemləri üçün dövlət standartlarına əsaslanır.
Kadr idarəetmə sistemində aşağıdakı standart sənədləşdirmə sistemləri tətbiq olunur və saxlanılır:
• planlaşdırılmış (kadr məsələlərində planlaşdırılan tapşırıqlar, gənc mütəxəssislərə müraciətlər, işçilərin sayının, əməkhaqqının və s. planlaşdırılmış hesablamalar);
• ilkin uçot (əmək və əməkhaqqı uçotu);
• hesabat və statik (sayı, əməkhaqqı, əmək məhsuldarlığı, işçilərin buraxılması və s. baxımından);
• sosial təminat (pensiya, müavinət, imtiyazlar və s.);
• təşkilati və inzibati (məktublar, qeydlər, bəyanatlar, təlimatlar, anketlər, qərarlar, sərəncamlar, sifarişlər və s.)
Sənədlərin əskəriyyəti təşkilat üçün daxili xarakter daşıyır. Bununla işləmə qaydası daxili qayda və müəyyən qaydalarla tənzimlənir. Kadrların idarə edilməsi sisteminin rəhbəri tərəfindən həyata keçirilən kadr sənədlərinin icrasının monitorinqinə xüsusi diqqət yetirilir.
Kadr idarəetmə sisteminə texniki dəstək
Təşkilati kadr idarəetmə sisteminin texniki dəstəyinin əsasını texniki vasitələr təşkil edir.
Texniki vasitələr kompleksi (TVK) - məlumatların toplanması, qeydiyyatı, ötürülməsi, işlənməsi və təqdim edilməsi üçün texniki vasitələrin məcmusudur.
TVK idarəetmə həllərini minimum əmək və xərclə, müəyyən bir dəqiqlik və etibarlılıqla, vaxtında verməlidir.
TVK-nın fəaliyyətində kadr xidmətinin səmərəliliyi həm xidmət işçilərinin məhsuldarlığını artırmaqla, həm də daha dolğun və dəqiq məlumatlara əsaslanaraq idarəetmə problemlərinin həlli
üçün iqtisadi və riyazi metodlardan istifadə etmək imkanı ilə təmin etməlidir.
TVK- onun komponentlərinin informasiya, proqram və texniki uyğunluğu, kadr xidmətinin fəaliyyət şərtlərinə uyğunlaşma olmalıdır; yeni cihazları birləşdirmək üçün genişlənmə.
Texniki vəsaitlərin seçilməsi üçün mənbə məlumatları:
• təşkilatın idarəetmə şöbəsi tərəfindən həll edilməsi nəzərdə tutulan vəzifələrin xüsusiyyətləri;
• məlumatların işlənməsi texnoloji proseslərinin xüsusiyyətləri;
• TVK-kadr xidmətinin bir hissəsi kimi istifadə edilə bilən avadanlıqların texniki xüsusiyyətləri.
Kadrların idarə olunması xidmətində onlardan istifadə üçün texniki vasitələrin seçilməsi üzrə
əməliyyatlar ardıcıllığına daxildir:
• texnoloji vasitələr və ya avtomatlaşdırma vasitəsi ilə yerinə yetirilməli olan iş növlərinin
müəyyən edilməsi;
• texniki vasitələrə tələblərin müəyyən edilməsi. Texniki vasitələrə olan tələbləri xarakterizə
edən göstəricilərin tərkibinin əsaslandırılması;
• kadr xidmətində nəzərdən keçirilən işlərin avtomatlaşdırılması məqsədlərinə nail olmaq
üçün müvafiq problemlərin həllinə imkan verən yerli və xarici şirkətlərin istehsal etdiyi texniki avadanlıqların siyahısının formalaşdırılması;
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• formalaşdırma siyahısı çərçivəsində texniki qurğuların keyfiyyət göstəricilərinin və funksional imkanlarının müəyyənləşdirilməsi.
Kadr idarəetmə sisteminin informasiya təminatı
Təşkilatın idarəetmə sisteminin müxtəlif səviyyələrində həyata keçirilən kadr idarəetmə prosesinin digər funksiyaları qərarların hazırlanması və onların icrasına nəzarətdir. Bu funksiyaların
həyata keçirilməsini təmin etmək ehtiyacı, kadr idarəetmə sistemini məlumat prosesi kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir. Funksional olaraq məlumatların ötürülməsi, işlənməsi, saxlanması,
istifadəsi və iyerarxik idarəetmənin özü bir informasiya sistemi kimidir. [4, s.196].
Kadr idarəetmə sisteminin informasiya dəstəyi, idarəetmə sistemində işlədiyi dövrdə yayılan
məlumatların həcmi, yerləşdirilməsi və təşkili formaları barədə həyata keçirilən qərarların məcmusudur. İnformasiya dəstəyi əməliyyat tənzimləmə və arayış məlumatları, texniki və iqtisadi məlumat və sənədləşdirmə sistemlərinin təsnifatlayıcılarını (vahid və xüsusi) ehtiva edir.
Kadrların idarə edilməsi xidmətinin öz funksiyalarını uğurla yerinə yetirə bilməsi üçün məlumatların keyfiyyətinə dair aşağıdakı tələblərə riayət etmək lazımdır:
1. Mürəkkəblik - məlumat xidmətin bütün aspektlərini hərtərəfli əks etdirməlidir; xarici şərtlərlə birlikdə texniki, texnoloji, təşkilati və sosial.
2. Giriş məlumatlarının səmərəliliyi, idarə olunan sistemdəki proses axını ilə eyni vaxtda gəlməli və ya onun tamamlanması anına təsadüf etməlidir.
3. Sistemli - tələb olunan məlumat sistematik və davamlı olaraq alınmalıdır.
4. Etibarlılıq - məlumat kifayət qədər dəqiq ölçmələr zamanı formalaşmalıdır.
Son zamanlarda təşkilatların struktur bölmələrində, o cümlədən kadr xidmətində kompyuterlərin struktur bölmələrində fərdi kompyuterlər geniş yayılmışdır. Bu baxımdan kadırların idarə edilməsi xidmətinə informasiya dəstəyinin dizaynında əsas problemlərdən biri də kompyuter yaddaşında məlumatların təşkilidir. Məlumat bankı məlumat olmadan qurulur, bunların hər biri məlumatların təsvirinin, saxlanmasının və idarə edilməsinin ümumi prinsiplərini təmin edən müəyyən
qaydalara əsasən təşkil edilmiş məlumatlar toplusudur. [3, s. 33]. Məlumat bazasında az sayda
serial şəklində toplanır və daim yenilənir, bunların hər biri nəzarət problemlərinin həllində istifadəyə yönəldilmişdir. [3, s. 43]
Kadrların idarə olunması xidmətinə informasiya dəstəyinin inkişafı üçün bir sıra təşkilati və
metodoloji tələblər təqdim olunur: məlumat bazasında məlumatların minimal surətdə təkrarlanması ilə məlumat emalının rasional inteqrasiyası, sənəd formalarının sayının azaldılması, sənədlərdə
olan məlumatların kompyuterlərdə işlənməsi imkanı; müxtəlif səviyyəli istifadəçilərə müxtəlif dərəcələrdə ətraflı məlumat əldə etməyə imkan verən məlumat dəstəyinin zəruri ehtiyatı.
Kadr idarəetmə sisteminin normativ və metodoloji təminatı
Kadrların idarə edilməsi sisteminin normativ və metodoloji dəstəyi problemlərin həllində istifadə olunan normaları, qaydaları, tələbləri, xüsusiyyətləri, metodları, əməyin təşkili və kadr idarəçiliyini müəyyən edən və səlahiyyətli, müvafiq orqan və ya təşkilat rəhbərliyi tərəfindən müəyyən
edilmiş qaydada təsdiq edilmiş sənədlər, normativ və arayış materialları məcmusudur.
Tənzimləyici və metodiki dəstək kadr idarəetmə məsələlərinə dair qərarların hazırlanması, qəbul edilməsi və həyata keçirilməsinin effektiv prosesi üçün şərait yaradır. Bu, metodiki sənədlərin
işlənib hazırlanmasını və tətbiqini təşkil etməkdən, kadr idarəetmə sistemində tənzimləmə iqtisadiyyatının aparılmasından ibarətdir.
Normativ və metodiki sənədlər üç qrupa bölünür:
- arayış - sorğu sənədləri;
- təşkilati, idarəetmə və təşkilati-metodoloji xarakterli sənədlər;
- texniki, texniki-iqtisadi və iqtisadi xarakterli sənədlər.
Normativ-məlumat istinad sənədlərinə maddi istehsal və idarəetmə sahəsində əməyin təşkili və
planlaşdırılması problemlərinin həlli üçün zəruri olan norma və standartlar daxildir. Bunlara daxildir:
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- ilkin əməliyyat müddəti və qiymət standartları; idarəetmə prosedurlarını yerinə yetirmək üçün
vaxt normaları (marşrut - texnoloji xəritə, idarəetmə prosedurlarının texnoloji xəritəsi);
- ilkin normalar əsasında əldə edilmiş törəmə norma və normalar (məhsul istehsalına əmək
xərclərinin konsolidasiya edilmiş normaları);
- təşkilatlar tərəfindən və ya mərkəzləşdirilmiş qaydada müəyyən edilmiş normalar (əməkhaqqı
fondunun vergitutma normaları, fiziki şəxslərə tətbiq olunan verginin həcmi).
Təşkilati və metodoloji xarakterli sənədlərə kadrların idarəetmə funksiyasının yerinə yetirilməsini tənzimləyən sənədlər daxildir:
Bunlara: kadr ehtiyatlarının formalaşdırılması və işçilərin uyğunlaşdırılmasının təşkili qaydaları, kadr seçiminin təşkili ilə bağlı tövsiyələr, əməkhaqqı və əməyin təşkili qaydaları, təhlükəsizlik
qaydalarına riayət edilməsi qaydaları və s.
Onların daxili təşkilati sənədləri bölmənin mövqeyi və iş təsviri ilə tənzimlənir. Bölmə (şöbə,
büro, qrup və s.) haqqında Əsasnamə, kadr xidmətinin istənilən struktur bölməsinin mövqeyini
tənzimləyən sənəddir.
İş təsviri, hər idarəetmə vəzifəsi çərçivəsində fəaliyyətlərini tənzimləyən və bu vəzifəni tutan
işçi üçün tələbləri özündə cəmləşdirən sənəddir.
Bu menecerlərin, mütəxəssislərin və işçilərin mövqelərinin ixtisaslaşmış kataloqundakı mövqeyə olan tipik tələblər əsasında tərtib edilə bilər, lakin dəyişən sosial və iqtisadi şərtlərə tabedir.
Yüksək keyfiyyətli bir iş təsviri tərtib etmək üçün bu vəzifəyə (və ya bu iş yerinə) uyğun olaraq
yerinə yetirilməli olan proseslər və işlər dərindən öyrənilir, sonra bu vəzifəni tutacaq işçiyə olan
tələblər, bilik, bacarıq, təcrübə və s. yəni fərdi dəqiqləşdirmə aparılır.
Texniki və iqtisadi xarakterli sənədlərdə bütün kateqoriyalar və tiplərin standartlarını tənzimləyən qaydalar, normalar, tələblər var. Bu sənədlər qrupuna daxildir:
1. Binaların və iş yerlərinin düzülüşü üçün standartlar;
2. Keyfiyyət, əmək, məhsul idarəetmə standartları;
3. İş, yəni biznes planı;
4. İstehsal xərcləri;
5. Təşkilatın işçilərinin sayı barədə hesabat.
Kadrların idarə olunması sisteminin metodik normativ sənədlərlə təmin edilməsinə görə məsuliyyəti təşkilatın idarəetmə aparatının müvafiq bölmələri daşıyır.
Kadr idarəetmə sisteminin hüquqi təminatı
İdarəetmənin başqa bir sahəsi kimi kadrlarla işləməyin öz qanuni əsası var. Onlar bütün işlər
kateqoriyası arasında münasibətlərin tənzimləyicisi kimi çıxış edir, vətəndaşların hüquqlarına riayət olunmasının əsas təminatçılarından biridir. İşin səmərəliliyinin artırılmasına imkan yaradır,
subyektivlik və qanunsuzluğa qarşı mübarizəyə töhfə verir. Hüquq mənbələri dedikdə, müvafiq
hüquq sahəsinin normalarının ifadə olunduğu aktlar nəzərdə tutulur. Onlar aşağıdakı ardıcıllıqla
növlərə görə təsnif edilir: məsləhət, qanun, fərman, qətnamə, nizamnamə, qərar və normativ aktların yarandığı orqanların növü, dövlət hakimiyyəti və hökumət orqanları.
Nəticə
Beləliklə, kadr idarəetmə sistemində ən vacib vəzifələrdən biri müəssisə və təşkilatlarda innovativ fəallığı motivasiya sisteminin yaradılmasıdır. Müasir idarəetmə sistemində müəssisələrin işinin təşkilində savadlı kadrların ixtisasları üzrə yerləşdirilməsi və onların formalaşması üçün maksimum dərəcədə şərait yaradılmalıdır. Elə müəssisələr vardır ki, onların iş mexanizmi fəaliyyət
istiqamətlərinə uyğun qurulur. Müəssisə və təşkilatların inkişaf mərhələlərində keyfiyyət göstəriciləri onun savadlı kadr potensialına malik olmasıdır.
Göstərilənlərlə yanaşı, kadr idarəetmə sisteminin formalaşması üçün daxili və xarici təcrübələrdən istifadə etməklə, kadr hazırlığı müəssisənin iş mexanizminə uyğun qurulmalı, etibarlı kadrlar yetişdirilməlidir.
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Организация системы управления персоналом на предприятиях и в организациях
Резюме
Цель исследования. Эффективность систем ы управления зависит от кадрового потенциала предприятия и организации, а также от проделанной работы по обучению будущих
специалистов. С этой точки зрения основной целью исследования является организация
системы управления персоналом в современной системе экономических отношений, формирование компетентных кадров в управлении предприятиями и организациями.
Методология исследования. В статье в основном используется метод систематического
и сравнительного анализа. Проведен анализ утвержденных организацией документов, нормативных и справочных материалов по оказанию технической поддержки персоналу в современной системе управления, информационному обеспечению, организации труда и
управлению персоналом, используемые при оказании нормативно-методической поддержки системы управления персоналом и определяемые соответствующим уполномоченным
органом или руководством организации.
Практическая значимость исследования. Практическая значимость проведенного в
статье исследования определяется формированием механизмов совершенствования в организации системы управления персоналом и возможностью их применения.
Результаты исследования. Инновационной деятельностью системы управления персоналом на предприятиях и в организациях является создание мотивационной системы. Показателем качества в развитии предприятий и организаций выступает наличие компетентных кадров для достижения поставленных целей.
Оригинальность и научная новизна исследования. Исследованы вопросы адаптации
деятельности предприятий и организаций к современной системе управления. Изучены и
определены методы и приемы, обуславливающие важность разработки и внедрения системы управления персоналом для обеспечения эффективной работы предприятий и организаций.
Ключевые слова: формирование системы управления персоналом, техническая поддержка, информационная поддержка, методологическое обеспечение, правовое обеспечение.
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PhD in Economics
Organization of personnel management system in enterprises and organizations
Summary
The purpose of the research. The effectiveness of the management system depends on the
human resources of the enterprise and the organization, as well as on the work done to train future
professionals. From this point of view, the main purpose of the study is the organization of personnel management systems in the modern system of economic relations, the formation of competent personnel in the management of enterprises and organizations.
Research methodology. The article mainly uses the method of systematic and comparative
analysis. The analysis of documents approved by the organization, regulatory and reference materials for the provision of technical support to personnel in a modern management system, information support, labor organization and personnel management, used in the provision of regulatory
and methodological support for the personnel management system and determined by the relevant
authorized body or the management of the organization.
Significance of the application of the research. The practical significance of the research
carried out in the article is determined by the formation of mechanisms for improving the organization of the personnel management system and the possibility of their application.
Results of the research. The innovative activity of the personnel management system at enterprises and organizations is the creation of a motivation system. An indicator of quality in the development of enterprises and organizations is the availability of competent personnel to achieve
the set goals.
Originality and scientific novelty of the research. The issues of adaptation of the activities
of enterprises and organizations to the modern management system have been investigated. Methods and techniques have been studied and determined that determine the importance of the development and implementation of a personnel management system to ensure the effective operation
of enterprises and organizations.
Key words: formation of personnel management system, technical support, information support, methodological support, legal support.
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Nəzakət Rafiq qızı HƏSƏNOVA
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
“Menecment və ticarət” kafedrasının
baş müəllimi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
MÜƏSSİSƏLƏRDƏ KEYFİYYƏT SİSTEMİNİN TƏŞKİLİ İSTİQAMƏTLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – tədqiqatın məqsədi müəssisələrdə keyfiyyəti idarəetmə sisteminin idarə
edilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, müasir biznesdə tətbiq edilən keyfiyyət standartlarının aydınlaşdırılmasıdır.
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli və kompleks təhlil əsasında keyfiyyət sisteminin formalaşmasına metodoloji yanaşmalardan və bu istiqamətdə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin mühüm prinsiplərindən, eləcə də müxtəlif tədqiqatçıların elmi əsərlərində verilmiş müddəalardan ibarətdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – tədqiqatda alınmış nəticələrdən, irəli sürülən təkliflərdən
müəssisələrdə keyfiyyət sisteminin formalaşmasında, inkişaf etdirilməsində və keyfiyyətin idarə
edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsində istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın nəticələri – ölkədə müəssisələrdə keyfiyyət sisteminin inkişaf perspektivinin mövcud problemlərinin təhlil edilməsi və onların aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tövsiyələr
işləyib hazırlamaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – keyfiyyətin idarə olunmasının xüsusi funksiyaları və
əsas metodları müəyyən edilmiş, bazara olan tələbatın və məhsulun keyfiyyətinin proqnozlaşdırılması həyata keçirilmiş, məhsul keyfiyyətinin artırılması üzrə göstəricilər qiymətləndirilmişdir.
Açar sözlər: keyfiyyət, keyfiyyət siyasəti, rəqabət, məhsul keyfiyyəti.
Giriş
Sektordan asılı olmayaraq, müəssisələr bazarda rəqibləri üzərində rəqabət üstünlüyü qazanmalıdırlar. Rəqabət üstünlüyü olan firmaların rəqiblərindən fərqli olması müştərilər tərəfindən onlara
davamlı üstünlük verilməsini təmin edir. Buna görə rəqabət üstünlüyü yaratmaq və saxlamaq üçün
müəssisələr daim yeniliklərə can atmalıdırlar. Bir sözlə, müəssisələrin rəqabətə davamlılığı bu
anlayışı dəstəkləyən ümumi keyfiyyət yanaşmasından asılıdır.
Bütün müəssisələr öz resurslarını səmərəli istifadə etməli və müştərilərin tələb və gözləntilərinə
cavab verməlidirlər. Rəqiblər qarşısında güclənmək firmanın strategiyasının düzgün müəyyənləşdirilməsi və həyata keçirilməsindən asılıdır.
Digər tərəfdən, qloballaşmanın təsiri ilə müxtəlif sahələrdə böyük dəyişiklik müşahidə olunur.
Bu dəyişikliyə riayət etmək üçün müəssisələr daha yüksək səmərəliliyin əldə edilməsi və rəqabət
üstünlüyünə nail olunması üçün öz strategiyalarını ümumi keyfiyyət anlayışına uyğunlaşdırmalıdırlar. Deməli, müəssisələrin rəqabət qabiliyyəti ümumi keyfiyyət idarəetmə sistemindən asılıdır.
Müəssisələrdə keyfiyyət sisteminin təşkili
Keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin işlənilməsi və tətbiqi müəssisələrin ən mühüm fəaliyyət
dairələrindən biridir. Hazırkı gündə keyfiyyət siyasi, iqtisadi və mənəvi kateqoriyaya çevrilir. Keyfiyyət sağlamlıq, pul, millətin və dövlətin ruhi rahatlığı və ləyaqəti deməkdir.
Keyfiyyət problemi haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, bu anlayışın arxasında həmişə
istehlakçı dayanır. Məhz o, malın ən müvafiq istehlak xüsusiyyətlərini seçir.
Keyfiyyət - bazar iqtisaliyyatı şəraitində bir nömrəli məsələdir. Məhz keyfiyyət menecmentinin
müasir metodlarının köməyi ilə qabaqcıl xarici şirkətlər müxtəlif bazarlarda lider mövqelərinə nail
olmuşlar. Azərbaycan müəssisələri keyfiyyət menecmentinin müasir metodlarının tətbiqi sahəsində hələlik geridə qalırlar. Buna əsasən keyfiyyətin yüksəldilməsi doğrudan da özündə nəhəng
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imkanlar yaradır. Lakin keyfiyyətin yüksəldilməsinin bütün səviyyələrində keyfiyyətə münasibət
dəyişdirilməsə mümkün deyildir. Bəzi rəhbərlər keyfiyyətə həyat tərzi kimi yanaşmasalar keyfiyyətin yüksəlməsinə nail ola bilməz.
Keyfiyyət sistemi müəssisəsinin xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, məhsulun islənib hazırlanmasına və onun tətbiqinə edilən xərclərin minimuma endirilməsini təmin etməlidir. Həm bizim ölkədə, həm də xarici ölkələrdə keyfiyyəti idarəetməyə sistemli yanasmanın formalasdırılması mərhələlərini bilmədən səmərəli keyfiyyət sistemi yaradılması mümkün deyildir.
Biznesdə “keyfiyyət” anlayışı texniki şərtlərin tələblərinin dəqiq yerinə yetirilməsini ifadə edir,
bu də sözün adi həyatda qəbul edilən mənasından bir qədər fərqlənir. Sənayedə və biznesdə keyfiyyətin əldə olunması ilə əlaqədar bir çox problemlər bu fərqi dərk etməyi istəməməkdən, yaxud
onu bacarmamaqdan irəli gəlir.
Keyfiyyəti idarəetmənin ən əsas hədəflərindən biri müəssisənin fəaliyyətini müştərilərin istək
və tələbləri üzərində qurmaqla, onların məmnunluğunun təmin edilməsidir. Məhz, bu səbəbdəndir
ki, standartda “müştəri məmnunluğu” əsas tələb kimi irəli sürülür və bütün əməliyyatlarda bu məsələyə diqqət yönəldilir. Odur ki, İSO 9001 müasir bazar iqtisadiyyatı sistemində ən güclü marketinq aləti kimi istifadə olunur. Standartın tətbiqi müəssisənin bazarın imkanlarına və dinamikasına
çevik reaksiyasına, satış həcminin və beləliklə də gəlirlərin artmasına, müştərilərin məmnunluğunun əldə edilməsinə, habelə müəssisənin resurslarından səmərəli istifadə olunmasına, müştərilərin
etibarını qazanmaqla bazarda firmanın dayanıqlığının təmin olunmasına yol açır.
Keyfiyyət müasir dövrdə müxtəlif ölkələrin iqtisadi və sosial inkisafının əsaslarından biri kimi
böyük potensiala malik olduğunu artıq sübut etmişdir. İnkisaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
keyfiyyətin yüksəldilməsi iqtisadiyyata təsir edən kifayət qədər güclü qüvvədir.
Keyfiyyət anlayışı insanların və sistemlərin “səhv etməsi” və “mükəmməlliyə çatmaq istəyi”
gerçəyindən ortaya çıxmışdır. Bir neçə il əvvəl “Keyfiyyətli”olaraq xarakterizə edilən bir məhsul
bu gün “Siravi”, sabah isə “Qəbul Edilə Bilməz” olaraq xarakterizə edilir. Başqa sözlə, keyfiyyətli
məhsul və xidmət təqdim edə bilmək üçün hər vaxt özünü aşa bilmə qabiliyyətinə qovuşmaq lazımdır. Qalıcı müvəffəqiyyət və davam etdirilə bilən bir iş sahibi ola bilmək üçün əvvəlcə “idarəetmə keyfiyyətimizi” artırmalıyıq.
“Keyfiyyət” - təyin olunan şərtlər altında və təyin olunan bir zaman müddəti içində istənilən
funksiyaları yerinə yetirə bilmə qabiliyyətidir.
“Keyfiyyət” - bir məhsulun istifadə edilmə uyğunluğunu təyin edən xüsusiyyətlərinin məcmusudur.
“Keyfiyyət” - əvvəlcədən müəyyən edilmiş olan xüsusiyyətlərə və ya standartlara uyğun istehsal etmək faktorudur.
Keyfiyyətin təmin edilməsi keyfiyyət standartlarının, keyfiyyətə görə məsuliyyətin bölüşdürülməsinin və işlərin keyfiyyətinə nəzarətin işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur. Keyfiyyət günün
tələbidir.
Keyfiyyət hər keçən gün daha da dost oldugumuz bir anlayış olur. Ancaq, cəmiyyətdə keyfiyyət
deyilincə ilk ağla gələn müəyyən standartlara uyğun gələn, gözəl, inkişaf etmiş kimi sifətlərin
olmasıdır. Keyfiyyət, qısaca, gözləmələri aşmaq deməkdir. Bu tərifiylə də insanlığın, davamlı inkişafın bir ifadəsini ehtiva edər. Dinamik bir anlayışdır. Çünki, insanların gözləmələri hər qarşılandığında yüksəlmə meyli göstərər.
Müştərilər tərəfindən axtarılan müəyyən şərtləri ən yaxşı qarşılayan mənasında istifadə edilən
“keyfiyyət” qısaca “məqsədlərə uyğunluq dərəcəsi” olaraq təyin oluna bilməkdədir. Buradakı
məqsəd istehlakçıların istək və arzularını qarşılaya bilməkdir.
Keyfiyyət xüsusiyyəti baxımından dinamik bir xüsusiyyət daşımaqda, istehlakçı ehtiyaclarına
paralel olaraq inkişaf etməkdə və dəyişməkdədir.
Təriflər və məlumatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, keyfiyyət özündə iki xüsusiyyəti ehtiva
etməkdədir:
1) Obyektiv xüsusiyyətlər.
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2) Subyektiv xüsusiyyətlər.
Obyektiv xüsusiyyətlər insan faktorundan kənarda qalan xüsusiyyətlərdir. Subyektiv xüsusiyyətlər isə obyektiv xüsusiyyətləri görməkdən, hiss etməkdən və düşünməkdən qaynaqlanan xüsusiyyətlərdir.
Keyfiyyətin subyektiv xüsusiyyətləri nə ölçüdə obyektiv hala gətirilə bilinirsə o ölçüdə nəzarət
etmək imkanı ortaya çıxmaqdadır. Standart obyektiv ölçülər əsasına görə işləyən bir üsuldur. Digər
bir mənada isə keyfiyyət dediyimiz anlayışın skeletini təşkil etməkdədir. Obyektiv əsaslara görə
düzəldilmiş bu skeletə bəzi subyektiv xüsusiyyətlər də əlavə edilməsilə “keyfiyyət” anlayışı meydana gəlməkdədir.
Keyfiyyət istehlakçıda inam duyğusu yaratmalıdır. İnam (güvən) meyarının meydana gəlməsi
keyfiyyətin qiymətləndiriləbilmə imkanı ilə bağlıdır. Qiymətləndiriləbilmə isə ölçüləbilmə imkanı
ilə bağlıdır. Ölçüləbilmə keyfiyyət ilə əlaqədar metodoloji işlərin əhatəsinə girməkdə və müxtəlif
test və araşdırmaları ehtiva etməkdədir.
Günümüz qloballaşan bazar şərtləri və istehsal faktorlarının sərhəd tanımayan işləyişi, keyfiyyət faktını hər zamankından daha çox ön plana çıxarmışdır. Keyfiyyət anlayışını bu cür ön plana
çıxaran, yaşanan sürətli dəyişmə müddətində çıxarılan mal və xidmətlərdəki müxtəliflik, beynəlxalq ticarətdə liberallaşma, ticari sərhədlərin yox olması, texnoloji irəliləmələr və bu inkişafların
özü ilə gətirdiyi yeni rəqabət şərtləridir. Dəyişmə və inkişaf, heç bir zaman önünə keçiləməyəcək
və maneə törədilə bilməyəcək anlayışlardır. “Nə istehsal etsəm onu sataram” anlayışı yerini “Müştəri ehtiyac və gözləmələrinə görə istehsal etmək” anlayışına buraxmaq məcburiyyətində qalmışdır. Bu vəziyyətdə rəqabətdə davamlı üstünlüyü təmin edə bilmənin tək şərti müştəridir. Müştərini
təmin etmək üçün, müştəri ehtiyac və gözləmələrini təyin edərək, bu ehtiyac və gözləmələrə uygun
mal və xidməti, asağı xərclə, keyfiyyətli və sürətli bir səkildə bazara təqdim etmək lazımdır. Hətta
bu gün ümumi keyfiyyət rəhbərliyi fəlsəfəsində müştərinin gözləmələrinin üzərinə çıxmaqdan danışılmaqdadır. Ümumi keyfiyyət fəlsəfəsi rəhbərliyin firmaların rəqabət güclərini artırmaları üçün
olmazsa olmaz tətbiqləri halına gətirmişdir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində keyfiyyət - ictimai istehsalın bütün istirakçılarının və bütövlükdə
cəmiyyətin maraqlarının inteqrasiyaedici amillərindən biri, yüksək keyfiyyətin təmin edilməsi isə
mövcudluğun obyektiv şərti, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin mühüm göstəricisi, sosial, iqtisadi və ekoloji təhlükəsizliyin təminatçısıdır.
İdarəetmənin praktiki və nəzəri təkamülünü qiymətləndirmək və bu təkamüldə keyfiyyət menecmentinin yerini görmək üçün 4 mühüm yanaşmaya diqqət yetirmək lazımdır.

İdarəetməyə müxtəlif məktəblər
baxımından yanaşma

İdarəetməyə
sistemli
yanaşma

Keyfiyyətin
idarə olunması

İdarəetməyə
vəziyyətə müvafiq
yanaşma

İdarəetmə prosesi
kimi yanaşma
Şəkil 1. Keyfiyyətin idarə olunmasına yanaşma istiqamətləri.
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Keyfiyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün, keyfiyyət haqda məlumatların toplanması, islənməsi və
təhlili metodları yaradıldı. Bazar iqtisadiyyatı səraitində fəaliyyət göstərən firmalar istehsal prosesi
və məhsulun istehsalı müddətində keyfiyyətə nəzarət etməyə çalışırlar. Toplanmış məlumatlar
əsasında qüsurlar azaldılır. İstehsalçı məhsulun istehlakı müddətində keyfiyyətə qayğı göstərməlidir və məhsul satıldıqdan sonra ona xidmətlərin göstərilməsini təşkil etməlidir. Əsasən bu xidmət
mürəkkəb istismar funksiyalı məhsullara şamil olunmalıdır.
Keyfiyyətin idarə edilməsi nəzəriyyəsində iki problem mövcuddur: menecmentin keyfiyyəti və
keyfiyyətli məhsul. Keyfiyyətin əldə edilməsi az xərc aparmır. Əvvəllər keyfiyyət xərclərinin əsas
hissəsi fiziki əməyin payına düşürdü. Bu günlərdə isə intellektual əməyin payı artıb. Müasir dövrdə
satış bazarının hansısa bir hissəsini əldə etmək üçün əsas şərt keyfiyyətdir. Yalnız keyfiyyət məhsulun rəqabət qabiliyətini yüksəldir. İstehlakçı üçün keyfiyyət anlayısı məhsulun funksional, sosial, estetik, ekoloji xüsusiyyətlərindən formalaşır. Yalnız, müəssisələr keyfiyyətli məhsul istehsal
edərkən, əhalinin alıcılıq qabiliyyətini yaddan çıxarmalı deyillər. Ona görə ki, iki anoloji məhsuldan, maya dəyəri asağı olan məhsul daha rəqabətə dözümlü olur. Sözsüz ki, keyfiyyətin əldə edilməsi xərclər tələb edir. Amma, keyfiyyət satışı artıran bir amildir və satısdan əldə olunan mənfəət,
xərcləri kompensasiya edir. Əgər müəssisə məhsulu bazara çıxarır və liderlik mövqeyinə çıxmaq
istəyirsə, təbii ki, həmin məhsulu vaxtaşırı olaraq təkmilləşdirməlidir.
Mikro səviyyədə keyfiyyət ilə bağlı problemin həll edilməsi makro səviyyə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər müəssisələr keyfiyyətə vaxtlı-vaxtında fikir verməsələr, qüsurlu məhsulların sayı artacaq və bu da öz növbəsində hər vahidin maya dəyərini artıracaq. Çünki, zay məhsul
istehlakçıya çatmasın deyə onun qüsuru aradan qaldırılmalıdır. Bu isə öz növbəsində əlavə xərc
tələb edir. Bu qüsurlar yaranmasın deyə hər bir müəssisə keyfiyyət üzrə uzunmüddətli proqram
hazırlamalıdır. Bu günlərədək hesab olunurdu ki, keyfiyyətin əldə olunması ilə xüsusi söbə məsğul
olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatına keçid dövrü bizləri inkisaf etmiş ölkələrin təcrübəsini öyrənməyə
məcbur edir və nəticədə məlum olur ki, keyfiyyətlə bütün şöbələr məşğul olmalıdır. Bir neçə ölkələrin müəssisələrində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, keyfiyyətə az diqqət yetirən təşkilatlar 60%
vaxtlarını qüsurların aradan qaldırılmasına sərf edirlər.
Keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin pirinsiplərinin effektiv həyata keçirilməsi üçün idarəetmənin xüsusi (konkret) funksiyalarını həyata keçirmək vacibdir. ISO 9000 seriyalı standarta münasib
olaraq, bu standartlardan göstərilən qaydalar (elementlər) əsasında keyfiyyətin idarəedilməsinin
xüsusi funksiyalarının formalaşma üsulunu istifadə etmək olar. [2, s. 2]
Verilən üsulun (ISO 9000 seriyalı standarta məxsus, bir sıra struktur xarakterli çatısmamazlıqların istisnasını nəzərə almaqla) istifadəsinə funksiyaların formalaşma nümunəsi cədvəl 1-də
göstərilib.
Keyfiyyəti idarəetmənin tədqiqi onun obyektlərinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə öyrənilməsi prosesi kimi müəyyən metodoloji bazadan və metodlardan istifadəni nəzərdə tutur.
Keyfiyyət sahəsində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün idarəçilik fəaliyyəti, idarə olunan obyektə təsirin üsul və qaydaları keyfiyyətin idarəedilməsinin metodlarını təşkil edir. Praktikada keyfiyyətin idarəedilməsinin iqtisadi, təşkilati-tapşırma (inzibati) və sosial-psixoloji metodları geniş tətbiq olunur. Onlar müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatlaşdırılır.
Keyfiyyətin idarəedilməsinin məqsədləri-qeyri istehsal xərclərinin aşağı salınması üsulu ilə
rəqabətə dözümlü məhsul istehsal etməkdir. İdarəçilik prosesinin effektivliyini artırmaq məqsədi
ilə keyfiyyət üzrə siyasət hazırlanmalıdır.
Strategiyanın hazırlanmasına cavabdehliyi menecerlər daşıyır. Keyfiyyət strategiyası müəssisə
strategiyasına uyğun hazırlanır. Strategiya ilə yanaşı məhsulun keyfiyyətinin idarə olunmasının
taktikası da işlənilməlidir. Taktika orta və ilkin təbəqə menecerlər tərəfindən hazırlanır və sıravi
personal tərəfindən həyata keçirilir. Keyfiyyət üzrə siyasət müəssisənin siyasətinin bir hissəsidir
və keyfiyyət üzrə rəhbərliyin əsasını təskil etməlidir.
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Cədvəl 1.
Keyfiyyətin idarəedilməsi sisteminin xüsusi funksiyalarının tərkibi (ISO 9000 seriyalı standart
əsasında formalaşan)
ISO 9000
(elementləri)

Keyfiyyətin spiralı
mərhələsi (ISO
standartlarına aid)

Rəhbərliyin məsuliyyəti

Funksiyalar
Keyfiyyət sahəsində ümumi siyasət və
öhdəliyin məqsədinin müəyyən edilməsi və
formalaşması;
Anlayışın təmin edilməsi və keyfiyyət
sahəsində ümumi siyasətin həyata keçirilməsi.
İşləmənin və keyfiyyət sisteminin
mükəmməlləşməsinin təşkili.
Keyfiyyət sistemi pirinsiplərinin
hazırlanmasının təşkili;
Keyfiyyət sisteminin təşkilati sturukturunun
formalaşması;
Keyfiyyət sistemində öhdəliklərin,
səlahiyyətlərin, söbələrin və personalın
qarsılıqlı əlaqəsi və qarsılıqlı hərəkətinin təşkili
və yerləşdirilməsi;
Keyfiyyət sistemində hər bir növ fəaliyyətə
ümumi və konkret cavabdehliyin müəyyən
edilməsi;
Vaxtında lazımi ehtiyyatlarla müəyyənləşmə və
planlı təminat;
Keyfiyyət sistemində sənədləşdirmənin və
sənədləşdirmə ilə təmin edilmənin təşkili və
keyfiyyəti idarəetmə prosedurunun işlək
vəziyyətinin saxlanması;
Keyfiyyət sahəsində fəaliyyətin müxtəlif bir-biri
ilə bağlı növləri ilə idarəedilməni təmin edən,
keyfiyyət məqsədli proqramların hazırlanması
və tədbirlərin hazırlanmasının təşkili;
Keyfiyyət sisteminin təşkili və daxili
yoxlamaların keçirilməsi;
Keyfiyyət sisteminin analizi və qiyməti.
Keyfiyyət spiralının bütün mərhələlərində
statistik metodların təşkili və istifadəsi.
Rəhbərliyin və isçilərin lazımi səviyyədə
səriştəliyinin, ixtisasının və hazırlığının
müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi;
Keyfiyyət sahəsində personalın fəaliyyətinin
təşkili və stimullaşdırılması və hər bir işçinin
fəallığını artırma;
Personalın ixtisasının xüsusi hazırlığı və
yüksəldilməsi.
Keyfiyyət spiralının bütün mərhələlərində
məhsulun təhlükəsizliyinin və faydalılığının
təşkili və təmin edilməsi. Bunula bağlı hüquqi
məsuliyyətin minumuma endirilməsi ilə
məhsulun keyfiyyətinin hüquqi təmin edilməsi.

Keyfiyyət sisteminin
təşkili
Keyfiyyət sisteminin
pirinsipləri

Statistik metodların
istifadəsi
Personal

Təhlükəsizlik və
hüquqi məsuliyyət
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Keyfiyyət haqqında
məlumatların
sənədləşdirilməsi və
qeyd edilməsi

Marketinq
çərçivəsində
keyfiyyət

Marketinq bazarının
axtarışı və
öyrənilməsi

İstehsalat prosesində
keyfiyyət

İstehsalat
proseslərinin
hazırlanması
Qablaşdırmanın
istehsalı və
qorunması

İstehsalatda
idarəetmə
Məhsulun
yoxlanılmsı
Uyğunsuzluq

Korrektə təsirinin
nəticələri
Nəzarət-ölçü aparatı ilə
sınaqlardan keçirilmə
Yükləmə-boşaltma
isləri və istehsalatdan
sonrakı əməliyyat

Nəzarət, təcrübə
aparılması və
müayinə
İstehsal, nəzarət,
təcrübə aparılması
və müayinə, sonrakı
mərhələlər
Nəzarət, sınaq
islərinin aparılması və
müayinə
Keyfiyyət dövrəsinin
bütün mərhələləri
Məhsulun realizəsi
və yerləsdirilməsi,
sonrakı mərhələlər

Keyfiyyət sisteminin bütün kompleks
sənədlərinin islək vəziyyətdə tətbiqi və
saxlanılması;
Keyfiyyət haqqında məlumatların qeydiyyat və
qorunması, məhsulun keyfiyyəti haqda
məlumatların qeydiyyatının təskili və onun
yüksəlməsinə olan xərclər, keyfiyyətə olan
xərclərin nəzarəti.
Satış bazarlarının öyrənilməsi;
Məhsul keyfiyyətinə alıcıların olan tələblərinin
öyrənilməsi;
Məhsul tələbatının və keyfiyyətinin
səviyyəsinin proqnozlaşdırılması;
Keyfiyyət haqda istehlakçılarla əks əlaqələrin
təşkili;
Məhsulun reklamı.
İstehsalatın texnoloji hazırlığı
İstehsalat zamanı məhsulun keyfiyyətinin
stabilliyinin təmin edilməsi;
Məhsulun qablaşdırılması və saxlanması
keyfiyyətinin təmin edilməsi.
Məhsulun nəzarəti və sınaqdan keçirilməsi
Tələblərə uyğun olmayan məhsulda qüsur və
zayların analizi
Məhsulun qoyulmuş tələblərdən kənara
çıxmasının təmin edilməsi;
İstehsalın, montajın və xidmətin metroloji təmin
edilməsi
Məhsulun daşınmasının keyfiyyətinin təmin
edilməsi;
Məhsulun montajının və sazlanmasının
keyfiyyətini təmin etmə;
Məhsulun istismarı zamanı keyfiyyətin analizi;
Məhsulun təminat verilmiş təmiri;
Məhsulun servis xidməti;
Məhsulun təkrar istifadəsi.

Keyfiyyət üzrə siyasətin formalasmasına aşağıdakı amillər təsir edir:
- satış bazarındakı vəziyyət;
- məhsulun rəqabətə dözümlülüyü;
- elmi-texniki tərəqqi və rəqiblərlə mübarizə;
- firmanın daxilindəki vəziyyət;
- müəssisənin inkisafına qoyulmus investisiya.
Keyfiyyət siyasəti “keyfiyyət rəhbərliyinə” daxil edilir.
Keyfiyyətin idarəedilməsinin xüsusi funksiyaları aşağıda göstərilmiş kimi təsnifləsdirilir.
I. Tələblərin, texniki səviyyənin və məhsulun keyfiyyətinin proqnozlaşdırılması:
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a) istehlakçıların məhsulun assortimentinə və keyfiyyətinə olan tələblərinin aşkarlanması;
b) istehlakçıların tələblərinin ödənilməsi sahəsində elmi-tərəqqi və iqtisadi imkanların araşdırılması;
c) nomenklaturanın müəyyənləşdirilməsi, assortimentlər və keyfiyyət göstəricilərinin işlənməsi
və məhsulun təkmilləşdirilməsi.
II. Məhsulun keyfiyyətinin artırılmasının planlaşdırılması funksiyası:
a) yeni növ məhsulun işlənməsi;
b) texniki səviyyənin və istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin artırılması;
c) yeni məhsulun hazırlanması və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş məhsulun istehsaldan çıxarılması.
III. Məhsulun keyfiyyətinə tələblər və normativlər:
a) müəyyən edilmiş məhsulun inkişaf perspektivinin araşdırılması;
b) keyfiyyət göstəricilərinin siyahısı və standartlaşma metodlarının seçilməsi;
c) normativ-texniki sənədləşdirmə zamanı təşkil və sınaq qaydalarının işlənilməsi.
IV. Məhsulun attestasiyası. Yeni məhsulun işlənilməsi və istehsalın qurulması funksiyası:
a) qısa müddətdə yeni məhsulun işlənilməsi və nümunənin hazırlanması;
b) texniki və iqtisadi göstəricilərinin anoloji yerli və xarici məhsulların uyğunluğunun yoxlanılmasına yönəldilən funksiyalar.
Məhsul – istehlakçının tələbatını ödəmək məqsədilə bazara təklif edilən, hər hansı tələbatı ödəmək qabiliyyətinə malik olan, təbiət tərəfindən hazır şəkildə verilən və insan əməyi ilə yaradılan
bütün predmetlərdir, şeylərdir, maddi nemətlərdir.
Məhsulun keyfiyyəti – məhsulun təyinatına uyğun olaraq müəyyən tələbatların ödənməsi üçün
onun yararlığını təyin edən xassələrin məcmusudur. Keyfiyyətin bilavasitə idarə olunması obyektləri məhsulun keyfiyyətinin göstəriciləri və xarakteristikalarından, onların səviyyəsinə təsir göstərən amillərdən və şərtlərdən, habelə məhsulun həyat silsiləsinin müxtəlif mərhələlərində onun
keyfiyyətinin formalaşması proseslərindən ibarətdir.
Məhsulun keyfiyyətinin formalaşdırılması və dəstəklənməsi (saxlanılması) onun həyati silsiləsinin bütün mərhələlərində baş verir.
Məhsulun həyat silsiləsinin əsas mərhələləri aşağıdakılardan ibarətdir. [4, s.78]
Birinci mərhələ - məhsulun buraxılışının planlaşdırılması və ona tələblərin işlənib hazırlanması
– məhsulun təcrubi nümunəsinin və ya maketinin ortaya çıxmasına qədər başlayır. Bu mərhələ
üzrə məsuliyyət müəssisədə marketinq şöbəsinin üzərinə düşür. Bu şöbə bazarı öyrənir, potensial
istehlakçıları müəyyənləşdirir, hansı məhsulu layihələndirmək və istehsalata qoymaq, hansı növ
buraxılan məhsulu isə modernləşdirmək haqqında yuxarı rəhbərliyə təkliflər hazırlayır. Yeni
məhsulun istehsalata qoyulduğu hallarda bu mərhələnin əsas nəticəsi məhsula tələblərin (texniki
şərtlərin) hazırlanması və layihələndirmə şöbəsinə tapşırığın verilməsindən ibarətdir.
İkinci mərhələ. Məhsulun layihələndirilməsi və işlənməsi – konstruktorlar və texnoloqlar məhsula tələbləri çertyoj və texniki təlimatların dilinə çevirirlər. Bunlara uyğun olaraq müəssisənin
istehsal sexləri keyfiyyətli və rəqabətqabiliyyətli məhsul buraxmalıdır. Bu mərhələ layihələndirilmiş məhsulun təcrübi nümunələrinin sınaqlarının keçirilməsi ilə başa çatır.
Üçüncü mərhələ. Məhsulun istehsalı - zəruri materialların, komplektləşdirici məmulatların,
avadanlıqların, nəzarət vasitələrinin və s. alınması ilə başlanır, bundan sonra müəssisə yeni məhsulun istehsalına başlayır. Bu mərhələdə işin nəticəsi məhsulun seriyalı buraxılışıdır, məhsul əvvəlcə anbara, sonra isə istehlakçıya çatdırılır.
Dördüncü mərhələnin məzmunu – məhsulun istismarı (istifadəsi) – onun adından aydındır. İstehsalçı müəssisə bu mərhələdə özünün məhsulunu quraşdırmaqda və istismara verməkdə istehlakçıya kömək etməli və yaxud heç olmasa onu bu məsələlər üzrə dəqiq təlimatlarla təmin etməlidir.
Beşinci mərhələdə olan məhsul – resursu qurtardıqdan sonra məhsulun utilləşdirilməsi ISO
9000 seriyalı standartlarla xarakterizə edilmir. Bu mərhələdə proseslərin idarə edilməsi ətraf
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mühitin müdafiəsinin idarə edilməsi sistemlərinə tələbləri müəyyənləşdirən ISO 14000 seriyalı
standartlar əsasında aparılır.
Birinci-dördüncü mərhələlərdə olan məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi ISO 9000 seriyalı
standartların tələblərinə uyğun olaraq aparılmalıdır.
Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması məfhumu altında verilmiş vaxt anında, yaxud verilmiş
vaxt fasiləsi (intervalı) ərzində keyfiyyət göstəricilərinin tələb olunan qiymətləri ilə məhsul buraxılışı üzrə əsaslandırılmış tapşırıqların işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi prosesi başa düşülür.
Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılmasının məqsədi müəyyən edilmiş norma və parametrlərə
müvafiq olan məhsulun keyfiyyətinin təmin olunmasından və keyfiyyət xarakteristikalarının yüksəldilməsi üzrə istiqamətlərin aşkara çıxarılmasından ibarətdir.
Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onun attestasiyası və ya istehsaldan çıxarılması məqsədilə sistematik olaraq məhsulun keyfiyyəti qiymətləndirilməlidir. Təyin edilmiş keyfiyyət baza
keyfiyyəti ilə müqayisə olunur. Buna məhsulun keyfiyyət səviyyəsi deyilir. Baza göstəricisi kimi
etalon nümunənin keyfiyyəti və yaxud ölkədə və ya xaricdə istehsal olunmuş bir neçə ən yaxsı
nümunələr götürülür.
Məhsulun keyfiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək üçün diferensial, kompleks və qarışıq metodlardan istifadə edilir. [5. s. 186]
Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan məhsulun maya dəyərinin, mənfəətin, istehsalın rentabelliyinin, işçilərin sayının, onların əməkhaqqının,
kapital qoyuluşu məbləğinin və s. planlaşdırılan dəyişiklikləri müvafiq hesablamalarla təsdiqlənməlidir.
Ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə prosesi də müəssisənin keyfiyyət sahəsindəki siyasəti ilə razılaşdırılmalıdır. Öz məhsulunun keyfiyyətinin artırılması planlarında nəzərdə tutulanların təmin edilməsindən ötrü müəssisə öz tədarükçülərindən göndərdikləri xammalın, materialların, yarımfabrikatların, komplektləşdirici məmulatların, qovşaqların, ehtiyat hissələrinin və son məhsulun digər
komponentlərinin də keyfiyyətlərinin müvafiq qaydada yaxsılaşdırılmasını tələb etməlidir. Eyni
zamanda tədarükçü – müəssisələrə də onların məhsullarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə
hərtərəfli kömək göstərmək lazımdır. Bu kimi yardım formaları, habelə köməyin göstərilməsinə
edilən məsrəflər müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin artırılmasının planlaşdırılması işinin maddələrindən biri olmalıdır.
Məhsulun keyfiyyətinin artırılması üzrə müəssisənin planının tərkibinə ayrı-ayrı göstəricilər
kimi keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəldilən bütöv tədbirlər kompleksi də daxil ola bilər.
Nəticə
Müasir dövr yüksək keyfiyyət dövrüdür. Keyfiyyət siyasi, mənəvi və iqtisadi meyardır. Milli
iqtisadiyyatımızın da möhkəmlənməsi məhz keyfiyyətdən asılıdır.
Müəssisə və təşkilatlar səviyyəsində keyfiyyət problemini həll etmək üçün İSO 9001-2000 standartı əsasında idarəçilik qurmaq vacibdir. İSO 9001-2000 keyfiyyət standartı almış müəssisələr
bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətə dözümlü olurlar. Rəqabət elə bir şəraitdir ki, onun təsiri
müəssisələri bazarda istənilən dəyişikliyə adaptasiyaya stimullaşdırır. Azərbaycanda subyektlərin
əsas strateji hədəfi məhsulların istehsalında yüksək göstəricilərin əldə edilməsinə yönəlməlidir.
Hal-hazırda mal və xidmətlərin, həyat şəraitinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ölkə rəhbərlərinin,
istehsalçıların və istehlakçıların maraq dairəsindədir. Hazırda Respublikada keyfiyyət sertfikatı
əldə etmək istəyən firmaların sayı gündən-günə artmaqdadır, bu isə biznesdə uzunmüddətli uğur
qazanmağın təminatçısıdır.
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Направления организации системы качества на предприятиях

Резюме
Цель исследования - цель исследования - определить направления управления системой
менеджмента качества на предприятиях, уточнить стандарты качества, применяемые в
современном бизнесе.
Методология исследования-состоит из методологических подходов к формированию
системы качества, основанных на систематическом и комплексном анализе и важных принципах опыта развитых стран в этой области, а также положений в научных трудах различных исследователей.
Практическое значение исследования - предложения, сделанные по результатам исследования, могут быть использованы при формировании, развитии и совершенствовании
механизмов менеджмента качества на предприятиях.
Выводы исследования - он состоит из анализа существующих проблем перспектив развития системы качества на предприятиях страны и выработки соответствующих рекомендаций по их устранению.
Оригинальность и научная новизна исследования - были определены конкретные
функции и основные методы управления качеством, прогнозировался рыночный спрос и
качество продукции, а также оценены показатели повышения качества продукции.
Ключевые слова: качество, политика качества, конкуренция, качество продукции.
Nazakat Rafig Hasanova
Azerbaijan Cooperation University,
PhD ec., sen. lec. Department of
“Management and trade”
Directions of organization of quality system in interprises
Summary
The purpose of the research – the purpose of the study is to determine the direction of quality
management system management in enterprises, to clarify the quality standarts applied in modern
business.
The methodology of the research - consists of methodological approaches to the formation of
a quality system based on systematic and complex analysis and important principles of the
experience of developed countries in this area, as well as provisions in the scientific works of
various researchers.
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Importance of research application - the suggestions made from the research results can be
used in the formation, development and improvement of quality management mechanisms in
enterprises.
The results of the study - it consists of analyzing the existing problems of the development
perspective of the quality system in the enterprises of the country and developing relevant
recommendations on their elimination.
Originality and scientific novelty of the research - specific functions and main methods of
quality management were identified, market demand and product quality were forecasted, and
indicators for improving product quality were assessed.
Key words: quality, quality policy, competition, product quality.
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EKONOMETRİK PROQNOZLARIN VERİLMƏSİ ZAMANI REQRESSİYA VƏ
KORRELYASİYA ANALİZİNİN APARILMASI
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - sosial -iqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması prosesində bəzi riyazi
düsturların nəzərə alınmasının zəruriliyini əsaslandırmaq, ekonometrik proqnozların verilməsi zamanı korrelyasiya və reqressiya analizinin aparılma metodikasını göstərməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası - ekonometrikanın əsas vəzifəsi olaraq, zaman və (və ya) bircins
obyektlər məkanında iqtisadi göstəricilərin paylanmasını əks etdirən informasiyalar əsasında, sosial-iqtisadi proseslərin qarşılıqlı asılılıq dinamikasını təsvir edən xüsusi tipli modellərin – ekonometrik modellərin - qurulmasından ibarətdir. Ən vacib məsələ isə iqtisadi modeli qiymətləndirmək və yoxlamaqdan ibarətdir. Bu prosesin ilk mərhələsi modelin spesifikasiyasının riyazi formada dəqiqləşdirilməsidir. İkinci mərhələdə obyekt haqqında adekvat məlumatların toplanması
həyata keçirilir. Üçüncü mərhələdə modelin parametrləri qiymətləndirilir və proqnoz edilən model
yoxlanılır. Model ya real hesab olunur, ya da modelin digər spesifikasiyalarını qiymətləndirmək
zərurəti ortaya çıxır. Ekonometrik modelləşdirmə iqtisadi problemin həllinin bütün dövrünü, yəni,
onun formalaşdırılmasından tutmuş statistik təhlil və proqnozlaşdırmanın nəticələrinin interpretasiyasına qədər olan dövrü əhatə edir. Ekonometrikanın köməyi ilə həll olunan müxtəlif problemlər
spektrini iki əsas qrupla klassifikasiya etmək olar: analiz olunan sistemin vəziyyətini xarakterizə
edən sosial-iqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması və analiz olunan sistemin sosial-iqtisadi
göstəricilərinin müxtəlif mümkün ssenarilərinin imitasiyası. Məqalədə, proqnozlaşdırma prosesində ekonometrik modellərin qurulması zamanı ən çox istifadə olunan bəzi asılılıq növlərinin analitik ifadəsi (xətti, eksponensial, hiperbolik və parabolik) araşdırılmışdır.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - korrelyasiya - reqressiya analizinin həyata keçirilməsi zamanı praktika üçün önəmli olan aşağıdakı mərhələlər ilə xarakterizə edilə bilər.
Birinci mərhələ Problemin qoyuluşudur. Bu mərhələdə aralarındakı əlaqə və asılılıqların qiymətləndirilməsi lazım olan göstəricilər müəyyən edilir, bu münasibətlərin iqtisadi mənası və asılılıqlar üçün qəbul olunmuş hipotez haqda fikir formalaşdırılır.
İkinci mərhələ Faktorların siyahısının formalaşdırılmasıdır. Bu mərhələdə faktorların siyahısı
və onların məntiqi təhlili aparılır, yəni, asılı göstəriciyə təsir edən ən əhəmiyyətli dəyişən amillərin
optimal sayı müəyyənləşdirilir və s. məlumatlar toplanır. Məlumatlar hazırlandıqdan sonra onların
emalı başlayır.
Tədqiqatın nəticəsi - tədqiqatda əldə edilən nəzəri müddəalar toplusu ekonometrik proqnozlaşdırmada istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi. Modelləşdirmə nəticələrinə əsasən xüsusi iqtisadi
proseslər üçün proqnoz və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir.
Açar sözlər: avtoreqressiya modeli, klassik reqressiya modeli, determinasiya əmsalı, etibarlı
interval, əsaslı qiymətləndirmə.
Giriş
Korrelyasiya və reqressiya analizi bir və ya bir neçə X dəyişənindən asılı Y təsadüfi kəmiyyətini
qurmağa və onlar arasındakı asılılığı qiymətləndirməyə, eləcə də, Y–nin qiymətlərinə əsasən proqnoz verməyə imkan verir. Əhəmiyyəti (Qiymətləri) haqqında mühakimə yürütməyin zəruri olduğu
Y parametri asılı, Y-yə təsir edən və qiyməti əvvəlcədən bizə məlum olan X parametri isə asılı
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olmayan dəyişən adlanır. Məsələn: X –verilmiş gübrənin miqdarı, Y yığılmış məhsul, X- kompaniyanın öz məhsulunun reklamına çəkdiyi xərc,Y isə bu məhsulun satış həcmidir və s.
Y-nin X-dən korrelyasion asılılığı funksional asılılıqdır.
−

y x = f (x ) ,

(1)

−

burada, y x X=x qiymətlərinə uyğun Y parametrinin bütün mümkün qiymətlərinin ədədi ortasıdır
(şərti orta). (1) tənliyi Y-nin X-ə görə reqressiya tənliyi, f(x) funksiyası Y-nin x-ə görə reqressiyası,
onun qrafiki isə Y-nin x-lərə uyğun reqressiya xətti adlanır [1].
Reqressiya analizinin əsas məsələsi: korrelyasion asılılığın formasını, başqa sözlə, reqressiya
funksiyasının növünü (xətti, kvadratik, üstlü və s.) müəyyən etməkdən ibarətdir.
Ən kiçik kvadratlar üsulu: reqressiya tənliyinin əmsallarını elə qiymətləndirməyə imkan verir
ki, ilkin (yi , xi ) verilənlərinə əsasən qurulmuş bu nöqtələr, (1) reqressiya əyrisinin nöqtələrinə
daha çox yaxın olsun. Formal olaraq bu ilkin nöqtələrin və reqressiya funksiyasının meyillərinin
(səhvlərin) kvadratları cəminin minimallaşdırılması şəklində yazılır:
n

(

S =  y − yi
i =1

p
i

2

)

→ min

(2)

(

)

burada, yi - reqressiya tənliyinə görə hesablanmış qiymətlər; yi − yi - ε meyli (səhv, qalıq); n
isə ilkin verilənlər cütünün miqdarıdır. (şəkil 1).
Reqressiya analizində fərz edilir ki, ε təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsi 0-a bərabərdir və
onun dispersiyası Y-nin bütün müşahidə olunan qiymətləri üçün eynidir. Buradan alınır ki,
reqressiya xəttinin ətrafında verilənlərin dağılması X parametrinin bütün qiymətlərində eyni
olmalıdır. Şəkil 2-də göstərilmiş halda verilənlər reqressiya xətti boyunca qeyri - müntəzəm
paylanmışdır, ona görə də ən kiçik kvadratlar üsulu bu halda qəbuledilməzdir [2].
p

p

y

yi
y

y x = f (x )

meyl ε = yi − yip

p
i

o

X

xi

Şəkil 1. Xətti reqressiya halı üçün

ε meyli anlayışı.

y

o

x

Şəkil 2. Reqressiya xətti boyunca verilənlərin qeyri-müntəzəm ilkin paylanması.
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Korrelyasiya analizinin əsas məsələsi - korrelyasiya əlaqələrinin sıxlığını qiymətləndirməkdən
−

ibarətdir. X-dən asılı Y korrelyasiya asılılığının sıxlığı (gücü) y x şərti ortası ətrafında Y parametrinin qiymətlərinin dağınıqlıq kəmiyyətinə görə qiymətləndirilir. Böyük dağınıqlıq Y-nin Xdən zəif asılılığını və ya bu asılılığın olmadığını göstərir və əksinə, kiçik dağınıqlıq kifayət qədər
2
güclü asılılığı ifadə edir. Determinasiya əmsalı - r , tapılmış reqressiya funksiyasının hansı faizlə
(𝑟 ∙ 100%) X parametrinin ilkin qiymətləri və Y arasındakı asılılığın mövcud olduğunu göstərir.
r2 =

n

 (y

p
i

−y

i =1

p

burada ( yi

− y )2

- izahedici variasiya;

n

)  ( y − y)
2

i

2

(3)

i =1

( yi − y)

2

- isə ümumi variasiya adlanır (şəkil 3).

y

yi
y

Ümumi

p
i

y x = f (x )

izah edilməyən variasiya

Variasiya

izah edilən variasiya

y

o

xi

x

Şəkil 3. Determinasiya əmsalının xətti reqressiya halı üçün qrafiki interpretasiyası.
Uyğun olaraq, (1 – r2)∙ 100% kəmiyyəti Y parametrinin variasiyasının neçə faiz reqressiya modelinə daxil olmayan faktorlardan asılı olduğunu göstərir.
Determinasiya əmsalının yuxarı qiymətində (r2≥75%) x* -un konkret qiyməti üçün

( )

y∗ = f x∗

proqnozunu vermək olar.
Belə nəticə alırıq: Reqressiya analizinin aparılması və proqnozlaşdırma üçün zəruridir:
1) ilkin verilənlərin qrafikini qurmaq və müşahidələrə əsaslanaraq asılılığın xarakterini təqribi
olaraq müəyyən etmək;
2) ilkin verilənlər arasındakı əlaqələri təsvir edə bilən reqressiya funksiyasının növünü seçmək;
3) Reqressiya funksiyasının ədədi əmsallarını təyin etmək;
2
4) r determinasiya əmsalı əsasında tapılmış reqressiya asılılığının gücünü qiymətləndirmək;
2
5) r ≥ 75 % olduqda proqnoz vermək və ya tapılmış reqressiya asılılığının köməyi ilə proqnozlaşdırmanın mümkün olmaması haqda nəticə çıxarmaq. Bu halda X parametrinin, asılı olmayan
qiymətlərindən, ilkin verilənlərin intervalına daxil olmayan qiymətləri üçün reqressiya modelindən istifadə etmək məsləhət gorülmür.
Xətti reqressiya ilə ekonometrik analiz.

y = a0 + a1x şəkilli xətti reqressiyanın əmsalları aşağıdakı düsturla hesablanır (bütün cəmlər
ilkin verilənlərə görə cüt - cüt götürülür). [3]
a1 =

( y x )−  y ⋅ x
n(x ) − (x )

n

i i

i

i

2

i

2

i

ao =

1
n

( y − a  x )
1

i

i
,
(4)
Hesablamaların rahatlığı üçün zəruri cəmlərin hesablanmasını göstərən 1 cədvəlindən istifadə
olunur.
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Cədvəl 1.

Xətti funksiya üçün köməkçi cədvəl
xi

Verilənlərin adları

yi

yip

xi y i

xi2

p

( yi − y )

2

( yi − y)2

Aralıq qiymətlər
…

… …

…

…

…

…

Sütunlar üzrə cəmlər
Məsələ 1. Bəzi firmalar yüklərin şəhər daxilində yaxın məsafələrə daşınması ilə məşğul olur.
Menecerin qarşısında daşınmaya çəkilən vaxtdan asılı bu cür xidmətləri qiymətləndirmək məsələsi durur. Daşınma vaxtına təsir edən zəruri faktor kimi menecer keçilmiş məsafəni götürür. 10
daşınma üçün ilkin verilənlər cədvəl 2-də göstərilmişdir.
Cədvəl 2.
Məsafə, mil
Zaman, dəqiqə

3,5
16

2,4
13

4,9
19

4,2
18

3,0
12

1,3
11

1,0
8

3,0
14

1,9
9

4,1
16

İlkin verilənlər qrafikini qurmalı, onun üçün məsafə ilə sərf olunmuş zaman arasındakı asılılığın
xarakterini müəyyən etməli. Ən kiçik kvadratlar üsulunun tətbiq oluna bilməsini analiz etməli,
reqressiya tənliyini qurmalı, reqressiya tənliyinin gücünü analiz etməli və 2 mil məsafəni nə qədər
vaxtda getmək üçün proqnoz verməli.
Həlli: Daşınma vaxtına məsafədən başqa yoldakı tıxaclar, günün müəyyən vaxtları, yol işləri,
hava, sürücünün peşəkarlığı, nəqliyyatın növü də təsir edir. Qurulmuş nöqtələr yuxarıdakı faktorlarla təsvir olunmuş xəttin üzərində dəqiqliklə yerləşmir. Lakin bu nöqtələr xəttin ətrafında yığılırlar (şəkil 4).
y
19−

helli

−
17 −
−
15 −

−
13 −

y = a0 + a1 x

−
11 −
10 −

9

−

8−
α

a0

o

a 1 = tgα

1

2

3

4

5

x

mil

Şəkil 4. Məsələnin ilkin verilənlər qrafiki.
Xətti reqressiyanın əmsalları və determinasiya əmsallarını hesablamaq üçün 3 cədvəlinin köməyi ilə cəmləri hesablayaq.
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16+13+19+18+12 +11+ 8 +14 + 9 +16
= 13,6
10

(4) düsturunun vasitəsi ilə xətti reqressiyanın əmsallarını hesablayaq:
Cədvəl 3.
Köməkçi cədvəl



xi

yi

3,5
2,4
4,9
4,2
3,0
1,3
1,0
3,0
1,9
4,1

16
13
19
18
12
11
8
14
9
16

= 28,9



= 136

xi2

xi y i

12,25
5,76
24,01
17,64
9,00
1,69
1,00
9,00
2,25
16,81



= 99,41

56,00
31,2
93,1
75,60
36,00
14,30
8,00
42,00
13,50
65,60



a1= 10 * 435 ,30 − 136 * 28 ,9 =2.660;
10 * 99 , 41 − 835 , 21

= 435,30

yip

(y

p
i

−y

)

2

( yi − y )2

15,223
12,297
18,947
17,085
13,893
9,371
8,573
13,893
9,903
16,819

2,634129
1,697809
28,59041
12,14523
0,085849
17,88444
25,27073
0,085849
13,66781
10,36196

5,76
0,36
29,16
19,36
2,56
6,76
31,36
0,16
21,16
5,76

-

112,4242

122,4

a0= 0‚1‧(136 – 2‚660‧28‚9)=5‚913

Beləliklə‚ axtarılan reqressiya asılılığı bu şəkildədir:
yp = 5‚913 + 2‚660x .
(5)
Reqressiya əyrisinin meyli 1 mil üçün a1 =2‚66 dəqiqədir - bu 1 mil məsafəyə gəlmək üçün
dəqiqələrin miqdarıdır. Düz xəttin Y oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatı a0=5‚913 dəqiqədir.
Bu zaman müddəti gedilmiş məsafədən asılı deyil, lakin analiz vaxtı aşkar öyrənilməmiş digər
bütün mümkün faktorlardan irəli gəlir.
(3) düsturuna əsasən determinasiya əmsalını hesablayaq:
r2= 112 . 424 =0‚918 və ya 91‚8%.
122 . 400

Beləliklə‚ xətti model 91‚8% daşınmanın zaman variasiyasını izah edir. 100%-91‚8%=8‚2% ilə
isə daşınmanın zaman variasiyası izah edilə bilmir‚ hansı ki, bu xətti reqressiya modelinə daxil
olmayan, daşınma vaxtına təsir edən bütün faktorlardan irəli gəlir.
Belə ki, determinasiya əmsalı kifayət qədər yüksək qiymət alır və 2 mil məsafə (biz məhz bu
məsafə üçün proqnoz verməliyik) ilkin verilənlər diapazonu daxilində yerləşir (cədvəl 2), onda biz
alınmış xətti reqressiya tənliyindən (4) proqnoz üçün istifadə edə bilərik:
y*(2 mil)=5,913+2,660‧2=11,2 dəqiqə.
İlkin verilənlər diapazonuna daxil olmayan məsafə üçün proqnoz verərkən (4) modelinin həqiqiliyinə qarantiya vermək olmaz. Bu onunla izah olunur ki, zaman və məsafə arasındakı əlaqə
məsafənin böyüməsilə dəyişə bilər. Uzaq daşınmalara sərf olan vaxta yeni faktorlar: sürətli şosedən istifadə, istirahət üçün dayanmaq, yemək yemək və s. təsir edə bilər. Təqribi, lakin ən sadə
və əyani üsulla reqressiya modelinin kafiliyinin yoxlanılması - meyillərin qrafik təsviri hesab edilir
(şəkil 5).
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Şəkil 5.
Y oxunun hər bir yi qiyməti üçün (yip-yi) meylini kənara qoyaq. Əgər reqressiya modeli real
asılılığa yaxındırsa, onda meyil təsadüfi xarakter daşıyacaq və onların cəmi sıfra yaxın olacaq.
Baxdığımız misalda meyil
n

( y

p
i

− yi ) =0,004

i =1

kəmiyyətinə bərabər olacaq.
Qeyri-xətti reqressiya ilə ekonometrik analiz
Qeyri-xətti reqressiyanın daha sadə halına baxaq: hiperbola, eksponenta və parabola şəkilli.
Hiperbolanın və eksponentanın əmsallarının tapılması zamanı qeyri-xətti reqression asılılığın
xətti formaya gətirilmə qaydalarından istifadə edirlər. Bu reqressiya funksiyasının əmsallarının
hesablanması üçün (3) düsturundan istifadə etməyə imkan verir [4].
Hiperbola.
Y= a0+ a1 hiperbolasının tapılması zamanı z= 1 yeni dəyişəni daxil edirlər. Onda hiperbox

x

lanın tənliyi xətti forma alır: y=a0+a1z. Bundan sonra xətti funksiyanın tapılması üçün (4) düsturundan istifadə edirlər, lakin xi kəmiyyətinin əvəzinə zi=
a1=

n( yi zi −  yi  zi )

(

) ( z )

n z −
2
i

2

1
kəmiyyəti götürülür:
xi
a0= 1 ( y i − a1  z i )

;

n

i

.

(6)

Köməkçi cədvəldən istifadə etməklə hesablamaların aparılması zamanı cədvəlin uyğun
sütunları doldurulmalıdır [5].
Eksponenta.
ax

Y= a0e 1 eksponenta şəkilli funksiyanın xətti şəklə gətirilməsi üçün loqarifmləmə əməliyyatını
yerinə yetiririk:
ln y = ln a 0 +a x.
ln y = ln( a 0 e a x ) ,
ln y = ln a 0 + ln( e a x ) ;
1
ln
y
b0=lna0 və b1=a1 dəyişənlərini daxil edək, onda
=b0+b1x buradan alınır ki, (4) formulunu
ln
y
i -dən istifadə ediləcək:
tətbiq etmək olar, burada yi qiymətlərinin yerinə
1

1
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n([ln yi ]xi −  ln yi  xi )

(

) ( x )

n x −
2
i

2

;

b0 =

i

1
n

( ln y
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i

)

− b1  x i .

(7)

Bu halda biz b0 və b1 əmsallarının ədədi qiymətini alırıq; bu qiymətlərdən istifadə etməklə
eksponenta modelində istifadə edilən a0 və a1 seçməliyik [6].
Loqarifmin tərifindən və daxil edilən işarələmələrdən:

a0 = eb0

, a1=b1 alırıq.

Parabola.
y=a0+a1x+a2x2 parabolasının əmsallarını hesablamaq üçün üç tənlikdən ibarət xətti sistemi
həll etmək lazımdır:
na0 + ( xi )ai +  xi2 a2 =  yi

2
3
(8)
( xi )a0 +  xi a1 +  xi a2 =  ( yi xi )

2
3
4
2
  xi a0 +  xi a1 +  xi a2 =  ( yi xi )
Qeyri-xətti reqressiya əlaqəsinin gücünün qiyməti:
Hiperbola və parabola üçün reqressiya əlaqəsinin gücü (3) düsturu ilə bilavasitə təyin edilir.
Eksponentanın determinasiya əmsalını (ilkin, reqression, orta) onun loqorifmi ilə əvəz edirik,
məsələn, yip-ni ln(yip) ilə işarə edirik və s. [7].
Zaman sıralarının proqnozlaşdırılmasında Sürüşkən orta və Eksponensial hamarlama metodları
Sürüşkən orta və ekspoensial hamarlama metodları zaman sıralarının proqnozlaşdırılması üçün
istifadə olunur. Formal olaraq, zaman sırası – bu, (X,Y) verilənlər cütündən ibarət çoxluqdur, burada x- zaman periodları və ya momentləridir (asılı olmayan dəyişən), Y isə asılı dəyişən olub,
tədqiq olunan hadisə və ya prosesi xarakterizə edən parametrdir. Zaman sıralarının tədqiqinin əsas
məqsədi Y parametrinin faktiki qiymətlərinin zamana görə dəyişməsi tendensiyasını aşkara çıxarmaqdan və Y-nin gələcək qiymətlərinin proqnozlaşdırılmasından ibarətdir. Retrospektiv verilənlərə görə qurulmuş model proqnozlaşdırılan model parametrlərinin qiymətlərinin dinamikada tendensiyaya dayanıqlığının mövcudluğu kimi istifadə edilə bilər. Belə tendensiyanın pozulmasının
mümkün hallarına: firmanın fəaliyyət planının köklü dəyişməsi; daxili və xarici situasiyanın parametrlərinin kəskin dəyişməsi; təbii fəlakətlər, hərbi müdaxilə, ictimai itaətsizlik aiddir [8].
Sürüşkən orta və eksponensial hamarlama metodlarının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tədqiq
olunan zaman sırasının faktiki səviyyəsi onların ötüb-keçmiş təsadüfi enib-qalxmalarının orta
qiymətləri ilə əvəz olunur. Bu, tədqiq olunan parametrin əsas dəyişmə tendensiyasını daha dəqiq

(

(
) (

( )
) (
) (

)
)

seçməyə imkan verir. Bu m sayda keçmiş yt+i i= 1, m −1 müşahidə nəticələrinin cəmi şəklində
göstərilən y*t+1 proqnozunun təsvirinə əsaslanan zaman sıralarının proqnozlaşdırılmasının nisbətən
sadə metodlarıdır, belə ki, bu proqnozların hər biri müəyyən β t çəki əmsalları ilə nəzərə alınır:
y*t+1=βtyt+ βt-1yt-1+...+ βt-m+1yt-m+1.
(9)
Sürüşkən orta və eksponensial hamarlama metodlarından istifadə aşağıdakı fərziyyələrə əsaslanır:
 Zaman sırası o mənada dayanıqlı hesab olunur ki, onun elementləri növbəti təsadüfi prosesin
realizasiyası olsun: yt=b+εt , harada ki, b-naməlum sabit parametr, εt- təsadüfi səhvdir;
 εt təsadüfi səhvi sabit dispersiyaya və sıfır riyazi gözləməyə malikdir;
 zamanın müxtəlif periodları üçün verilənlər korrelyasiya olunmayıblar;
 zaman sırasının proqnozu və hamarlanmasının hesablanması (10) düsturu vasitəsilə
aparılır;
y*t+1= y t + y t +1 + ... + y t − m +1
m

(10)

bu zaman fərz olunur ki, n zaman anlarında yt-1-in bütün qiymətləri proqnozlaşdırılan y*t+1
qiymətinə öz bərabər payını verir və bərabər çəki əmsalları ilə nəzərə alınır.
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Eksponensial hamarlama metodu
Eksponensial hamarlama metodunda əvvəlki müşahidə nəticələrinin çəki əmsalları sonuncu
veilənlərə yaxınlaşma dərəcəsilə artir.
Bundan başqa proqnozlaşdırılan qiymətlərin formalaşmasında
y*t+1= α yt+α(1- α)yt-1+ α(1- α)2yt-1+...
(11)
zaman sırasının n sayda yt −1 (i = 1, n −1) məlum qiymətlərinin hamısı iştirak edir.
Proqnozun verilməsi və zaman sırasının hamarlanması üçün eksponensial hamarlama metodu
üçün (11) düsturundan
(12)
y*t+1= α yt+(1- α)y*t
şəklində istifadə edilir. Harada ki, αϵ(0,1) – hamarlama əmsalıdır. Beləliklə, y*t+1 –in qiymətini
y*t qiymətinə əsasən rekkurent olaraq hesablamaq olar [9].
Metodiki göstəriş: məsələ 2. Sürüşkən orta və eksponensial hamarlama metodlarının tətbiqinə
əsaslanaraq, cədvəl 2-də təsvir olunmuş zaman sırasını qurmalı və təhlil aparmalı.
Cədvəl 2.
T
Yt , min ədəd

1
46

2
50

3
48

4
53

5
51

6
52

7
57

m=4 (keçmiş yt+i i= 1, m −1 müşahidə nəticələrinin cəmi) üçün sürüşkən orta metodla t=8 və
α=0,6 olduqda eksponensial hamarlama metodu ilə proqnoz verməli.
Qrafikdən görünür ki, yz zaman sırasının qiymətlərinin artımından eksponensial hamarlama və
sürüşkən orta metodlarla verilmiş proqnozlarda qeyri-dəqiqliyə gətirib çıxaran aşkar tendensiya
müşahidə olunur (bu metodlardakı çatışmazlıqlardan irəli gəlir).
Sürüşkən orta metodla proqnozlaşdırma üçün təkcə
y*s(m=n)= 53 + 51 + 52 + 57 =53,250 (min ədəd.) hesablamasını aparmaq kifayətdir.
4

Eksponensial hamarlama metodları ilə proqnozlaşdırma üçün t=1 zaman anı istisna olmaqla,
bütün digər zaman anları üçün hesablama aparmaq zəruridir.
Cədvəl 2-də təsvir olunmuş ilkin zaman sırasının qrafiki.

y*2(α=6)=0,6×46+0,4×46=46,000;
y*3(α=6)=0,6×50+0,4×46=48,400;
y*4(α=6)=0,6×48+0,4×48=48,160;
y*5(α=6)=0,6×53+0,4×48,160=51,064;
y*6(α=6)=0,6×51+0,4×51,064=51,026;
y*7(α=6)=0,6×52+0,4×51.026=51,610;
y*8(α=6)=0,6×57+0,4×51.610=54,844 (min. ədəd)
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Sürüşkən orta m həddinin seçilməsi və ya eksponensial hamarlama metodunda α parametrinin
seçilməsi üçün dəqiq qayda yoxdur. Onlar tədqiq olunan prosesin statistikası ilə müəyyən olunurlar. m nə qədər kiçik və α nə qədər böyük olarsa, proqnoz zaman sırasının titrəyişinə daha güclü
reaksiya verəcək, və əksinə, m nə qədər böyük, α nə qədər kiçik olarsa, proqnozlaşdırma prosesi
daha çox ətalətli olur. Praktikada n kəmiyyəti adətən 2 ÷ 10 arasında, α isə 0,01 –dən 0,30-dək
dəyişir. Zaman sırasının elementlərinin sayı kifayət qədər olduqda, proqnozlaşdırma üçün qəbul
edilən, α və m kəmiyyətlərini aşağıdakı kimi təyin etmək olar:
 m(α) qiymətlərinin bir neçəsinin əvvəlcədən verilməsi;
 hər bir verilmiş m(α) qiyməti üçün zaman sırasını hamarlamalı;
 orta mütləq xəta kimi (mean absolut deviation – MAD) orta proqnozlaşdırma səhvini hesablamalı

y

t

MAD=

− yt*

t

n

;

(13)

-minimal səhvə uyğun m(α) qiymətinin seçilməsi.
Nəticə
Məqalədə sosial-iqtisadi proseslər üşün ekonometrik proqnozların verilməsi zamanı reqressiya
və korrelyasiya analizinin aparılması üsulları təhlil olunmuş və üsullar üzrə qiymətləndirmə aparılmışdır.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Проведение анализа регрессии и корреляции при периоде эконометрического
прогнозирования
Резюме
Цель исследования. Целью данной работы является проведение корреляционно-регрессионного анализа в эконометрическим прогнозировании. В нащей статье основное внимание уделено рассмотрению некоторых математических методов прогнозирования социально – экономических показателей.
Методология исследования. Основным аппаратом эконометрики является раздел математической статистики - корреляционно-регрессионный анализ. В корреляционном анализе определяется один показатель, характеризующий степень тесноты взаимосвязи экономических показателей. В регрессионном анализе строится модель регрессии в виде математической функции, которая показывает влияние факторов на некоторый экономический
показатель. Теоретически корреляция и регрессия связаны между собой. В прогнозировании при выборе вида эконометрической модели основываются, прежде всего, на результатах предварительного качественного анализа характера закономерности развития изучаемого явления или процесса. Кроме того, анализируется массив исходных данных, который
позволяет выявить некоторые характеристики предполагаемых зависимостей и на этой
основе сформулировать, как правило, несколько предположений о виде аналитической
связи. В исследовании мы привели некоторые виды аналитических зависимостей, наиболее
часто используемых при построении эконометрических моделей в прогнозировании: линейная, эксроненциальная, гиперболическая, паробалическая.
Практическая значимость исследования. Практическая значимость проведенного исследования - реализация корреляционно-регрессионного анализа может характеризоваться
следующим этапом:
Первый этап: Постановка задачи – определяются показатели, зависимость между которыми подлежит оценке, формулируется экономически осмысленная и приемлемая гипотеза
о зависимости между ними.
Второй этап: Формирование перечня факторов, их логический анализ – выбирается
оптимальное число наиболее существенных переменных факторов, влияющих на зависимый показатель, т.е. осуществляется это сбор данных. После подготовки данных начинается
их обработка.
Результат исследования. Oвокупность теоретических положений полученных в работе
можно использовать в эконометрическим прогнозировании.
Оригинальность и научная новизна исследования. Составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам моделирования.
Ключевые слова: авторегрессионная модель, классическая регрессионная модель,
коэффициент детерминации, доверительный интервал, состоятельная оценка.
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Carrying out the analysis regression and correlations at the period of econometric
forecasting
Summary
Purpose of the study. The aim of this work is to conduct correlation and regression analysis in
econometric forecasting. In our article, the main attention is paid to the consideration of some
mathematical methods of forecasting socio - economic indicators.
Research methodology. The main apparatus of econometrics is the section of mathematical
statistics - correlation-regression analysis. In the correlation analysis, one indicator is determined
that characterizes the degree of closeness of the relationship between economic indicators. In
regression analysis, a regression model is built in the form of a mathematical function that shows
the influence of factors on a certain economic indicator. In theory, correlation and regression are
related. In forecasting, when choosing the type of econometric model, they are based, first of all,
on the results of a preliminary qualitative analysis of the nature of the pattern of development of
the phenomenon or process under study. In addition, an array of initial data is analyzed, which
makes it possible to identify some characteristics of the assumed dependencies and, on this basis,
formulate, as a rule, several assumptions about the type of analytical relationship. In the study, we
cited some types of analytical dependencies that are most often used in the construction of
econometric models in forecasting: linear, exronential, hyperbolic, and parobal.
The practical significance of the study. The practical significance of the study - the implementation of the correlation-regression analysis can be characterized by the following stage:
The first stage: Statement of the problem - indicators are determined, the relationship between
which is to be assessed, an economically meaningful and acceptable hypothesis about the relationship between them is formulated.
The second stage: Formation of a list of factors, their logical analysis - the optimal number of
the most significant variable factors affecting the dependent indicator is selected, i.e. this is the
collection of data. After preparing the data, processing begins.
Research result. The set of theoretical provisions obtained in the work can be used in econometric forecasting.
Originality and scientific novelty of the research. Drawing up a forecast and recommendations for specific economic phenomena based on the results of modeling.
Key words: autoregressive model (AR), classical normal regression (CNR), coefficient of determination (R-squared), confidence interval, consistent estimator.
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MÜƏSSİSƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN VƏ ŞƏFFAFLIĞININ
ARTIRILMASINDA DAXİLİ NƏZARƏTİN ROLU
Xülasə
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri - tədqiqatın məqsədi müasir dövrdə biznes sahəsində maliyyə
idarəetmə mexanizmlərinin, auditin, daxili nəzarətin, qabaqcıl texnologiyanın tətbiqinin rolunu
öyrənmək və onların biznesin səmərəliliyinə təsirini müəyyənləsdirməkdir.
Tədqiqatın metodologiyası - sistemli və kompleks təhlil əsasında daxili nəzarətin tətbiqi, bu
istiqamətdə problemlərin araşdırılması və dünya təcrübəsinin öyrənilməsi üzrə metodoloji yanaşmalar, müxtəlif iqtisadçı alimlərin tədqiqatlarında verilmiş elmi müddəalardan ibarətdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - tədqiqat zamanı verilən təklif və tövsiyələr Azərbaycan Respublikasında müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına, korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasına, şəffaflığın artırılmasına kömək edə bilər.
Tədqiqatın nəticəsi - tədqiqatın nəticəsi olaraq müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında maliyyə idarəetmə mexanizmlərinin tətbiqi vacibdir və bu istiqamətdə beynəlxalq standartlara, kadrların peşəkarlığına, ixtisas səviyyəsinə xüsusi önəm verilməlidir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Aparılan tədqiqat işində maliyyə idarəetmə mexanizmlərinin tətbiqi ilə risklərdən qorunma məsələləri, idarəetmədə müasir texologiyanın tətbiqinin
üstün cəhətləri, müasir səviyyəsi, xarici təcrübənin üstünlükləri və maliyyə idarəetmə mexanizmlərinin inkişaf perspektivlərinə dair müvafiq təkliflər irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: daxili nəzarət, daxili audit, nəzarət mühiti, auditor təşkilatı.
Giriş
Müasir dövrdə inkişaf etmiş dünya ölkələrində, o cümlədən, Azərbaycanda müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında və şəffaflığının yüksəldilməsində daxili nəzarətin yeni tələbləri nəzərə alınmaqla tətbiqi əhəmiyyət kəsb edir.
Respublikamızda iqtisadi sahədə həyata keçirilən ardıcıl islahatlar prosesində maliyyə nəzarəti
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və bazar münasibətləri prinsiplərinə uyğunlaşdırılması maliyyə mühitində səmərəliliyin yüksəlməsinə xidmət edir. Bununla əlaqədar olaraq biznes mühitinin
yaxşılaşdırılması, maliyyə mühitinin səmərəliliyinin və şəffaflığının yüksəldilməsi istiqamətində
qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm vəzifəsi kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Hazırkı dövrdə maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, müasir tələblər baxımından təşkili aktuallıq kəsb edir. Müəssisə və təşkilatların həm daxili, həm də xarici mühitində baş verən dəyişikliklər, maktoiqtisadi vəziyyətin dəyişkənliyi, beynəlxalq aləmdə baş verən maliyyə-iqtisadi proseslərin ölkə iqtisadiyyatına təsiri maliyyə idarəetmə mexanizmlərindən istifadə ilə yanaşı yeni
yanaşmanın formalaşmasını önə çəkir. Bu baxımdan dünya ölkələrində geniş şəkildə inkişaf etmiş
və iqtisadiyyatın bütün sahələrində özünün nəzarətedici mövqeyini əsaslı şəkildə möhkəmləndirmiş audit xidməti, daxili audit və digər maliyyə idarəetmə mexanizmlərinin rolunun öyrənilməsi
vacibdir.
Daxili audit təsərrüfat subyektinin özünün ştatında olan auditorlar tərəfindən müəssisənin maliyyə vəziyyəti üzərində daimi nəzarətin aparılması və maliyyə vəsaitlərindən daha səmərəli istifadə edilməsi, bütövlükdə təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsi üzrə arayışların hazırlanması, eləcə də müəssisənin rəhbərinin sərəncamlarının icrasına nəzarət məqsədi ilə həyata keçirilir.
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Qloballaşma şəraitində daxili nəzarəti sisteminin rolu
Qloballaşma şəraitində və maliyyə böhranının iqtisadi inkişafa təsir etdiyi bir mühitdə daxili
nəzarət sistemi, əsasən də daxili audit qarşısında qoyulan tələblər artır və eyni zamanda daxili
nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi obyektiv zərurətə çevrilir. Bu da xüsusilə, bazar münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar müəssisə və təşkilatlarda idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, fəaliyyətin müəyyən olunmuş qanunvericiliyə uyğunluğu, maliyyə intizamının
qorunması və digər istiqamətlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Müəssisə və təşkilatların fəaliyyətində şəffaflığın artırılması iqtisadi inkişafın səviyyəsi və demokratik təsisatların qurulması ilə bilavasitə bağlıdır. Bu baxımdan, iqtisadiyyatın inkişafı üçün
əlverisli şəraitin yaradılması və dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə iqtisadi sahədə mövcud olan neqativ hallara, o cümlədən, təsərrüfatsızlıq və korrupsiya hallarına qarşı
mübarizə sahəsində dövlətin hüquqi, inzibati və institusional tədbirlərin həyata keçirilməsi sosialiqtisadi və hüquqi islahatların ayrılmaz tərkib hissəsidir.
Araşdırmalar göstərir ki, daxili audit funksiyası müəssisənin fəaliyyəti strategiyası üzrə bütövlükdə uğur qazanmaq üçün real vasitəyə çevrilmisdir. Bu səbəbdən, yeni funksiyanın yaradılması
daxili audit tərəfindən həm missiyanın, həm də prioritetlərin yenidən müəyyən edilməsini tələb
etdiyindən, daxili audit xidmətinin funksional fəaliyyət çərçivəsinin, funksional məhsullarının və
fəaliyyət indikatorlarının müəyyən edilməsi və son hədəf olaraq nəyə nail olunması böyük önəm
daşıyır. Burada funksional məhsul dedikdə, təşkilatın hər bir funksiyası (fəaliyyət istiqaməti) çərçivəsində yaradılan məhsul və xidmətlər başa düşülür. [1, s. 54]
Tədqiqat nəticəsində aydın olur ki, daxili audit digər nəzarət formalarından fərqli olaraq, idarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsi, təşkilatın idarəetmə sisteminin təşkili, məqsədyönlü qərarların qəbul edilməsində rəhbərliyin informasiyalarla təmin edilməsi və ayrı-ayrı funksional vəzifələrin icrasına nəzarət edilməsində daha vacib rol oynayır.
Maliyyə nəzarəti dövlət idarəetməsinin ən mühüm funksiyalarından biridir. Maliyyə nəzarəti
dövlət mülkiyyətinin idarə edilməsinin qanuniliyi, məqsədəuyğunluğu və səmərəliliyi məsələlərində qəbul edilmiş standartlardan yayınma hallarının askar edilməsinə və bu istiqamətdə müvafıq
tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsinə yönəlmisdir. Maliyyə nəzarəti sahəsində idarəetmə
mexanizmlərinin tətbiqi, proqramların hazırlanması və ictimai əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai dinləmələrin keçirilməsi, etik davranış məsələlərinə diqqətin artırılması, etik davranış qaydalarının pozulması halları üzrə intizam tənbehi tədbirlərinin görülməsi və ictimaiyyətə açıqlanması, etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin effektiv arasdırılması mexanizmlərinin müəyyən edilməsi və dövlət orqanlarının internet səhifəsində etik məsələlər üzrə xüsusi bölmənin yaradılması da öz növbəsində idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyinə və daha effektiv
fəaliyyətinə şərait yaradar.
Daxili audit cəmiyyətdə, müəssisələrdə etibarın bərpa olunmasını təmin edən bir strukturdur.
Daxili auditin təsərrüfat subyektlərinin dayanıqlığının təmin olunmasında, rəhbərliyə düzgün və
vaxtında məlumat verilməsi və iqtisadi proseslərin düzgün aparılmasında, düzgün qərarların qəbul
edilməsində böyük rolu vardır. Bütün bunların həyata keçirilməsi üçün, daxili auditin öz rolunu
lazımi səviyyədə yerinə yetirməsi üçün daxili audit özü də təkmilləşməlidir.
Daxili nəzarət sistemi dedikdə, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nizamlı və effektiv şəkildə həyata keçirilməsi, aktivlərin qorunub saxlanmasının təmin olunması, məlumatlarda səhvlərin və
təhriflərin aşkarlanması, aradan qaldırılması və qarşısının alınması, eləcə də dəqiq maliyyə hesabatlarının vaxtında hazırlanması məqsədi ilə auditi aparılan şəxsin rəhbərliyi tərəfindən istifadə
olunan təşkilati tədbirlərin, metodika və prosedurların məcmusu başa düşülür.
Daxili nəzarət sistemlərinin təhlili göstərir ki, təşkilatın həcmi xüsusən böyük əhəmiyyət daşıyır. Kiçik təşkilatda öhdəliklərin paylaşdırılması prinsipinə riayət olunması böyük çətinliklər yaradır və ştata auditorun daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmir və buna görə də kiçik müəssisələrdə nəzarət riskinin səviyyəsi kifayət qədər yüksək olur. Amma kiçik təşkilatda da təcrübəli,
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vicdanlı əməkdaşların çalışması, hüquq və öhdəliklərin paylaşdırılması, əməliyyatları icra və qeyd
etmək üçün icazə verilməsi prosedurlarının işlənib hazırlanması, müvafiq sənədləşmələrin aparılması, eləcə də aktivlərin, qeydlərin və icraya nəzarətin təmin olunması zəruridir. Böyük təşkilatların yoxlanılması zamanı daxili nəzarət sistemlərinin bütün tərkib hissələrinin öyrənilməsi mütləqdir, çünki əməliyyatların testdən keçirilməsi imkanları onların iri həcmi ilə məhdudlaşır, daxili
nəzarət sistemləri isə kifayət qədər inkişaf edir. Bu isə nəzarət riskini aşağı salmağa və beləliklə,
də audit xərclərini azaltmağa kömək edir. [3, s. 80-81]
Nəzərə almaq lazımdır ki, daxili auditin dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrində, təşkilatlarında
təşkili və inkişafı nəzarət sisteminin fəaliyyətinin səmərəliliyini və məqsədyönlüyünü təmin etməklə yanaşı, həm də dövlət, cəmiyyət və biznes mühiti arasında sağlam və şəffaf əlaqə sisteminin
qurulmasına təkan verir. Belə bir əlaqə sisteminin qurulması özəl sektorun və dövlət orqanlarının
fəaliyyətini qiymətləndirməklə, ümumilikdə, davamlı inkişafın təmin olunmasında mühüm rol oynayan sosial-iqtisadi səmərəliliyin keyfiyyət və kəmiyyət meyarlarını obyektiv şəkildə qiymətləndirməyə şərait yaradır.
Daxili audit müəssisənin fəaliyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş risklərin idarə olunması, nəzarət və idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və inkişafına sistemli yanaşmaqla, təsərrüfat subyektinə öz məqsədlərinə nail olmaqda köməklik edən
obyektiv, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyətdir.
Nəzarət mühiti daxili nəzarətin bir elementidir. Daxili nəzarət iqtisadi təhlil, maliyyə strategiyasının müəyyənləşdirilməsi, idarəetmə üzrə məsləhətlərin verilməsi məsələlərini də əhatə edir.
Yəni, daxili nəzarət maliyyə-mühasibat hesabatlarının təhlili və müəssisənin idarə olunması üçün
qərarlar qəbul etmək məqsədilə rəhbərliyə informasiyanın təqdim olunması, təsərrüfat əməliyyatlarına dair uçotun düzgün aparılmasının və hesabatların düzgün tərtib olunmasının yoxlanılması,
kənar auditorlarla səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətin, əməkdaşlığın idarə olunması, vergi və maliyyə
məsələləri üzrə tövsiyələrin verilməsi və digər məsələləri əhatə edir.
Müasir şəraitdə müəssisələrin fəaliyyəti obyektiv olaraq idarəetmə aparatında daxili audit şöbəsinin yaradılmasını zəruri etmisdir. Daxili audit müəssisənin maliyyə ehtiyatlarının yönəldilməsinin və istifadəsinin məqsədli təyinatını, rasionallığını, vaxta müvafiqliyini müəyyənləsdirərək
idarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin təsirli vasitəsidir. Daxili auditin funksiyası təkcə
maliyyə-iqtisadi pozuntularının askar edilib üzə çıxarılması ilə məhdudlaşmamalı, həm də aşkara
çıxarılmış kənarlaşmaların səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməlidir. Həmçinin, daxili audit
sayəsində rəhbərlik şirkətin gələcəyi ilə əlaqədar qərarların qəbulunda istifadə edə biləcəyi bütün
informasiyanı əldə edə bilər. Bu baxımdan daxili audit, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin
səmərəliliyinin təhlilini aparan, bu istiqamətdə məsləhətlər verən vacib mexanizmdir.
Daxili audit xidməti mövcud nəzarət sisteminin səmərəliliyini və biznes prosesləri, sahibkarlıq
və maliyyə riskləri vasitəsilə təsərrüfat subyektində idarəçiliyin səmərəliliyini qiymətləndirməli,
biznesin inkişafı məqsədlərinin qarşısında qoyulanlara nail olmağa maneçilik törədən təzahürləri
aşkar etməlidir.
Daxili auditin fəaliyyətinin texnologiyası, həyata keçirilmə prinsipləri, texniki təminatı, xidmət
strukturu və heyətin səriştəliliyi sahibkarlıq subyektinin fəaliyyətində və menecment sistemində
baş verən dəyişikliklərə uyğun şəkildə dəyişilməlidir.
Müəssisə və təşkilatlarda auditin təşkilinə nəzarət
Audit təşkilatının daxilində işin keyfiyyətinə nəzarət məqsədilə hər bir audit təşkilatında audit
yoxlamalarının audit fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlərə tam müvafiqliyini təmin etmək
üçün həyata keçirilən daxili nəzarət sisteminin fəaliyyəti labüddür. Daxili standartların yerinə yetirilməsinə müvafiq nəzarətin təmin olunması üçün onların tətbiqi auditorun auditor təşkilatı ilə
əmək münasibətlərində nəzərdə tutulmuş funksional vəzifələri sırasına daxildir. Daxili standartlara
olan tələblərin yerinə yetirilməsinə nəzarət qrup rəhbərləri və yoxlama rəhbərlərindən başlamış
audit nəticələrini imzalamağa səlahiyyəti olan audit təşkilatının rəhbərlərinədək bütün audit yoxlaması səviyyələrində təşkil olunmalıdır.
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Audit təşkilatı tərəfindən auditin həyata keçirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət xidməti yaradıla
bilər ki, bu zaman nəzarət funksiyasını yerinə yetirən mütəxəssislərin peşəkar hazırlığı, kadrların
təhsili və hazırlanması üzrə daxili standartlar əsasında müəyyən olunur. Audit təşkilatları və fərdi
auditorlar tərəfindən həyata keçirilən audit yoxlamalarının daxili keyfiyyətinə nəzarət qaydalarını
müəyyən etməli və onlara riayət etməlidirlər. Göstərilən qaydalara qoyulan tələblər audit fəaliyyətinin mövcud qaydaları ilə reqlamentləşdirilir. Fərdi auditorların və audit təşkilatlarının işinin keyfiyyətinin kənar subyektlər tərəfindən yoxlanması sistemi səlahiyyətli dövlət və ya ictimai orqan
tərəfindən həyata keçirilir. Bu orqan həmin yoxlamaları öz gücünə həyata keçirə bilər, həmçinin
yoxlama hüququnu peşəkar auditor birliklərinə verə bilər. Keyfiyyətin kənar yoxlanmasından yayınma və ya yoxlamanı həyata keçirən tərəfindən sənədlərin yoxlanması üçün bütün zəruri sənədlərin və ya tələb olunan digər informasiyanın təqdim edilməməsi audit təşkilatı və ya fərdi auditorun audit fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün lisenziyanın ləğv edilməsinə əsas ola bilər. İşin keyfiyyətinin yoxlanması zamanı audit təşkilatının auditoru tərəfindən və ya fərdi auditor tərəfindən
normativ-hüquqi aktları və auditor fəaliyyətinin mövcud qaydalarının tələblərinin müntəzəm olaraq pozulması faktları aşkarlandıqda yoxlamanı həyata keçirənlər bu faktlar barədə müvafiq orqana məlumat verməlidirlər. Belə qayda pozuntularına yol verənlərə auditorun ixtisas attestatının,
həmçinin fərdi auditorun audit fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziyanın ləğv edilməsi
(etibarsız sayılması) də daxil olmaqla qanunda nəzərdə tutulmuş cəza tədbirləri tətbiq edilə bilər.
Auditor təşkilatının göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin prinsipləri aşağıdakı
amilləri nəzərə alır:
- auditor təşkilatının rəhbərliyinin öhdəlikləri - xidmətlərin keyfiyyəti, auditor təşkilatının rəhbərliyinin məsuliyyət daşımasına əsaslanan daxili mədəniyyətin qorunub saxlanması;
- etik tələblər - auditor təşkilatının əməkdaşları tərəfindən zəruri etik tələblərə riayət olunması;
yeni müştəriyə xidmət göstərilməsi və əməkdaşlığın davam etdirilməsi;
- kadr işi - zəruri bilik və təcrübə səviyyəsinə malik olan, etik prinsiplərə riayət edən, qoyulmuş
tapşırıqları milli qaydalara, Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarına müvafiq surətdə yerinə yetirməyə qadir olan kadr heyətinin formalaşdırılması , eləcə də auditor təşkilatının
təqdim etdiyi rəylərin və digər hesabatların konkret tapşırıqların şərtlərinə müvafiqliyinin təmin
edilməsi;
- monitorinq - keyfiyyətə nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi və cari təhlilin aparılması, eləcə
də keyfiyyətə nəzarət sisteminin prinsip və prosedurlarının adekvatlığının və effektivliyinin qiymətləndirilməsi və təcrübədə onlara riayət olunması üçün yerinə yetirilmiş tapşırıqların dövri surətdə təftiş edilməsi. [2]
Ümumiyyətlə, daxili nəzarət sistemi maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nizamlı və effektiv şəkildə
həyata keçirilməsi, aktivlərin qorunub saxlanmasının təmin olunması, məlumatlarda səhvlərin və
təhriflərin aşkarlanması, aradan qaldırılması və qarşısının alınması, eləcə də dəqiq maliyyə (mühasibat) hesabatlarının vaxtında hazırlanması məqsədi ilə auditi aparılan şəxsin rəhbərliyi tərəfindən
istifadə olunan təşkilati tədbirlərin, metodika və prosedurların məcmusu olaraq başa düşülür.
Xüsusilə, bazar iqtisadiyyatı şəraiti elə bir audit sisteminin tətbiqini və təşkilini tələb edir ki, bu
sistem iqtisadi inkişafın perspektivlərini aşkarlamağa yönəlsin. Maliyyə mühitinin şəffaflığının
artırılmasında audit sisteminin inkişafı bilavasitə iqtisadiyyat və cəmiyyətin inkişafı üçün zəruridir. Biznes subyektlərinin və kiçik və orta sahibkarların da auditor xidmətləri haqqında geniş məlumatlı olması və bu xidmətdən istifadəsi auditin inkişafında vacib amildir. Xüsusilə, həmin subyektlərin hesabatları üzrə auditor rəyinin cəmiyyətə çatdırılması və onların layihələrinə auditor
rəyinin verilməsi cəmiyyətdə iqtisadi şəffaflığa təkan verər.
Bu baxımdan audit müəssisə və təskilatın yalnız maliyyə sənədlərinin yoxlanması işində deyil,
həmçinin mövcud vəziyyətin təhlilinə əsaslanaraq nəticələri ümumiləşdirməli, perspektiv inkişaf
üçün səmərəli maliyyə proqnozları və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə yeni modellərin
hazırlanması və tətbiqi üçün real təkliflər verməlidir.
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Auditor xidməti iqtisadiyyatda şəffaflığın, maliyyə hesabatlılığının təmin edilməsi baxımından
ən əhəmiyyətli fəaliyyət növlərindən biridir. Bu baxımdan audit yoxlamaları təsərrüfat müəssisələrinin, biznes və sahibkarlıq subyektlərinin daha şəffaf fəaliyyət göstərməsinə təsir etməklə onların öz fəaliyyətlərində beynəlxalq maliyyə standarlarını tətbiq etməsinə yardım etməli, maliyyə
risklərinin idarə olunmasında, düzgün risk siyasətinin həyata keçirilməsində vasitəçi olmalıdır.
Auditor fəaliyyəti biznes subyektlərinin və ya sahibkarların xərclərinin optimallaşdırılmasına,
idarəetmənin daha səmərəli təşkilinə yardım etməklə yanaşı, həm də korrupsiyaya qarşı mübarizəyə, çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınmasına da öz müsbət təsirini göstərməlidir.
Daxili nəzarət sistemlərinin elementləri
Daxili nəzarət sistemi risklərin idarə olunması sistemi ilə sıx əlaqəlidir. Çünki hər iki sistem
daima məlumat mübadiləsi aparmaqla nəzarət mühitinin təkmilləşdirilməsi üzrə əlaqəli şəkildə
fəaliyyət göstərir. Yeni askar edilmiş risklər barədə məlumat daxili nəzarət sistemi üçün bu sahədə
nəzarətin gücləndirilməsinə dair potensial tələbatın olması haqqında siqnaldır, nəzarət prosedurlarının qeyri-səmərəliliyi isə risklərin idarə olunması sistemi üçün potensial risk zonasının indikatorudur. [4]
Daxili nəzarət sistemlərində, təsərrüfat əməliyyatlar uçotuna qarşılıqlı daxili nəzarətlə əlaqədar
olan işçi əməliyyatlar tətbiq olunaraq həyata keçirilir. Səmərəli daxili nəzarət sistemləri təsərrüfat
əməliyyatlarının fasiləsiz və səhvsiz qaydada əks etdirilməsini təmin edir, təşkilatın əmlakının itirilməsinin və talan olunmasının qarşısını alır. Daxili nəzarət sistemləri bilavasitə mühasibat uçotu
sisteminə aid olan məsələlərin həllinə yox, zəruri nəzarət mühitinin yaradılmasına xidmət edir.
Daxili nəzarətin təşkili və aparılması prosedurlarını tənzimləyən qaydaya görə, daxili nəzarətin
tətbiqinə yönəldilən xərclər, nəzarətin zəifliyi üzündən həmin dövrdə gözlənilən itkilərin həcmindən artıq olmamalıdır.
Daxili nəzarət sistemlərinin təhlili göstərir ki, təşkilatın həcmi xüsusən böyük əhəmiyyət daşıyır. Kiçik təşkilatda öhdəliklərin paylaşdırılması prinsipinə riayət olunması böyük çətinliklər yaradır və ştata auditorun daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmir və buna görə də kiçik müəssisələrdə nəzarət riskinin səviyyəsi kifayət qədər yüksək olur. Böyük təşkilatların yoxlanılması
zamanı daxili nəzarət sistemlərinin bütün tərkib hissələrinin öyrənilməsi mütləqdir, çünki əməliyyatların testdən keçirilməsi imkanları onların iri həcmi ilə məhdudlaşır, daxili nəzarət sistemləri
isə kifayət qədər inkişaf edir. Bu isə nəzarət riskini aşağı salmağa və beləliklə də audit xərclərini
azaltmağa kömək edir. [6]
Auditor yoxlaması zamanı auditor daxili nəzarət sistemlərinin bir neçə əsas elementlərini qiymətləndirməlidir ki, bu da aşağıdakı sxemdə öz əksini tapır: [5]
Daxili nəzarət sistemlərinin elementləri

Nəzarət
mühiti

Risklərin
qiymətləndirilməsi

Mühasibat uçotu
sistemi

Nəzarət
fəaliyyəti

Nəzarət
mühitinin
monitorinqi

Sxem 1.1 Daxili nəzarət sistemlərinin elementləri.
Daxili nəzarət sisteminin tətbiqi maliyyə məlumatlarının etibarlılığını təmin etmək, eləcə də,
səhv qərarların riskini azaldır. Daxili nəzarət sisteminə ən əhəmiyyətli risklərinin identifikasiyası,
tənzimləmə prosedurlarının inkişafı və islahedici tədbirlər daxildir.
Maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi məsələləri
Göründüyü kimi daxili auditin təşkilatın dayanıqlılığının təmin olunmasında, idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması, rəhbərliyə düzgün və vaxtında məlumat verilməsi, iqtisadi proseslərin
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düzgün qurulmasında və müvafiq idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində mühüm rolu var. Bu
baxımdan daxili auditin öz rolunu lazımi səviyyədə yerinə yetirməsi üçün daxili auditin qanunvericilik bazası mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməlidir.
Ölkədə islahatların dərinləşməsi ilə əlaqədar müəyyən edilmiş tədbirlər kompleksində şəffaflığın artırılması, dövlətin vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunması, artıq xərclərə yol verilməməsi
kimi məsələlər aktuallıq kəsb edir. Lakin bəzi dövlət müəssisələrində illik təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təftişi ilə əlaqədar onların fəaliyyətində ciddi çatışmazlıqların əmələ gəlməsi məlum
məsələlərdəndir. Araşdırmalar göstərir ki, əsaslı xərclər üzrə audit yoxlamalarında nöqsanlar hələ
də çoxluq təşkil edir. Ona görə də bu təşkilatlarda profilaktik işlər daha səmərəli aparılmalıdır.
Uçotun düzgün təşkili, ikili uçotun ləğv edilməsi, əmək müqavilələrinin bağlanması, xərclərin təyinatı üzrə məsələlərə diqqət artırılmalıdır.
Artıq bu gün büdcə vəsaitlərindən istifadəyə nəzarət sistemi xeyli genişlənmişdir. Dövlət büdcəsinin bu göstəricilər əsasında aparılması onun perspektivdə tərtibinin təkmilləşməsi, maliyyə
nəzarətinin güclənməsi üçün böyük imkanlar aça bilər. Bir tərəfdən büdcə sisteminin təkmilləşməsi, orta müddətli büdcə tərtibinə keçilməsi, iqtisadi, sosial inkişaf proqnozlarının reallığının
artırılması, vergi sistemində şəffaflığa, vergi yükünün optimal səviyyədə azaldılmasına, vergi mədəniyyətinin yüksəlməsinə xidmət edən dəyişikliklərin davam etdirilməsi, digər tərəfdən Hesablama Palatasının fəaliyyətində baş verən müsbət meyillərin güclənməsi, vətəndaş cəmiyyətinin
qurulması prosesində büdcə təsnifatının sadələşdirilməsi, ictimaiyyətin daha geniş şəkildə məlumatlandırılması maliyyə nəzarəti mexanizmlərinin səmərəliliyinin yüksəlməsinə, korrupsiya risklərinin azalmasına əməli kömək edə bilər.
Hazırkı şəraitdə büdcə vəsaitlərinin formalaşması və istifadəsi sahəsində fiskal intizamın təmin
edilməsinə, vəsaitlərin düzgün bölüşdürülməsinə və xərclərin səmərəliliyinin artırılmasına xüsusi
diqqət göstərilməsi vacibdir. Bununla bağlı neft və qaz gəlirlərindən istifadə mexanizmi təkmilləşdirilməli, karbohidrogenlərin satışından əldə edilən gəlirlərin tədricən həmin vəsaitlərin investisiya olunmasından qazanılan gəlirlə əvəzlənməsi strategiyası və bu sahədə hazırda aparılan işlər
növbəti illərdə də intensivləşdirilməlidir.
Həmçinin, dövlət büdcəsinin və sosial müdafiə fondunun vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsinin düzgünlüyünün monitorinqinə müstəqil auditorların cəlb edilməsi işinin sürətləndirilməsi də əhəmiyyətlidir.
Ölkədə bazar münasibətlərinin inkişafı biznes subyektlərinin sayının çoxalmasını, sahibkarlıq
fəaliyyətinin məqsədyönlü şəkildə genişləndirilməsini və bu sahədə bazar iqtisadiyyatına uyğun
idarəetmə mexanizmləri sisteminin təkmilləşdirilməsində qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi məsələsinin yeni əsaslar üzrə qurulmasını obyektiv zərurətə çevirmişdir. Bununla əlaqədar idarəetmə
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsində qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsində əsas amil olaraq qiymətləndirilməlidir:
- müəssisə və təşkilatlarda maliyyə intizamının möhkəmləndirilməsində;
- gəlirlərin artırılması və xərclərin səmərəli istifadəsində;
- inhisarçılıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınmasında;
- korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində;
- təsərrüfat subyektlərində maliyyə şəffaflığının artırılmasında;
- dövlət büdcəsinə və büdcədənkənar fondlara vergi və ayırmaların düzgün hesablanmasında.
Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə maliyyə nəzarətinin rolunun artırılması
dövlət və özəl sektor münasibətlərinin daha da təkmil olmasını zəruri edir. Dövlətin maliyyə resurslarına nəzarətin təşkilində həm də qeyri-dövlət strukturları, qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb
edilməsi vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında önəmlidir. Bu strateji xətt artıq bizim ölkədə reallaşır və onun perspektivi çox böyükdür. Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafında əldə etdiyi
uğurlar onu deməyə əsas verir ki, bu nailiyyətlərin əldə edilməsində şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə kömək edən sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi xeyli dərəcədə
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müsbət təsir göstərir.
İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin güclənməsi, texnoloji dəyişikliklərə, iqtisadi informasiyanın avtomatlaşdırılmasına uyğun inkişaf etməsi və müasir idarəetmə mexanizmlərinin formalaşması, ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası Azərbaycanda sivil idarəetmənəzarət formalarının təşəkkül tapmasını zəruri edir.
Aparılan araşdırmalardan aydın olur ki, idarəetmədə qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi, dünya təcrübəsindən istifadə etməklə yeni bilik və texnologiyaların istifadəsi, mənimsənilməsi və yayılması prosesinin sürətləndirilməsi aktuallıq kəsb edir. Məsələn, inkişaf etmiş
xarici ölkələrdə dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi məqsədilə ayrılmış vəsaitin müəyyən
hissəsi nəzarət tədbirlərinin icra olunmasına xərclənir. Respublikamızda da idarə, müəssisə və təşkilatlarda təsərrüfat əməliyyatlarının qanunvericilik tələblərinə uyğun olmasını, onların şəffaflığını və dəqiqliyini təmin edən müstəqil nəzarət forması vacib şərtdir.
Təcrübə göstərir ki, şəffaflığın təmini korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarət orqanlarının işini
asanlaşdıran amildir. Dövlət gəlirləri və xərcləri üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsi dövlət
orqanlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə və ictimai müzakirəsinə şərait yaradır, dövlət qurumlarına etimadı gücləndirir, onların məsuliyyətini artırır və nəticədə şəffaflığın artırılmasına zəmin yaradır.
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Роль внутреннего контроля в повышении эффективности и прозрачности
предприятий
Резюме
Цели и задачи исследования - изучить роль механизмов финансового управления, аудита, внутреннего контроля, применения передовых технологий в бизнесе в наше время и
определить их влияние на эффективность бизнеса.
Методология исследования - применение внутреннего контроля на основе систематического и комплексного анализа, методологических подходов к изучению проблем в этой
области и изучению мирового опыта, состоит из научных положений в исследованиях экономистов различных специальностей.
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Важность исследования - предложения и рекомендации, сделанные в ходе исследования, могут помочь повысить эффективность предприятий и организаций в Азербайджанской Республике, устранить коррупцию, повысить прозрачность.
Результаты исследования - в результате исследования важно применять механизмы
финансового менеджмента для повышения эффективности предприятий и организаций, и
в этой связи особое внимание следует уделить международным стандартам, профессионализму и профессионализму.
Оригинальность и научная новизна исследования: В ходе исследования были выдвинуты актуальные предложения по вопросам защиты рисков за счет применения механизмов финансового менеджмента, преимуществ современных технологий в менеджменте, современного уровня, преимуществ зарубежного опыта и перспектив развития механизмы финансового управления.
Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, контрольная среда, аудиторская организация.
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The role of internal control in increasing the efficiency and transparency of enterprises
Summary
Objectives and tasks of the research - the purpose of the study is to study the mechanisms of
financial management, auditing, internal control in modern business. , to study the role of the application of advanced technologies and to determine their impact on business efficiency.
Methodology of research - the application of internal control on the basis of systematic and
complex analysis, methodological approaches to the study of problems in this area and the study
of world experience, consists of scientific provisions given in the research of various economists.
Importance of research application - the proposals and recommendations made during the
research can help increase the efficiency of enterprises and organizations in the Republic of Azerbaijan, eliminate corruption and increase transparency.
The results of the study - as a result of the research, it is important to apply financial management mechanisms to increase the efficiency of enterprises and organizations, and in this regard,
special attention should be paid to international standards, professionalism and professionalism.
Originality and scientific novelty of the research: Risk protection issues with the application
of financial management mechanisms in the research, modern management Advantages of the
application of technology, modern level, advantages of foreign experience and Relevant proposals
were made on the development perspectives of the project management mechanisms.
Key words: internal control, internal audit, control environment, audit organization.
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AZƏRBAYCANDA SAĞLAMLIQ-MÜALİCƏ TURİZM MÜƏSSİSƏLƏRİNİN
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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – respublikada sağlamlıq-müalicə turizminin fəaliyyətinin zəruriliyini
əsaslandırmaqla, hazırkı vəziyyətinin təhlili əsasında sağlamlıq-müalicə turizm təsisatlarının inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – bazar iqtisadiyyatı şəraitində sağlamlıq-müalicə turizminin inkişafını müəyyən edən AR Prezidentinin Sərəncamları, Azərbaycan Respublikasının Qanunları,
Dövlət Proqramları, Azərbaycan Respublikasında İxtisaslaşmış Turizm Sənayesinin inkişafı üzrə
Strateji Yol Xəritəsi, eləcə də yerli və xarici alimlərin xidmət sahələrinin və turizm iqtisadiyyatı,
turizm sahəsinin müasir iqtisadi, təşkilati, sosial və hüquqi problemləri sahəsində turizm kompleksləri və sağlamlıq mərkəzlərinin inkişafının milli və regional aspektlərinin tənzimlənməsi sahəsində əsərləri təşkil etmişdir.
Tədqiqatın aparılması zamanı ümumi elmi prinsiplər və təhlil metodları, o cümlədən sistemli,
struktur-funksional və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – tibbi və sağlamlaşdırma turizminin inkişafının idarə edilməsini yaxşılaşdırmaq üçün bütün səviyyələrdə dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən istifadəsinin
mümkün olmasından ibarətdir.
Tədqiqatın nəticələri – Azərbaycanda sağlamlıq-müalicə turizm bazarının inkişafı məqsədilə
idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə dair metodiki və praktiki tövsiyələri hazırlamaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycanda sağlamlıq-müalicə turizm müəssisələrinin idarə edilməsinin təşkili və inkişafına dair məqalədə göstərilən metodikanın bu kontekstdə
ilk dəfə işlənməsi ilə bağlıdır.
Açar sözlər: sağlamlıq, müalicə, turizm, iqtisadiyyat, inkişaf, xidmətlər.
Giriş
Müasir şəraitdə dayanıqlı iqtisadi artım üçün xidmət sahəsi müəssisələrinin səmərəli təşkili və
idarə edilməsi həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Hazırki dövrdə dünyada sağlam həyat tərzinin əhəmiyyətinin dərk edilməsi meyilləri müşahidə olunur. “Sağlamlıq turizmi” termini ilkin olaraq inkişaf etmiş Avropa ölkələrinin elmi ədəbiyyatlarında yaranmışdır. Qeyd edək ki, sağlamlıq turizmi
sağlamlığın bərpası ilə əlaqəli hər növ turizm xidmətlərini özündə ehtiva edir. Ölkənin müasir
turizm bazarında güclənən daxili rəqabət, turizm müəssisələrinin yeni innovasiyalı məhsulları və
xidmətləri işləyib hazırlamağa və təklif etməyə sövq edir. Həmçinin, mütəxəssislər [1, s. 271]
müalicəvi turizm dedikdə, konkret xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə göstərilən xidmətləri nəzərdə tuturlar. Bu xidmətlər müəyyən minimal müddətdə tibb mərkəzlərində və ya kurortlarda həyata
keçirilir. İnkişaf etmiş ölkələr daha çox müalicə və insan sağlamlığının bərpası məqsədi ilə turizm
sahəsinə geniş həcmdə investisiya qoyuluşları yönəldirlər. Bu ölkələr, dünyanın ən yaxşı tibb
ocaqlarında yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri hazırlayır, ən yeni texnologiyalarla təchiz olunmuş
komfortlu klinikalar tikirlər. Bir qayda olaraq, bunlar yüksək inkişaf etmiş turizm sənayesinə malik
olan ölkələrdir (Türkiyə, Tayland, Sinqapur, Hindistan və s.). Belə siyasət bu ölkələrə gələn turist
- pasiyentlərə, təklif edilən tibbi servisin bütün imkanlarından istifadə edərək, həm öz sağlamlıqlarını bərpa etməyə, həm də istirahət etməyə imkan verir.
Tibbi turizm, xaricə tibbi xidmətə, tez-tez əməliyyatlara müraciət etmək məqsədi ilə, yaşadığı
ölkəni qurulan sərhədyanı qayğı tədbirləri xaricində tərk etməyi əhatə edir. Tibbi turistlər yüksək
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xərclər, uzun gözləmə müddətləri və ev şəraitində əlçatanlığın olmaması kimi sağlamlıq problemlərindən qaynaqlanan qayğıya çatmaq üçün milli sərhədləri keçirlər. Tibbi turizm, xəstələrin öz
ölkələrində səhiyyə sistemlərinin qarşısında duran bir sıra problemlərin potensial həlli olaraq təsvir
edilir ki, bunlar da ən qısa şəkildə tibbi xidmətlərin dəyəri və əlçatanlığı, gözləmə vaxtları və tibb
müəssisələrinə və müalicələrinə giriş kimi ümumiləşdirilə bilər. Bunların arasında ən çox müzakirə ediləni əlçatmaz qayğı məsələsidir. Tibbi turizm, tibbi xidmətin olduqca baha olduğu ölkələrdə xəstələrə bir seçim olaraq təqdim olunur.Tibbi turizm, insanların bu və ya digər yüksək səviyyəli tibbi xidmətləri münasib qiymətə almaq üçün öz ölkələrində və ya xaricə səyahət etməsidir.
Tibbi turist yalnız klinikalarda və ixtisaslaşdırılmış yerlərdə müalicə və diaqnostikadan keçmir,
həm də gücünü bərpa edir, səfərdən yeni təəssüratlar və duyğular alır.
Tibb sahəsinin inkişaf səviyyəsi yüksək olmayan kasıb ölkələrdən pasiyentlərin axınının baş
vermə səbəbi tibb sahəsi yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə müayinə, düzgün diaqnozun qoyulması
və müalicə olunaraq sağalmaq şansıdır. Ən çox tələb olunan tibbi sahələr - onkologiya, kardiocərrahiyyə, ortopediya, neyro-cərrahiyyədir. Almaniya, İsrail, İsveçrə, Avstriya və Fransada bu
sahələr üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər çalışırlar.
Avropa kontekstində tibbi turizm iki yoldan biri ilə təsnif edilə bilər. Birincisi, Avropa Birliyi
Üzv Dövlətlərində tibbi xidmətə daxil olmaq üçün Avropa vətəndaşlığı hüquqlarından istifadə
edən vətəndaşlar var və onların milli alıcısı xaricdə müalicə xərclərini ödəyir. Buna icazə verilir,
çünki Avropa vətəndaşları xüsusi şərtlər daxilində digər AB ölkələrində tibbi yardım almaq hüququna malikdirlər. Bu cür hüquqlar, Avropa Birliyinə üzv digər bir ölkədə sağlamlıq xidmətinin
istifadəsi və öz ölkəsindəki (milli) alqı-satqı orqanının geri ödəməsi ilə əlaqədar fərdi işlər üzrə
Avropa Ədalət Məhkəməsinin ardıcıl qərarları ilə təsbit edilmişdir. İkincisi isə Avropadan kənar
ölkələrdə onların təklif etdiyi şərtlərə uyğun olaraq tibbi turizmdən faydalanmaqdır.
Sağlamlıq-müalicə turizmi baxımından Rusiya, Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan, Baltika ölkələri böyük potensiala malikdirlər. Bu ölkələrin ərazisində bir çox məşhur kurortları nəinki qoruyub
saxlamaq, eləcə də bərpa etmək mümkün olmuşdur. Respublikamızda 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində turizmin inkişafı üçün münbit şərait yaradılmış, beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyanın təmin olunmasının əsası qoyulmuş,
milli turizm kompleksinin rəqabətə davamlılığı yüksəlmişdir [2].
Bəzi tibbi turistik yerlər, mədəni, irsi və istirahət imkanlarını tanıtmaq üçün cəhdlər edilir. Çox
güman ki, bəzi müalicələr üçün tətil və sağalma funksiyaları daha çox marjinal olacaq, digərləri
üçün istehlakçı qərar qəbul etmənin əhəmiyyətli bir komponenti ola bilər. Yerlərin yüksək müştəri
yönümlü xidmət təminatçıları kimi tanınması da reklamda üstünlük təşkil edir [3]. Marketinq xidmətlərinə yüksək texnologiya və yüksək keyfiyyət kimi önəm verilməsi, habelə xaricdə təcrübəsi
olan klinisyenlərə (təhsil, məşğulluq, qeydiyyat) diqqət yetirilməsi də potensial əhəmiyyət kəsb
edir. Tanışlıq və mədəni oxşarlıq, xidmətlər diaspora əhalisinə yönəldildikdə, məsələn, Amerika
Birləşmiş Ştatları, Avstraliya və Yeni Zelandiya daxilində məskunlaşmış və ya ikinci nəsillərə
Koreya sağlamlığı xidmətləri göstərildikdə vurğulanır. Eynilə, İngiltərə ilə Hindistan arasındakı
müstəmləkə əlaqəsi, iki ölkə arasında bir tibbi bazarı təşviq etdiyi görünür.
Bu gün Azərbaycanda, sağlamlıq-müalicə turizmi də daxil olmaqla, turizmin əksər növlərinin
inkişafı üçün geniş imkanlar vardır. Son illərdə əldə edilən sürətli sosial və iqtisadi tərəqqi, bu
sahədə də hərtərəfli inkişaf üçün yeni imkanlar açmışdır.Azərbaycan Respublikasının əlverişli iqlim şəraiti və coğrafi mövqeyi turizmin inkişafında mühüm rol oynayır. Azərbaycanda sağlamlıq
turizmi məqsədi ilə minlərlə isti və mineral bulaqların sayının, o cümlədən İstisu, Turşsu, Badamlı,
Qalaaltı, Şıxburnu, Suraxanı suları kimi tanınmış ən əhəmiyyətli müalicəvi su mənbələrinin olması
və eləcə də Azərbaycanın ən mühüm kurort resurslarından biri kimi Naftalan neftinin mövcudluğu
bu sahənin inkişafını stimullaşdırır. Bu xidmət növünün inkişafının optimal tənzimlənməsi məqsədi ilə səyahət agentlikləri və turoperatorlar mühüm rol oynayır. Sağlamlıq turizmində dəyər zəncirində iştirak edən müxtəlif maraqlı tərəflər arasında əməkdaşlıq və ortaqlıqlar əsasdır: istiqamətlər, səlahiyyətlilər, yerli icmalar, yaşayış və nəqliyyat, təminatçılar, asanlaşdırıcılar. Sağlamlıq
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turizmi ümumilikdə turizm siyasətinə daha yaxşı inteqrasiya oluna bilər. Sağlamlıq turizmini təşviq etmək üçün müvəffəqiyyətli dövlət-özəl təşəbbüslərin həyata keçirilməsi əhəmiyyətlidir.
Ən yaxşı təcrübə hesab edilə bilən sağlamlıq turizmi yerləri digər ölkələrdə də təkrarlana bilər.
Sağlamlıq turizmində əməkdaşlıq həm də bilik və texnoloji transferə təsir edə bilər.
Sağlamlıq-müalicə turizm xidmətlərinin inkişaf istiqamətləri
Kurort infrastrukturuna tibbi və profilaktik, mədəni, məişət və əyləncə obyektləri, idman meydançaları, xüsusi təlim keçmiş tibb, xidmət personalı və s. daxildir. Öz növbəsində kurort infrastrukturu sosial infrastrukturun alt sistemidir və öz köməkçi təsərrüfatlarının alt sisteminə malikdir
(kommunikasiyalar, yol, nəqliyyat və s.). Beləliklə, kurortlarda elmi - praktik fəaliyyət olduqca
müxtəlifdir və bir neçə əsas istiqaməti əhatə edir [4, s. 504].
Tibbi turistlərə qulluq göstərən bir çox ölkələr bunu birbaşa valyuta gəlirlərinin səviyyəsini
artırmaq üçün edirlər. Bəzi ölkələr imkanları inkişaf etdirmək üçün səhiyyə xidmətlərini təşviq
edə bilər.Yerli xəstələrə daha yaxşı xidmət göstərmək, baxmayaraq ki, mənbələrin yerli əhalidən
yayındırılması və özəl xəstəxanalardan və kənd yerlərindən uzaqlaşdırılması potensial disfunksiyalı olaraq qalır. Eynilə, beynəlxalq beyin axınının geri çevrilməsi perspektivi çox müsbət olsa da,
tibbi turizmin daxili beyin axınına səbəb olacağına dair narahatlıqlar var.
Sağlamlıq turizmi tədarükü, spa imkanları olan otellərdən, sağlamlıq otellərinə və termal hamamlara qədər ixtisaslaşmış xəstəxana və klinikalara qədər çox genişdir. Sağlamlıq turizminin bir
çox sahələrində xidmət göstərə bilən (məsələn, sağlamlıq gəzintiləri, spa, IVF klinikaları, diş və
ya plastik cərrahiyyə klinikaları kimi xidmətlər də göstərə bilər) bir neçə növ obyekt var.
Sağlamlıq turizmi tədarükçülərinə provayderlərdən, brokerlərdən və otellərdən sertifikatlaşdırma, akkreditasiya və sığorta şirkətlərinə qədər müxtəlif sahələrin fəaliyyəti daxilidir. Qlobal
səviyyədə qəbul edilən xidmət təminatçılarının tipologiyası mövcud olmadığından, faktiki təchizatın ölçüsü və tutumu (ehtimal ki, otel və xəstəxanalar istisna olmaqla) yaxşı təmin edilməlidir.
Kurort sənayesi, sağlamlığa və ya rifaha olan artan tələbatı müşahidə etmək mümkündür və
buna uyğun olaraq həm operator ya xidmətlər dəyişərək artmışdır, həm də yeni tələb tendensiyasına uyğunlaşdırılmış yeni markalar buraxmışdır.
Sağlamlıq turizmi, şübhəsiz ki, hazırkı dövrdə ən sürətlə inkişaf edən turizm növlərindən biridir. Sağlamlıq turizmi bazarında tələb və təklifin təhlili diqqət tələb edən müvafiq problemləri
ortaya çıxarır.
Davamlılıq və məsuliyyət, çox vaxt təbii qaynaqlara və aktivlərə güvənən sağlamlıq turizmində
əsas meyarlara çevrilmişdir. Sağlamlıq turizmini idarə edərkən inkişaf, planlaşdırma və təsir idarəçiliyi baxımından davamlı bir yanaşmanın olması əlbəttə vacibdir. Davamlı təcrübələrin və korporativ sosial əlaqələrin birləşdirilməsi məsuliyyət, həm ictimai, həm də özəl maraqlı tərəflər üçün
bələdçi çərçivə olaraq Yerli icmaların, Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin daxil edilməsi, uzunmüddətli canlılığın əsas təməlləridir.
Sağlamlıq turizmi ilə əlaqəli sənayenin inkişafı istiqamətləri sağlamlıq turizminin sakinlərin
həyat keyfiyyətinə təsirini araşdırmalıdır. Turistlərin sağlamlığının yaxşılaşdırılması kimi yerli sakinlərin rifahı da eyni dərəcədə vacibdir. Bu baxımdan iqtisadi, sosial və ekoloji təsirlər xüsusi
diqqət və mənbələrə ehtiyac duyur.
Sağlamlıq turizm strategiyasının bir hissəsi olaraq, səyahətlərin asanlaşdırılması istiqamətində
olan məsələlərini araşdırmalıdır:
- viza siyasəti, inkişaf etmiş əlaqə, təhlükəsizlik, insanlar üçün mobillik çərçivəsi;
- mənbə bazarlarının və seqmentlərinin şaxələndirilməsi;
- investisiyaların cəlb edilməsi;
- qanunvericilik, təşviq və standartlar daxil olmaqla tənzimləyici çərçivənin yaradılması;
- xidmət keyfiyyəti və infrastruktur;
- təlim və bacarıqların inkişafı;
- sağlamlıq turizmi obyektlərinin və təcrübələrinin akkreditasiyası və sertifikatlaşdırılması;
- məhsulların inkişafı, məsələn, görüşlər sənayesi və ya qastronomiya.
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Kurort - fəaliyyətin dövlət idarəetməsinin və tənzimlənməsinin zəruriliyini və əhəmiyyətini
müəyyənləşdirir. Belə olduqda idarəetmə subyektləri üç səviyyəyə ayrılan müxtəlif qurumlardır.
 yüksək;
 orta;
 mikro səviyyə.
Ən yüksək səviyyəni sanatoriya-kurort kompleksini (SKK) idarə edən dövlət orqanları təmsil
edir. Bu orqanlara qanunverici və icra hakimiyyətlərinin tərkibinə aid olan strukturlar daxildir.
İdarəçiliyin orta səviyyəsini respublika üzrə bələdiyyələrin tərkibində olan regional departamentlər, idarələr, komitə və şöbələr təmsil edir. İdarəetmə-məlumat mexanizminin yaradılması
nəticəsində əlavə bir informasiya məhsulunun xüsusiyyətlərinə sahib olan sağlamlaşdırıcı turizm
xidmətinin alınması gözlənilir.
Mikro səviyyə sanatoriya və kurort xidmətləri istehsalçıları, yəni sanatoriya və kurort müəssisələri (müalicəsi olan sanatoriya və pansionatlar, istirahət evləri, uşaq sağlamlıq düşərgələri, terapevtik palçıq istehsalçıları və s.) ilə təmsil olunur. Bu səviyyənin menecerlərinin funksiyaları,
təşkilatlarının davamlı inkişafını təmin edən bütün fəaliyyət növlərini əhatə edir. Bu səviyyə həm
də infrastruktur müəssisələri və vasitəçi marketinq təşkilatları (sanatoriya-kurort birlikləri, turizm
şirkətləri və s.) ilə təmsil olunur.Yerli sağlamlıq-müalicə müəssisələri üçün planlı iqtisadiyyat
ənənələrindən irəli gələrək, ən inkişaf etmiş funksiyalardan biri də planlaşdırma funksiyasıdır.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət üçün planlaşdırma çevik olmalı və hədəflərə çatmağa
yönəlməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda bazar münasibətlərinin möhkəmlənməsi şəraitində idarəetmə fəaliyyəti mal və xidmətlərin istehsalı və satışı üçün obyektiv tələblərə, texniki,
iqtisadi və digər məhsul parametrlərinin formalaşmasında istehlakçının rolunun artmasına və
iqtisadi münasibətlərin çətinləşməsinə uyğun olaraq daim təkmilləşdirilir
Təşkilati funksiya, idarəetmə funksiyası olaraq, nəzərdə tutulmuş planların həyata keçirilməsi
üçün tədbirlərin görülməsini təmin edir. Buraya iki əsas element daxildir:
• təşkilati strukturun formalaşması;
• məsuliyyət və səlahiyyət bölgüsü.
Təşkilati struktur - təşkilatın şöbələri və işçiləri arasında sabit münasibətləri əks etdirir. Bu,
texnoloji elementlərin və personalın qarşılıqlı fəaliyyəti və əlaqələndirilməsi üçün qurulmuş bir
sxem kimi başa düşülə bilər.
Struktur növü - xətti-funksional. Bu cür strukturlar davamlı təkrarlanan, gündəlik işlərin həlli
üçün idealdır. Üfüqi bağlantılar nisbətən uzun müddətə qurulur və onların tənzimlənməsi yuxarı
orqanların əlavə müdaxiləsini tələb etmir. Xətti-funksional sistemin məlum bir çatışmazlığı ondan
ibarətdir ki, yeni problemlər həll edildikdə təsirsiz hala gəlir, çünki struktur bölmələr arasındakı
üfüqi əlaqələr işini dayandırır və bütün problemlərin həlli idarəetmənin yuxarı səviyyələrindən
asılılığa gətirir.
Sağlamlıq-müalicə turizm müəssisələrində informasiya və texnoloji proseslərin formalaşması
Müasir sağlamlıq-müalicə turizm müəssisələrinin idarəetmə fəaliyyətinin əsasında idarəetmə
informasiya texnologiyaları durur. İqtisadi obyektin informasiya sisteminə daxil olan məlumatlar
üzərində dəqiq qaydalara əsasən müəyyən əməliyyatlar aparan bu proses, optimal idarəetmə qərarının qəbul edilməsinə istiqamətlənmişdir ki, bu da hər bir müəssisənin əsas funksiyası olan iqtisadi gəlir əldə etmək məqsədi ilə hazır məhsul buraxılışı və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqəlidir [5, s. 111].
Sağlamlıq konsepsiyası, bir insanın problemi inkişaf etməzdən əvvəl müəyyən etməyə və xüsusi sağlamlıq texnologiyalarından istifadə edərək ondan qurtulmağa çalışdığı sağlamlığa ehtiyatlı
yanaşmanı vurğulayır. Turizm tətil mövsümündə istirahət etməyi nəzərdə tutduğundan sağlamlıq
və turizmin birləşməsi üçün yaxşı şərtlər yaradılır.
Tibbi turizm köməkçiləri olaraq da bilinən tibbi turizm agentlikləri, uyğun xarici xəstəxanalar
və müalicə, nəqliyyat və qalma müddətində ixtisaslaşan təşkilatlardır. Həm gediş, həm də təyinat
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ölkələrində filialları olan bir neçə tibbi turizm agentliyi var, lakin əksər agentliklərin böyük bir
ölçüsü yoxdur və qısa bir tarixə malikdir.
Tibbi turizm agentliklərinin veb saytları, akkreditə olunmuş xəstəxanalar, əlverişli qiymətlər,
müstəsna təcrübələr, vaxt üstünlükləri, yüksək keyfiyyət kimi tibbi turistlər üçün faydalı olan məlumatları təqdim edir.
Tibbi turizm agentlikləri tibbi turizm sənayesində xidmət təminatçılarından biri kimi tanınsalar
da, vəzifələri üçün akkreditasiya almaq məcburiyyətində deyillər. Lakin tibbi turizm agentlikləri
və köməkçilərinin şəffaf, aydın və yaxşı müəyyən edilmiş təcrübə standartlarına uyğun olaraq
xarici qiymətləndirmə və akkreditasiyadan keçməsi daha məqsədəuyğun hesab edilir.
Sağlamlıq-müalicə turizm təşkilatının fəaliyyətinin son uğurunu müəyyən edən şərtlərdən biri
- informasiyanın toplanması, hazırlanması və emalını avtomatlaşdıran sistemin mövcud olmasıdır.
Eyni zamanda, avtomatlaşdırılmış sistemin səmərəliliyi bütün qarşılıqlı çoxşaxəli biznes proseslərinin, daxili və xarici iqtisadi fəaliyyətin bütün aspektlərinin əhatə dərəcəsinə görə qiymətləndirilir. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sağlamlıq-müalicə turizm müəssisələri keyfiyyətli xidmət göstərmək, kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün maliyyə mənbələri və ehtiyatlarının axtarışı problemi ilə üz-üzə dururlar, hesab edirik ki, bu problemin həlli
yollarından biri - idarəetmənin informasiya mexanizmi əsasında qurulmasıdır. Bazar iqtisadiyyatı
şəraitində informasiya texnologiyaları şirkətlərin idarəetmə fəaliyyətinin əsasıdır. Müəssisələrin
fəaliyyət şəraitinin dəyişməsi, adekvat və operativ tənzimləmənin vacibliyi və idarəetmə sistemlərinin buna uyğunlaşdırılması nəinki onların təşkilinin təkmilləşdirilməsinə, eləcə də idarəetmə
funksiyalarının məsuliyyət səviyyələri, əlaqə formaları və s. üzrə bölüşdürülməsinə təsir göstərir.
Sağlamlıq-müalicə turizm müəssisələrində formal kommunikasiya kanallarının birinci tipi aşağı istiqamətli kommunikasiyalardır. Onların tərkibinə - yüksək səviyyəli menecerlərin qəbul
etdiyi məqsədlərin və strategiyaların icrası, əmrlər və instruksiyalar, formal qaydalar və prosedurlar, kiçik personalın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, korporativ mədəniyyət normalarının tətbiqi
daxildir.
İkinci tip - yüksələn (aşağıdan yuxarı gələn) kommunikasiyalar təşkilatın ən aşağı səviyyələrindən ən yüksək səviyyələrinə qədər yönəldilir. Bunlar aşağıdakılar ola bilər: görülmüş işlər barədə
növbəti hesabatlar, geniş spektrə malik maliyyə, marketinq və təhlili informasiya, yaranan problemlər haqqında məlumatlar və onların aradan qaldırılması üzrə təkliflər, münaqişələr haqqında
məlumatlar və şikayətlər, məxfi sorğuların nəticələri və digər məlumatlar.
Bundan əlavə, səhiyyə sektorunda xidmət keyfiyyətinin iki əsas komponenti var - texniki və ya
mexaniki keyfiyyət (xidmət edilə bilən və ya funksional keyfiyyət). Texniki avadanlıq xəstələrin
diaqnostik alqoritminin əsasını təşkil edir, funksional keyfiyyət isə sağlamlıq mərkəzlərində təklif
olunan xidmətlə ölçülür (heyət, tibb bacıları və ən əsası həkimlərin xəstəyə və köməkçilərinə olan
xidmətləri kimi). Tibbi turizm sənayesində xidmət keyfiyyəti müştəri cəlb etməkdə vacib bir hissədir.
Sağlamlıq-müalicə turizm müəssisələrinin idarə olunmasının təhlili və qiymətləndirilməsi
Tibbi turizm bazarı, müalicə almaq üçün beynəlxalq sərhədləri keçən xəstələrin diaqnozu və
müalicəsi ilə səhiyyə xidməti təminatçılarının əldə etdiyi gəlirləri əhatə edir. Xəstələr ümumiyyətlə
inkişaf etməkdə olan ölkələrin əsas tibb mərkəzlərinə səhiyyə infrastrukturu olmayan və ya yüksək
səhiyyə xərcləri olan ölkələrdən səyahət edirlər. Qlobal tibbi turizm bazarının 2020 -ci ildəki 19.79
milyard dollardan 2021-ci ildə 21.93 milyard dollara çatması, illik artım tempinin 10.8% artacağı
gözlənilir. Artım, əsasən şirkətlərin fəaliyyətini bərpa etməsi və əvvəllər sosial uzaqlaşma, uzaqdan işləmə və kommersiya fəaliyyətinin bağlanması ilə əlaqədar məhdudlaşdırıcı tədbirlərə səbəb
olan COVID-19 təsirindən sağalarkən yeni normaya uyğunlaşması ilə əlaqədardır. Bazarın 2025ci ildə 16% artıb 40.03 milyard dollara çatacağı gözlənilirdi. Lakin bu səbəbdən, koronavirusun
yayılması və səyahət qadağalarının yaxın gələcəkdə tibbi turizm sənayesinin inkişafını məhdudlaşdıracağı gözlənilir.
Müalicə üçün ölkələri gəzən xəstələr, sağlamlıqla bağlı məlumatları rəqəmsal formatda saxla138
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maq üçün getdikcə elektron sağlamlıq qeydlərindən istifadə edirlər. Bu sağlamlıq qeydlərinə səlahiyyətli istifadəçilər tərəfindən dərhal və etibarlı şəkildə daxil olmaq olar. Elektron sağlamlıq
qeydləri müalicə üçün uzun məsafələrə səyahət edən xəstələr üçün ağır tibbi qeydlər aparmaq ehtiyacını ortadan qaldırır.
Ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynayan mühüm xidmət sahələrindən biri kimi turizm fəaliyyətindən əldə olunan gəlir bir çox amillərin təsiri ilə formalaşır. Bu amillərdən biri də sağlamlıqmüalicə turizmidir. Sağlamlıq-müalicə turizmi sağlamlıq xidməti almaq üçün, vətəndaşların müalicə almaları üçün təbii-iqlim şəraiti, insan orqanizmi üçün faydalı mineral ehtiyatları olan və
coğrafi baxımdan əlverişli ölkələrə səyahət etmələrini özündə ehtifa edir. Bu baxımdan qloballaşan
sağlamlıq turizmi əlverişli şəraitə malik olan ölkələrə turist axınlarını intensivləşdirərək ölkə üzrə
iqtisadi artımın yaranmasına şərait yaradır.
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Şəkil 1. Beynəlxalq sağlamlıq turizm və müalicə xidmətləri üzrə bəzi ölkələrin
mövqeyi (2019) [6].
Təhlil göstərir ki, son il sağlamlıq turizm və müalicə xidmətləri üzrə Azərbaycanın müvafiq
göstəriciləri ilə digər qonşu ölkələrin müqayisəsinə baxsaq Azərbaycanın 141 ölkə arasında 71-ci
yerdə olduğunu görə bilərik. Bu da ölkəmizdə bu sahədə davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsini
zəruri edir.
Sağlamlıq-müalicə turizm müəssisələrinin idarə olunması və ya menecmenti bütün ehtiyatlardan (kapital, bilik, materiallar və əmək) maksimal dərəcədə səmərəli istifadəni və onların əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur. İdarəetmənin nəzəriyyəsi idarəetmə obyektini, idarəetmə subyektini,
ehtiyatları, ətraf mühiti, idarəetmə proseslərini və texnologiyalarını özündə ehtiva edir.
Təşkilati strukturun formalaşması prosesini üç iri mərhələyə bölmək olar [7, s. 120]:
1. Ümumi struktur sxemin formalaşması;
2. Əsas bölmələrin tərkibinin formalaşması və onların arasında olan əlaqələrin qurulması;
3. Təşkilati strukturun reqlamentləşdirilməsi.
İstehsalat, marketinq, maliyyə, kadr, təchizat və s. funksiyalar xüsusi funksiyalara aiddir. Sağlamlıq-müalicə turizmi müəssisələrində həyata keçirilən istehsalat funksiyası kurort xidmətlərinin
göstərilməsini, marketinq funksiyası - satışın təşkilini, istehsal edilən məhsulun irəliləməsi və
onun keyfiyyətinin bazar tələblərinə müvafiq olmasını, kadr siyasəti funksiyası - personalla işin
bütün cəhətlərini əhatə edir. Maliyyə funksiyası kurort müəssisəsinin fəaliyyətinin planlaşdırılması, uçotu və maliyyə təminatı ilə əlaqəlidir.
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Müasir turizm bazarında sağlamlıq-müalicə turizm müəssisəsinin uğurlu fəaliyyət göstərməsi
üçün ən vacib şərt - onun idarəetmə strukturunun seçilməsidir.
Təşkilati idarəetmə strukturunun formalaşma prosesi mürəkkəb və çoxşaxəlidir. Bu, strukturun
xarici mühitə (turistlərin və bazarın, cəmiyyətin, dövlət orqanlarının və s. dəyişən tələbləri) və
təşkilatın daxili inkişaf amillərinə (onun resurslarına, texnologiyasına, turizm xidmətinin göstərilməsinin təşkili, idarəetmə qərarlarının qəbulu prosesləri və s.) uyğunlaşması prosesidir. Ətraf mühit strukturun seçiminə müxtəlif təsir göstərir. Ətraf mühit daha dinamik olduqca, turizm müəssisəsindən daha çox uyğunlaşma tələb edir.
2006-2009-cu illər üzrə Səyahət agentlikləri və turoperatorların iş və xidmətlərinin rentabellik
səviyyəsi azalma ilə müşahidə edilmişdir. Belə ki, 2009-cu ildə rentabellik səviyyəsi 5,5% olmaqla
2006-cı illə müaqyisədə 3,7 dəfə azalmışdır. 2016-cı ildə isə bu göstərici 26,3% olsa da, 2017-ci
ildə 11,7%-ə düşmüş, sonrakı illərdə isə artaraq 2019-cu il üzrə 25,7% təşkil etmişdir. Bu gəlirin
təkibində sağlamlıq-müalicə xarakterli xidmətlərdən əldə olunan gəlir də 2017-2018-ci illərdə
yüksək artım nümayiş etdirmişdir. Sağlamlıq-müalicə xarakterli xidmətlərdən əldə olunan gəlirin
2006-2020-ci illər üzrə dinamikası və zaman amilindən eksponensial asılılığı verilmişdir[8, s.7].
COVİD-19 pandemiyasına görə məhdudiyyətlərlə əlaqədar olaraq turistlərin sayında kəskin azalma olduğundan, sağlamlıq-müalicə xarakterli xidmətlərdən əldə olunan gəlirin həcmi 2,92 mln.
manata düşmüşdür ki, bu, tədqiq olunan bütün dövrlərlə müqayisədə aşağıdır.
Nəticə
Sağlamlıq turizmi bütün dünyada inkişaf edir və müasir sənayedə qlobal bir tendensiya halına
gəlir. Bu turizm növünün əsas fərqlərindən biri, mövsümdən asılı olmaması və hər zaman mövcud
olmasıdır. Tibbi turizm bazarı hazırda çox parçalanmışdır, bir çox ölkələr xaricdə sağlamlıq axtaran xəstələr üçün sağlamlıq xidmətləri təklif edir. Daha çox sağlamlıq təminatçısı tibbi turizm
sənayesinə girir və hökumətlər ölkələrini və sağlamlıq sistemlərini tanıtmaq üçün uyğun təklifi
hazırlayırlar. Bu baxımdan satıcıların uğur qazanması üçün tibbi turizm şirkətlərinin markalanması
və tanınması vacibdir. Böyük xəstəxanalar şəbəkəsi və nəhəng səhiyyə müəssisələri bazar mövqelərini gücləndirmək üçün birləşmə və satınalmalarla məşğul olurlar. Bir çox ortaqlıqlar sağlamlıq
turizmi şirkətləri tərəfindən səhiyyədə yeniliklərin artmasına səbəb olur.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə ucuz tibbi xidmətlərin mövcudluğunu bazarın genişlənməsinə
töhfə verən əsas faktor kimi qeyd etmək əhəmiyyətlidir. Bunlara əlavə olaraq, tibbi səyahətləri
asanlaşdırmaq və beynəlxalq səyahətlərin daha əlverişli olması üçün hökumət siyasətlərinin qiymətləndirmə müddəti ərzində qlobal bazarın ölçüsünün artırılmasında mühüm rol oynayacağı
gözlənilir.
Ölkəmiz turizmin inkişafı üçün böyük potensiala malik olduğundan turizm hökumət tərəfindən
aparıcı prioritet sahələrdən biri olaraq seçilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycandan dünyanın kurortlarına istirahət və müalicə məqsədi ilə gedənlərin sayında cüzi azalma meyilləri müşahidə olunur
ki, bu da yerli kurort-müalicə mərkəzlərinə diqqətin artırılmasına, turist axınının çoxalmasına müsbət təsir göstərə bilər. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycanın kurort müəssisələri ölkə daxilində
istirahət etmək, müalicə olunmaq və sağlamlaşmaq üçün öz vətəndaşlarını cəlb etməlidirlər.
Azərbaycanda mövcud olan kurort yerlərinin durumu iki cür xarakterizə edilə bilər. Birincisi,
sovet dönəmində qurulmuş və sonrakı illərdə bir hissəsində qaçqınların və məcburi köçkünlərin
məskunlaşdığı üçün, bir hissəsi də uzun müddət baxımsızlıq üzündən pis şəraitdə olan kurort yerləri. İkincisi, sovet dövründə də lazımi qayğı göstərilməyən kurort əraziləri. Misal üçün, palçıq
vulkanları müalicəvi keyfiyyətə malik olan kurort məhsuludur. Ancaq təəssüf ki, onların olduğu
ərazilər üçün uyğun infrastruktur yoxdur.
Azərbaycanda sağlamlıq-müalicə turizmi sektorunda işləyənlərin də sayı intensiv olaraq artmaqdadır. Xüsusən dövlət sektoru ilə yanaşı, özəl sektorun da inkişaf səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir.
Ölkəmiz turizmin inkişafı üçün böyük potensiala malik olduğu üçün qeyri-neft sektorunun inkişafı
fonunda turizm hökumət tərəfindən aparıcı prioritet sahələrdən biri olaraq seçilmişdir. Azərbay140
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canın bölgələrində turizm xidmətinin və bu sektorda fəaliyyət göstərən sahibkarların inkişafı üçün
hər cür şərait vardır və əgər lazımi diqqət yetirilərsə, bu sahədən böyük gəlirlərin əldə edilməsi
şübhəsizdir.
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Целью исследования - является определение приоритетов развития оздоровительнoлечебных туристических учреждений на основе анализа текущей ситуации, обоснование
необходимости деятельности здравоохранения в стране.
Методология исследования - распоряжения Президента Азербайджанской Республики,
определяющие развитие оздоровительного туризма в условиях рыночной экономики, Законы Азербайджанской Республики, Государственные программы, Стратегическая дорожная
карта по развитию специализированной индустрии туризма в Азербайджанской Республике, а также современной экономической и организационно-организованные работы по регулированию национальных и региональных аспектов развития туристических комплексов и
оздоровительных центров в области социально-правовых проблем.
В ходе исследования использовались общенаучные принципы и методы анализа, включая систематический, структурно-функциональный и сравнительный методы анализа.
Важность применения исследования заключается в том, что оно может быть использовано органами государственной власти на всех уровнях для улучшения управления развитием медицинского и оздоровительнo-лечебного туризма.
Результатом исследования является разработка методологических и практических рекомендаций по совершенствованию управления с целью развития рынка оздоровительнoлечебного туризма в Азербайджане.
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Оригинальность и научная новизна исследования обусловлены тем, что впервые в
этом контексте была разработана методология, представленная в статье по организации и
развитию управления медицинскими учреждениями в Азербайджане.
Ключевые слова: здоровье, лечение, туризм, экономика, развитие, услуги.
Ruslan Garay Guliyev
PhD Azerbaijan Tourism and
Management University
Factors influencing the development of health improving, medical and tourism
institutions in Azerbaijan
Summary
The purpose of the study - is to determine the development priorities of health care facilities
based on the analysis of the current situation, substantiating the need for health care activities in
the country.
Research methodology - orders of the President of the Republic of Azerbaijan, Laws of the
Republic of Azerbaijan, State Programs, Strategic Roadmap for the Development of the
Specialized Tourism Industry in the Republic of Azerbaijan, as well as economics and tourism
economics of local and foreign scientists, tourism has organized works in the field of regulation
of national and regional aspects of development of tourist complexes and health centers in the field
of modern economic, organizational, social and legal problems. The methodological basis of the
work consists of general scientific methods - dialectical, structural-functional, abstract-logical
method and system-purpose analysis methods.
General scientific principles and methods of analysis, including systematic, structuralfunctional and comparative analysis methods were used during the research.
The importance of the application - of the research is that it can be used by public authorities
at all levels to improve the management of medical and health tourism development.
The results - of the study are the development of methodological and practical recommendations for improving governance in order to develop the health tourism market in Azerbaijan.
The originality and scientific novelty of the research - is due to the fact that the methodology
presented in the article on the organization and development of the management of health care
facilities in Azerbaijan was developed for the first time in this context.
Key words: health, treatment, tourism, economy, development, services.
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Nuridə Əliş qızı QASIMOVA
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı
ÇAY EMALI SƏNAYESİNİN RƏQABƏT QABİLIYYƏTİNİ İDARƏ ETMƏK ÜÇÜN
REGİONAL MODELİN KONSEPTUAL ƏSASLANDIRILMASI
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - çay emalı sənayesinin inkişafı və transformasiya problemlərinin həllinə
yönəldilmiş idarəetmənin konseptual modelinin əsaslandırılmasıdır.
Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində müqayisəli təhlil, qruplasdırma, ümumiləşdirmə,
amillər üzrə təhlil metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - çayın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, istehsal xərclərinin azaldılması Azərbaycan çayının istər ölkə daxilində, istərsə də
xaricdə daha rəqabətli olmasına səbəb ola bilər. Bu, çay istehsalçıları və müəssisələrinin yeni, daha
gəlirli bazarlara çıxması üçün əhəmiyyətlidir.
Tədqiqatın nəticələri - xarici və daxili şəraitdəki dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, çay emalı
sənayesinin inkişafını təmin etmək üçün tövsiyə xarakterli təkliflər irəli sürülmüşdür.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - çay emalı sənayesinin regional kompleksinin rəqabətqabiliyyətliliyinin idarəedilməsi dövlət orqanlarına bölgənin ərzaq təhlükəsizliyini və onun
transformasiyasını təmin etmək baxımından çay emalı sənayesi sahələrini səmərəli idarəetməyə
imkan verəcəkdir.
Açar sözlər: çay emalı, idarəetmə, inkişaf, iqtisadiyyat, regional, model, davamlı.
Giriş
Strateji menecment nəzəriyyəsi və praktikası kənd təsərrüfatını əsasən inkişaf sistemində mövcud bazar mühitinin parametrlərinə və hər şeydən əvvəl regional aspektə yönəltməlidir. Strateji
menecment nəzəriyyəsi mövcud şəraitə uyğunlaşmaq əvəzinə fəaliyyət və inkişaf mühitini yaradan idarəetmə modelinə keçid strateji idarəetmə nəzəriyyəsinin yaxınlaşdığı əsas anlayışa çevrildi.
Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaranan təbiət və müəyyən bir sosial-iqtisadi sistemin rəqabət
üstünlüklərinin formalaşması mexanizmlərini yaratmaq lazım gəlir.
Çay emalı sənayesinin regional kompleksini müstəqil, açıq, aktiv, sosial-iqtisadi sistem və daha yüksək səviyyəli sistemlərin - regional iqtisadiyyatın, Azərbaycanın çay emalı sənayesinin
kompleksinin bir alt sistemi (elementi) kimi nəzərdən keçirmək təklif olunur. Bu sistem özünütəşkil xüsusiyyətlərinə malikdir və məqsədli idarəetmədə marketinqlərin effektiv işləmə imkanını təmin edir.
Strateji idarəetmə, sinerji və bazar mühitinin parametrlərinə mümkün marketinq təsiri nəzərə
alınmaqla, rəqabət potensialının inkişafına əsaslanan bir müəssisə subyektinin gələcək mövqeyini
müəyyənləşdirmək üçün idarəetmə qərarlarının inkişafı, əsaslandırılması və icrası prosesidir. Sistemli modernləşmə şəraitində çay emalı sənayesi kompleksinin strateji idarə olunmasının regional
modeli, həm regional, həm də milli iqtisadiyyatda çay emalı sənayesinin regional kompleksinin
təmin edilməsi üçün şərt hesab olunan sistemin bütün elementlərinin davamlı inkişafı üçün rəqabət
potensialının inkişafına və səmərəli istifadəsinə yönəldilməlidir.
Azərbaycanda çayçılığın inkişafının mövcud vəziyyəti
Azərbaycan Respublikasında çayçılığın təşkilinin, çay istehsalının tənzimlənməsinin və çay
məhsullarının keyfiyyətinin təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edən “Çayçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 17 dekabr 2002-ci ildə qəbul edilmişdir. Bu qanunun qəbul
edilməsi ölkədə çayçılığın inkişafı üçün əlverişli mühit yaratmışdır [1]. Bu qanuna görə çayçılıq
sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri çayçılıqda investisiya fəaliyyətinin və kooperasiyanın stimullaşdırılmasından, lizinq və aqroservis xidmətlərinin genişləndirilməsindən, çay məhsul143
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larının keyfiyyətinin yüksəldilməsindən və ixracının artırılmasından, daxili bazarın qorunmasından, habelə çay becərən regionlarda sosial təminatın yaxşılaşdırılmasından və ekoloji tarazlığın
saxlanılmasından ibarətdir [3, s. 65].
İqlimə uyğun regionlarda çay sortlarının becərilməsi, dünya bazarında rəqabət qabiliyyətinə
malik olan çaylar yetişdirməyə şərait yaradar. Bunun üçün ölkədə çay istehsalçılarının genişləndirilməsinə, onların stimullaşdırılmasına ehtiyac var ki, ölkənin daxili bazarı tam təmin edilsin və
bu mərhələdə dünya bazarında rəqabət apara biləcək çay sortları ortaya çıxsın ki, çayın ixrac potensialı genişlənsin. Biz bununla həm iqtisadi, həm də dünya bazarına çıxmaq üçün özümüzü mənəvi olaraq haqlı hesab etməliyik. Azərbaycan ərazisində təkcə Cənubda yox, Şimalda da çay
becərməklə, dünya bazarında rəqabət qabiliyyətli çay istehsal etmək mümkündür. Azərbaycanın
Cənub bölgəsində “Azərçay”, “Astaraçay”, “Lənkərançay” brendi altında ən müasir texnologiya
ilə yerli çaylar istehsal olunur. Bu çayların istehsalını, eyni zamanda keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasını, dünya ölkələrindəki çaylarla rəqabətqabiliyyətinə malik olmasını təmin etmək üçün
xüsusi mütəxəssislər və düyna ölkələri ilə təcrübə mübadiləsi çox vacibdir. Dünyada çay istehsalında belə bir tendensiya var, çaya qatılan süni rənglərin istifadəsindən çəkinmək. Dünya bazarında
bu gün brend çayların tərkibinə süni qatqıların vurulması aşkarlanan kimi, o çayların reytinqi aşağı
düşür. Azərbaycanda süni dad, rəng, ətir vurmadan təbii çay istehsal edilməsi vacib şərtdir.
Azərbaycan çay emalı sənayesinə çay yarpaqlarının ilkin emalı, həmçinin təbii çayın yarpaqlarının qablaşdırılması və bərkitmə müəssisələri daxildir. “Çay istehsalı” anlayışı ümumiyyətlə məhsul yığma, çay yarpaqları deyil, çay qablaşdırma fabrikləri tərəfindən çay paketlərinin buraxılması
deməkdir.
Aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, çay yarpaqlarının ilkin emalı
respublikamızın əsas hissəsi Lənkəran iqtisadi (əsasən üç rayonu: Lənkaran, Astara, Masallı əsas
yer təşkil edir) rayonunun payına düsməklə, ölkədə 21 min hektara yaxın ərazinin təbii iqlim şəraiti, torpaqlarının mövcud vəziyyəti Azərbaycan ərazisində çay bitkisinin becərilməsinə imkan
verir [5].
12 fevral 2018 -ci ildə çayçılığın inkişaf etdirilməsi, çay məhsullarına tələbatın yerli istehsal
hesabına təmin olunması, çayçılığın ixrac potensialının artırılması, kənd əhalisinin məşğulluğunun
və maddi rifahının yüksəldilməsi məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına
dair 2018-2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir [2].
Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018-2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi aqrar sahənin sürətli inkişafında yeni bir mərhələnin başlanmasından xəbər
verir. Çayçılığın daha sürətli inkişafına hesablanmış bu mühüm sənəd həm də ölkəmizdə bu sahəyə
nə qədər diqqət və qayğının olduğunu əyani surətdə göstərdi. Yeni dövlət proqramı çayçılığın inkişaf etdirilməsi, çay məhsullarına tələbatın yerli istehsal hesabına təmin olunması, çayçılığın ixrac potensialının artırılması, kənd əhalisinin, xüsusən qadınların məsğulluğunun və maddi rifahının yüksəldilməsinə böyük töhfə verəcək və bu istiqamətdə görülən işlərin sürətlənməsinə səbəb
olacaqdır. Dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə hər il
dövlət büdcəsinin və dövlət investisiya proqramlarının tərtibi prosesində maliyyə vəsaitinin nəzərdə tutulması üçün müvafiq nazirliklər və digər qurumların qarşısına mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Bu isə çayçılıq məhsulları istehsalçılarının maliyyə resursları ilə təminat səviyyəsinin
yüksəldilməsi və bu sahədə qarşıya çıxacaq risklərin düzgün qiymətləndirilməsi üzrə mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi prosesinin sürətli həllinə xidmət edəcəkdir. Tədbirlər Planına əsasən, çayçılıq sahəsində fəaliyyəti tənzimləyən normativ-hüquqi baza təkmilləşdiriləcək, standartlar beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılacaq, çay istehsalı və emalı sahəsində keyfiyyətə nəzarətin təkmilləşdirilməsi və daxili bazarın qorunması üçün tədbirlər görüləcəkdir. Çayçılıq sahəsində mütərəqqi
təcrübəsi olan xarici şirkətlərlə əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət veriləcəkdir.
Sərəncamda qeyd edildiyi kimi, çayçılıq sahəsində fəaliyyəti tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, çayçılıq sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının daha da güclən144
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dirilməsi, çay emalı potensialının artırılması, çayçılıq sahəsində infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, çay istehsalı və emalı sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqinin dəstəklənməsi,
çay istehsalı və emalı sahələrinə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinin təşviqi, çay məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin artırılması, ixracının dəstəklənməsi və təşviqi kimi müddəalar
çayçılığın inkişafını stimullaşdırmaqda mühüm rol oynayacaqdır.
Dövlət Proqramı çayçılığın inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsinə, bu sahənin potensial
imkanlarından səmərəli istifadə edilməsinə, çay istehsalına marağın artırılmasına yönəldilmiş,
ölkədə quru çaya olan tələbatın əsasən yerli məhsul hesabına ödənilməsi, çay emalı müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılması, emal sənayesinin inkişaf etdirilməsi, çay məhsullarının
ixracının artırılması və kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün çayçılığın inkişafını stimullaşdırmaqdır. Azərbaycanda 2017-2019-cu illər ərzində çay istehsalının dinamikası
cədvəl 1-də verilmişdir.
Cədvəl 1
Azərbaycanda 2017-2019-cu illər ərzində çay istehsalının dinamikası

Çay əkmələri
Yaşıl çay yarpağı
Təbii çay istehsalı
Çay idxalı
Çay ixracı

Ölçü
vahidi

2017

2018

2019

ha
ton
min ton
ton
ton

1114,3
775.2
10,8
13585.5
1735.0

1136,5
868.6
9,3
12957.8
1367.0

1082,0
929.4
9,8
14095.9
1506.0

2019-cu ildə
2017-ci ilə
2018-ci ilə
nisbətən%
nisbətən%
97.1
95.2
119.9
107.0
90.7
105.4
103.8
108.7
86.8
86.8

Mənbə: stat.gov.az

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, çay əkmələri 2019-cu ildə əvvəlki iki ilə nisbətən azalmış, yaşıl çay yarpağı istehsalı müqayisə olunan illər üzrə 9.9% və 7% artmışdır. Eyni zamanda,
çay idxalında və ixracında da artım müşahidə olunmaqdadır. Emal sənayesində isə təbii çay istehsalında müqayisə olunan illər üzrə azalma baş vermişdir. Statistik göstəriciləri təhlil etdikdə idxal
olunan çayın qablaşdırılaraq daxili və xarici bazara təklif olunduğunu demək olar.
Ölkədə 2019-cu ildə yaşıl çay yarpağının 94%-i Lənkəran iqtisadi rayonunda, 6%-i isə (55.5
ton) Zaqatala rayonunda istehsal olunmuşdur. Çayçılığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramında çay
əkmələrinin sahəsinin 3000 hektara, yaşıl çay yarpağının yığımının isə 8500 tona çatdırılması hədəflənmişdir. Bu isə emal sənayesində 85 ton təbii çay istehsalı deməkdir ki, tələbatın 1%-ə qədərinin ödənilməsini təşkil edir. Çay məhsulu bitkiçilik məhsulları içərisində ən yüksək qiymətə malik olan məhsullardandır. Odur ki, bu sahənin inkişaf etdirilməsi iqtisadi baxımdan da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində regional modelin əsaslandırılması
Çay emalı sənayesinin regional kompleksinin rəqabət qabiliyyətini daxili və xarici rəqabət potensiallarının sinergiyası, onların səmərəli istifadəsi və təmin olunmasında iştirak səviyyəsini əks
etdirməsi, bölgənin davamlı bərpaya doğru dəyişməsi kimi başa düşülməsi təklif olunur.
Çay emalı sənayesinin regional kompleksinin rəqabət qabiliyyəti anlayışının təfsirində xarici
və daxili potensiala xüsusi yer ayrılır, eyni zamanda kompleksin rəqabət potensialının əsas elementlərini vurğulayırıq. İnnovativ, investisiya və maliyyə-iqtisadi potensial sistemin vəziyyəti və
daxili imkanları ilə müəyyən edilərsə, çay emalı sənayesinin kompleksinin və ümumilikdə kənd
təsərrüfatının inkişafı sahəsindəki qaynaq bazası və regional siyasət, çay emalı sənayesi, xüsusən
də xarici mühitin sosial-iqtisadi artım imkanları subtropik bölgənin davamlı inkişafa çevrilməsinin
təmin edilməsi səviyyəsində özünü göstərər.
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Çay plantasiyalarının bioloji vəziyyətini nəzərə alaraq, seleksiya növlərinin geniş tətbiqi yolu
ilə onların bərpası və yenilənməsi üçün aqrotexniki tədbirlərin görülməsi, həmçinin çay fabriklərinin texnoloji yenidən qurulması işləri əlavə səy tələb edəcəkdir. Hazır məhsulların miqdarını və
keyfiyyətini və sənayenin bərpası üçün gürcü çayının mövcud alış qiymətlərini nəzərə alaraq,
mümkün qədər maksimum dərəcədə yerli və xarici sərmayə cəlb etmək lazımdır ki, bu da elmi
tədqiqat, kadr hazırlığı və yenidən hazırlanmasında və özəl strukturlarda istifadə edilərək Azərbaycan çay mədəniyyətinin inkişafının bütün keçmiş tarixi və hazırda sənayedə ayrılmış yeri ölkənin kənd təsərrüfatındakı davamlılığına və əhəmiyyətinə mühüm təsir edir.
Göründüyü kimi, məhsulların rəqabət qabiliyyəti bütövlükdə çay emalı sənayesi kompleksinin
və xüsusən də aqro-sənaye kompleksinin bu sektorunda fəaliyyət göstərən ayrıca bir qurumun rəqabət qabiliyyətinin əsasını təşkil edir.
Çayçılığın rəqabət qabiliyyəti müəyyən bir istehsalçının idarəetmə, təşkilati, istehsal və marketinq funksiyalarını yerinə yetirməsi nəticəsində ortaya çıxır. Məhz bütün bazar subyektlərinin bu
cür fəaliyyəti zamanı Adam Smitin “görünməz əl” effekti - alıcıların və satıcıların qərarlarını əlaqələndirən obyektiv bazar mexanizmi özünü büruzə verir.
Çox vaxt məhsulun rəqabət qabiliyyəti məhsul keyfiyyətinə bərabər tutulur. Eyni zamanda, yalnız homogen mallar keyfiyyət baxımından müqayisə oluna bilər, rəqabət qabiliyyətinə istehlak və
qiymət xüsusiyyətləri də daxildir.
Məhsulun formalaşması və rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi onun kəmiyyət qiymətləndirilməsinin zəruriliyindən irəli gəlir. Təcrübədə hər bir fərdi məhsulun müvafiq bazarın formalaşmasının xüsusiyyətləri və elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətlərini nəzərə alan öz qiymətləndirmə metodologiyası olmalıdır. Bir məhsulun rəqabət qabiliyyətini qiymətləndirmək təhlil olunan
məhsulların parametrlərini fərqlənmə bazasının parametrləri ilə müqayisə etməklə aparılır. Başqa
sözlə, bir məhsulun rəqabət qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün meyarlar lazımdır.
Məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyini ölçmək, qiymətləndirmək və idarə etmək meyarları istehlakçı və iqtisadiyə bölünə bilər. Birincisi məhsulların istehlak dəyərini (faydalılığını) xarakterizə
edir. Bunlar iki xüsusiyyət ilə ifadə olunur: keyfiyyət və çeşid. Məhz bu meyarlar qrupu fərdi
istehlakçılar (məhsul istehlakçıları) üçün ən vacibdir, çünki mallar dəyişməz, istehlaka hazırdırlar.
Məhsulun keyfiyyəti isə xüsusi bir yer tutur. Burada problem yaranır - istehsal mərhələsində formalaşan və istehlakçı keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə həyata keçirilmədən əvvəl yoxlanılan
malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində uyğunsuzluq yaranır. İstehlakçının keyfiyyətə olan
tələbi ilə həqiqi səviyyəsi arasındakı fərq istehlakçı seçimlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Nəticədə rəqabət qabiliyyətinə təsir edir. Buna görə daha az fərq - daha yüksək məhsul rəqabət
qabiliyyəti ortaya çıxır. Buradakı çətinlik aşağıdakılara aiddir - keyfiyyəti qiymətləndirən istehlakçı daha çox müəyyən edilmiş “kağız” standartlarına, lakin keyfiyyətli məhsul haqqında şəxsi
zövqlərə və fikirlərə güvənir.
Bir məhsulun rəqabət qabiliyyəti, həqiqi bir istehlakçı üçün cəlbediciliyinin dərəcəsini göstərir,
yəni müəyyən bir müddətdə müəyyən bir bazarda müəyyən bir məhsula üstünlük səviyyəsi.
Rəqabətlilik üç parametr qrupu ilə müəyyən edilir: istehlakçı, iqtisadi, təşkilati (ticarət):
- İstehlakçı parametrləri aşağıdakı xüsusiyyətləri xarakterizə edir: məqsəd parametrləri, keyfiyyət (istehlakçı baxımından daxil olmaqla), erqonomik, estetik və tənzimləyici, məhsulun imici,
populyarlığı, ticarət nişanı və s. Atama parametrləri məhsulun tətbiqi sahələri və yerinə yetirməli
olduğu funksiyalarla əlaqədardır. Erqonomik parametrlər əmək əməliyyatları və ya istehlak edilərkən məhsulların insan bədəninin imkanlarına uyğunluğunu xarakterizə edir, yəni rahatlıq və
rahatlıq dərəcəsini göstərmək. Estetik parametrlər məlumatın ifadəli olmasını, formanın rasionallığını, istehsal performansının mükəmməlliyini və təqdimatın sabitliyini xarakterizə edir. Tənzimləmə parametrləri məcburi normalar, standartlar və qanunvericiliklə tənzimlənən məhsulların
xüsusiyyətlərini əks etdirir.
- İqtisadi parametrlər satış qiymətini əhatə edən istehlak qiymətini təşkil edir.
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- Təşkilati (kommersiya) parametrlər endirimlər sistemi, ödəmə və çatdırılma şərtləri, satış sonrası xidmət, zəmanətlər və s.
“Rəqabət qabiliyyəti” və “keyfiyyət səviyyəsi” kimi anlayışları müəyyənləşdirmək mümkün
deyil, çünki “rəqabət qabiliyyəti” “keyfiyyət”dən daha geniş bir anlayışdır, baxmayaraq ki, ikincisi
rəqabət qabiliyyətinin əsasını təşkil edir. Məhsulun rəqabət qabiliyyəti alıcı üçün maraqlı və ehtiyaclarını təmin edən xüsusiyyətlərinin cəmi ilə müəyyən edilir. Məhsullar alıcıların müəyyən
seqmentlərinə yönəldildiyi üçün, alış-veriş edərkən müəyyən bir seqmentdəki alıcıların əksəriyyətinin rəhbər tutduğu malların bu cür xüsusiyyətlərindən istifadə edirlər.
Rəqabət qabiliyyətinin əhəmiyyətli komponentlərinin siyahısı və fərqli alıcılar üçün əhəmiyyət
dərəcəsi eyni bazarda da fərqlənə bilər, bu səbəbdən hər bir konkret vəziyyətdə onun komponentlərini vurğulamaq lazımdır. Komponentlərin dəyəri və istehlakçının müxtəlif zaman kəsiyində onlara olan münasibəti eyni məhsul üçün də dəyişə bilər, Buna görə də rəqabət qabiliyyətinin tərkib
hissələrinin müəyyənləşdirilməsi onun qiymətləndirilməsinin əsas məqamlarından biridir.
Çayın keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün vacib göstəricilər qoxu, dad, toxuma, vəziyyət və s.dir. Burada müəyyən istehlakçı qruplarının ehtiyaclarını ödəmək vacibdir. Sağlam bir həyat tərzi
ideologiyasının ortaya çıxması ilə yüksək kalorili qidalar istehsalçılarının əksəriyyəti xüsusi çay
məhsulları istehsalına başlayaraq çeşidlərini genişləndiriblər. Əhalinin həyat tərzi ilə diktə edilən
çeşidin genişlənməsi istehlakçıların qənaətinə bir yoldur.
Bu, malların rəqabət qabiliyyətinin müəyyənləşdirilməsində istehlak meyarlarının ən böyük
əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.
Eyni zamanda, ən başlıcası qiymət olan iqtisadi rəqabət meyarlarına endirim edilməməlidir.
Strateji yanaşma çay sənayesində fəaliyyət göstərən təşkilatların müəyyənləşdirilməsinə, hədəflərin qoyulmasına, uyğun istehlak bazarının hədəflənməsinə, ümumi planın hazırlanmasına,
vahid strategiyanın həyata keçirilməsinə və müntəzəm düzəlişlərin aparılmasına yönəlmişdir.
Müasir strateji idarəetmənin metodoloji prinsipi keçmişdən bu günə deyil, gələcəyə, keçmişdən
bu günə qədər strategiya yaratmaqdır. Strateji idarəetmə metodologiyasının, eləcə də innovativ
menecmentin ortaya çıxması planlaşdırma sistemlərinin təkamülü baxımından iqtisadi subyektlərin xarici iş şəraitinin ağırlaşmasına reaksiyası kimi qiymətləndirilir.
Bir konsepsiya və ya anlayışlar sistemindən istifadə edərək tədqiq olunan fenomenə dair əsas
fikir ifadə olunur, bu fenomenin inkişafının mahiyyətini və istiqamətlərini müəyyən edən bəzi
konstruktiv çərçivələr müəyyənləşdirilir.
Bu proseslərin mahiyyətini adekvat şəkildə əks etdirən konseptual model əsasında tərtib olunan
nümayəndəliklər, elmi-əsaslı şəkildə istədikləri vəziyyətə gətirmək məqsədi ilə sosial-iqtisadi sistemin quruluşunun və onun elementləri arasındakı əlaqələrin tənzimlənməsinə yönəldilmiş təsir
etmə alətləri qutusu ilə təchiz olunmuşdur.
Çay emalı təşkilatlarının regional kompleksinin rəqabət qabiliyyətinin idarə edilməsinə yönəlmiş strateji bir yanaşmanın əsas hədəfi, Azərbaycanın aqrar-sənaye kompleksinin bu alt sektorunun və regional iqtisadiyyatın alt sisteminin (elementinin) mezo və makro səviyyəli sistemlərinin
çay emalı sənayesini təmin edən sahələrdən biri kimi tanınmasına əsaslanır. Milli iqtisadiyyatın
davamlı sosial-iqtisadi inkişafı qlobal məqsəd hesab olunur və rəqabət potensialının inkişafı və
ondan səmərəli istifadə yolu ilə çay istehlakının müəyyən edilmiş tənzimləmə səviyyəsinə uyğun
olmasını təmin etmək.
Nəticə
Çay emalı sənayesinin regional kompleksinin rəqabətqabiliyyətliliyinin idarə edilməsinə yönəlmiş strateji yanaşmanın konseptual əsaslandırması əsas prinsiplər sistemi, əsas strateji yanaşmalar, fundamental metodoloji həllər, həyata keçirilməsi dövlət orqanlarına bölgənin ərzaq təhlükəsizliyini və onun transformasiyasını təmin etmək baxımından çay emalı sənayesi sahələrini səmərəli idarə etməyə imkan verəcəkdir. Sistemin modernləşdirilməsi zərurətləri altında davamlı
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inkişaf çay emalı sənayesi müəssisələrinin regional kompleksinin rəqabət qabiliyyətini idarə etməyin əsas prinsiplərini aşağıdakı kimi təklif etmək olar:
- çay emalı sənayesi kompleksinin Azərbaycanın çayçılıq kompleksinin alt sektoru, ərazi-yerli
əsasda - sosial, ekoloji, iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyətə, xarici və daxili birləşmiş regional iqtisadiyyatın alt sistemi kimi nəzərdən keçirildiyi “bütövlük” prinsipini hədəf səviyyəsində inkişaf etdirmək
üçün hazırlanan və daha yüksək səviyyəli sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi və asılılığı - sistemli modernləşmənin zərurətləri altında davamlı inkişafa keçid şərti olaraq bölgəni (Lənkəran, Astara,
Masallı) bu sahədə dotasiya ilə təmin etmək;
- çay emalı sənayesi kompleksinin xammalı emalı sahəsində fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı təşkilatların inkişafı üçün büdcədən və ya regional mənbələrdən ayrılan “böyümə nöqtələri” olan, səmərəli fəaliyyət göstərməsini və inkişafını təmin edən təsərrüfat subyektlərinin prioritetləri əsasında ayrılan “seçmə” prinsipi. Həm daxili rəqabət potensialının inkişafı, həm də ondan səmərəli
istifadə;
- “mürəkkəblik və sistematiklik” prinsipi, buna görə resurslardan səmərəli istifadə və regional
şay emalı sənayesi kompleksinin daxili rəqabət potensialının inkişafına əsaslanan strategiya kompleksinin əsas alt sistemlərinin (ayrıca bir işin) fəaliyyətinin bütün sahələrində əhatəli, sistemli
fəaliyyət və qarşılıqlı fəaliyyət proqramıdır. Həm sistem daxilində, həm də ətraf mühitlə qarşılıqlı
əlaqədə (çay emalı, işçi qüvvəsi, əsas vəsaitlər, dövriyyə kapitalı və s.) fəaliyyət göstərən bir qurum, davamlı inkişafında bölgənin şay emalı sənayesini inkişaf etdirmək məqsədi ilə;
- çay emalı sənayesinin regional kompleksinin inkişaf strategiyasında çoxlugun yaranmasını və
sürətlə inkişafını təmin edən “rasional klasterləşmə” prinsipi - innovativ, investisiya, intellekt yaratmaq üçün texnoloji zəncirlər çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət göstərən vahid sistem kimi “çay
emalı sənayesi kompleksi”, maliyyə, iqtisadi və marketinq potensialı, qida təhlükəsizliyi problemlərinin həllini təmin edən həcm və keyfiyyət xüsusiyyətləri baxımından daxili regional bazarın
tələb etdiyi və çay məhsulları ilə təchiz edilmiş geniş çeşidli məhsul istehsalının və satışının həcmi;
- “Vergi fərqləndirmə” prinsipi, buna görə məhsulları regional bazarda rəqabət qabiliyyətinə
görə müəyyən tənzimləmə tələblərinə cavab verən çay istehsalçıları Azərbaycan Respublikasının
təsis qurumlarının büdcələrinə tutulan vergilərdə üstünlük və güzəştlərə sahib olmalıdırlar.
Xarici və daxili şəraitdəki dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, çay emalı sənayesinin inkişafının
təmin edilməsinin əsas vəzifələrini nəzərdən keçirməyi təklif edirik:
- çay emalına daxili və xarici təhdidlərin vaxtında proqnozlaşdırılması, müəyyənləşdirilməsi və
qarşısının alınması;
- vətəndaşların çay məhsulları ilə təmin edilməsi, strateji ehtiyatların formalaşdırılması sisteminin daim hazır olması səbəbindən onların mənfi nəticələrinin minimuma endirilməsi;
- çayçılıq sənayesinin müstəqilliyini təmin etmək üçün kifayət qədər yerli növlərin davamlı
inkişafı;
- çay istehlakının müəyyən edilmiş rasional normalarına cavab verən həcmdə və çeşiddə ölkənin hər bir vətəndaşı üçün çay məhsulları əldə etmək və fiziki və iqtisadi əlçatanlığın təmin edilməsi;
- aktiv və sağlam həyat tərzi üçün zəruri məhsullarla təmin edilməsi.
Çayın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, istehsal xərclərinin azaldılması Azərbaycan çayının istər
ölkə daxilində, istərsə də xaricdə daha rəqabətli olmasına səbəb ola bilər. Bu, çay istehsalçıları və
müəssisələrinin yeni, daha gəlirli bazarlara çıxması üçün maraqlı imkanlar yarada bilər.
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Концептуальное обоснование региональной модели управления
конкурентоспособностью чайоперерабатывающей отрасли
Резюме
Целью исследования - является обоснование концептуальной модели управления, направленной на развитие отрасли переработки чая и решение проблем трансформации.
Методология исследования - в исследовании использовались методы сравнительного
анализа, группировки, обобщения, факторного анализа.
Значение применения исследования - повышение конкурентоспособности чая, улучшение его качества, снижение затрат на производство может сделать азербайджанский чай
более конкурентоспособным как дома, так и за рубежом. Это важно для производителей чая
и предприятий для выхода на новые, более прибыльные рынки.
Результаты исследования - рекомендации по развитию отрасли переработки чая вне
зависимости от изменения внесних и внутренних условий. Оригинальность и научная новизна исследования - управление конкурентоспособностью регионального комплекса чайоперерабатывающей отрасли - позволит государственным органам эффективно управлять
чайоперерабатывающей отраслью с целью обеспечения продовольственной безопасности и
ее трансформации.
Ключевые слова: переработка чая, менеджмент, развитие, экономика, региональная, модель, устойчивое развитие.
Nurida Alish Gasimova
Doctoral student of Azerbaijan University of Cooperation
Conceptual justification of the regional model for managing the competitiveness
of the tea processing industry
Summary
The purpose of the study - is to substantiate the conceptual model of management aimed at
the development of the tea processing industry and the solution of transformation problems.
Research methodology - comparative analysis, grouping, generalization, factor analysis methods were used in the research.
The practical significance of the study - increasing the competitiveness of tea, improving its
quality, reducing production costs can make Azerbaijani tea more competitive both at home and
abroad. This is important for tea producers and businesses to enter new, more lucrative markets.
Results of the research - recommendations of a recommendatory nature to ensure the development of the tea processing industry, regardless of changes in external and internal conditions.
Originality and scientific novelty of the research - the management of the competitiveness
of the regional complex of the tea processing industry - will allow government agencies to effectively manage the tea processing industry in order to ensure food security and its transformation.
Key words: tea processing, management, development, economy, regional, model, sustainable.
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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - iqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyinin səciyyəvi cəhətlərini müəyyənləşdirməklə qloballaşma prosesinin başlıca təhdidi kimi problemin xarakterik
xüsusiyyətlərini öyrənməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası - müqayisə, təhlil və ümumiləşdirmə metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - qloballaşma şəraitində iqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın
qeyri-bərabərliyinin dərinləşməsini şərtləndirən amillər müəyyənləşdirilmişdir. Qeyd edilir ki,
qloballaşma şəraitində iqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyi geniş təkrar istehsal
edilir. Bütün bunlar isə xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kəskin sosial problemlər və gəlir
qütbləşmələri doğurur. Bu baxımdan iqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyini doğuran amillərin neytrallaşdırılması mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Tədqiqatın nəticələri - iqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyi ilə bağlı problemlərin qaldırılmasına istiqamətlənmiş tövsiyə xarakterli təkliflər irəli sürülmüşdür.
Tədqiqatın örijinallığı və elmi yeniliyi - iqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyinin tarixi aspektlərindən əlavə müasir şəraitdə prosesə təsir edən amillər müəyyənləşdirilmiş, iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyinin yaranmasında iqtisadi sistemin tipi və xarakterinin əhəmiyyətli
rol oynadığı ön plana çəkilmişdir.
Açar sözlər: iqtisadi gerilik, iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyi, iqtisadi təhlükəsizlik, iqtisadi
asılılıq, sosial qütbləşmə.
Giriş
Qloballaşma şəraitində iqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyi dünya ölkələri arasında iqtisadi diferensiasiyanın yaranmasına, bütövlükdə cəmiyyətdə sosial və siyasi qütbləşmənin
dərinləşməsinə əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Müasir şəraitdə iqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın
qeyri-bərabərliyi cəmiyyətdə sosial sabitliyin pozulmasına səbəb olmaqla yanaşı, eyni zamanda
cinayətkarlığın və digər xoşagəlməz vərdişlərin də yaranmasının fundamentlərindən biri kimi çıxış
edir. Qaçılmaz reallıq ondan ibarətdir ki, iqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyi artıq
müasir cəmiyyətin xroniki xəstəliyinə çevrilmişdir və beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdid kimi də
dəyərləndirilə bilər. Bu baxımdan elmi məqalədə tədqiq edilən məsələlər müasir dövrün ən aktual
problemlərindən biridir.
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İqtisadi inkişafın fərqliliyi və iqtisadi gerilik anlayışının spesifik xüsusiyyətləri. Məlum
olduğu kimi, bütün dövrlərdə iqtisadi inkişafın fərqliliyi, o cümlədən iqtisadi inkişafın həddən artıq ayrı-ayrı ölkələrdə geri qalması və eləcə də iqtisadi inkişafda qeyri-bərabərlik tarixi xarakter
daşıyır və xüsusilə də hazırkı qloballaşma şəraitində bu proseslər davamlı xarakter almaqdadır.
Hazırda reallıq ondan ibarətdir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mövcud olan iqtisadi inkişafın
zəifliyi və eləcə də gəlirlərin və iqtisadi resursların qeyri-bərabər bölüşdürülməsi xüsusilə inkişaf
etməkdə olan ölkələr üçün daha xarakterik hal almış və bu da bütün hallarda kütləvi şəkildə yoxsulluğun artmasına, eləcə də sosial müdafiə sisteminin zəifliyinə və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə
iqtisadiyyatın rəqabətədavamlılığının aşağı olmasına gətirib çıxarmışdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi gerilik demək olar ki, aktual xarakter daşımır. Bu isə onunla
bağlıdır ki, inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində demək olar ki, iqtisadi inkişafın geri qalması
faktoru tam mənası ilə aradan qalxmış və iqtisadi inkişaf səviyyəsində lider ölkələrlə bu və ya
digər şəkildə demək olar ki, ardıcıl iqtisadi inkişaf xətti davam etməkdədir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə lider ölkələrdən bu və ya digər şəkildə geri qalsalar da, nəticə etibarilə bu geriliyi aradan qaldırmaq istiqamətində davamlı səylər göstərir və bu
səylər də öz bəhrəsini verməkdədir. Daha doğrusu, iqtisadi cəhətdən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə (Afrika ölkələri istisna olmaqla) lider ölkələrdən geri qalmaq prosesi demək olar ki, faciəvi
xarakter daşımır və normal iqtisadi inkişaf prosesləri davam etməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır
ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bütövlükdə iqtisadi inkişafın səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə
geri qalması ilk növbədə tarixi proseslərdən qaynaqlanır. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, inkişaf etməkdə olan ölkələr keçmiş müstəmləkə və yarımmüstəmləkə səviyyəsində yaşamışlar. Vəziyyəti mürəkkəbləşdirən məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kapitalist istehsal münasibətləri kifayət qədər zəif inkişaf etmiş və
feodal istehsal münasibətləri, quldarlıq və feodalizm quruluşunun qalıqları hətta XX əsrin əvvəllərinə və ortalarına qədər davam etmişdir. Bir sıra ölkələr üçün xarakterik cəhət ondan ibarətdir
ki, həmin ölkələrdə feodal istehsal münasibətləri tam mənası ilə formalaşmadan demək olar ki,
kapitalist istehsal münasibətlərinin bu və ya digər görüntüləri meydana çıxmağa başlamışdır və
həmin ölkələrdə müstəmləkə prosesləri davamlı xarakter almışdır və bu da cəmiyyətdə məhsuldar
qüvvələrin və istehsal münasibətlərinin inkişafının zəif olmasına səbəb olmuşdur.
Akademik Ziyad Səmədzadənin fikrincə hazırda dünyada inkişaf etməkdə olan ölkələrin sayı
100-dən çoxdur. Burada dünya üzrə ÜDM-in 1/3 hissəsindən bir qədər artıq hissəsi cəmləşmişdir.
Statistika göstərir ki, dünya əhalisinin 65%-dən çoxu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayır. Bütün mineral təbii resursların 35%-i, istehlakın isə cəmi 16%-i onların payına düşür. Sadə müqayisələrdən görünür ki, güclü mineral təbii əmək resurslarına malik inkişaf etməkdə olan ölkələr iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə çox geri qalırlar. [1, s. 37-38]. Akademik Ziyad Səmədzadənin arqumentlərinə əsaslanaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin sosial-iqtisadi geriliyi təkcə lokal və regional aspektdə təhlükə doğulmur, bu proses eyni zamanda müasir
şəraitdə xüsusilə qlobal səviyyədə daha çox təhlükəli tendensiyaları özündə əks etdirir. İnkişaf
etməkdə olan ölkələrin sosial iqtisadi inkişaf baxımdan geri qalması, bütövlükdə regional baxımdan iqtisadi geriliyin məcmusu nəticə etibarilə ona gətirib çıxarır ki, həmin ölkələrdə siyasi, sosialiqtisadi problemlər daha kəskin şəkildə özünü büruzə verir və bütün bunlar isə son nəticədə beynəlxalq təhlükəsizliyin mövcud durumuna əhəmiyyətli təhdidlər doğurur. İqtisadi gerilik problemi
uzunmüddətli bir proseslərin nəticəsidir.
Yazılı və şifahi mənbələrin məlumatlarına görə hələ 5 min il bundan əvvəl dünyanın ayrı-ayrı
ölkələrində yoxsulluq prosesləri özünü kəskin şəkildə büruzə verilmişdir. Doğrudur, keçmiş İran,
Hindistan və Çin, eləcə də Yunan və Roma imperiyalarında iqtisadi inkişafın səviyyəsi dünyanın
digər ölkələri ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək səviyyədə olmuşdur. Hələ orta əsrlərdə
də Şərq sivilizasiyası hazırkı dövrdəki Avropanın inkişafının mövcud səviyyəsi ilə müqayisə olunmaq dərəcəsinə qədər güclü olmuşdur. Ümumiyyətlə, iqtisadi tarix belə qənaətə gəlməyə əsas verir
ki, bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçid, daha doğrusu kapitalist istehsal münasibətlərinin yaranması
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nəticə etibarilə ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsindəki fərqlərə də əhəmiyyətli dərəcədə öz təsirini
göstərmişdir. Belə ki, institusional baxımdan yanaşdıqda əslində geriliyin səviyyəsi ilk növbədə
bu və ya digər institutların zəif inkişaf səviyyəsindən doğur, daha doğrusu, inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə hüquq və ənənələr, adətlər, mexanizmlər kifayət qədər arxaik xarakter daşıyır və bu da
nəticə etibarilə iqtisadi münasibətlərin geri qalmasına və bütövlükdə iqtisadiyyatın mövcud reallıqlarla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə zəif olmasına gətirib çıxarmışdır.
Etiraf etmək lazımdır ki, XXI əsrin ilk onilliklərində inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kaptalist
istehsal münasibətlərinin əsas mexanizmləri sayılan xidmət bazarlarının formalaşdırılması istiqamətində zəruri cəhdlər göstərilməkdədir. Bundan əlavə, həmin ölkələrdə turizmin inkişaf səviyyəsi
ilə bağlı bu və ya digər irəliləyişləri, mütərrəqqi cəhətləri də qeyd etmək olar. Məsələn, Afrika
ölkələrində, o cümlədən Misirdə turizmin inkişaf səviyyəsi kifayət qədər yüksək səviyyədədir və
bu da ölkəyə valyuta gəlirlərinin daxil olmasına əlverişli şərait yaradır, eləcə də həmin ölkələrdə
əhalinin hərəkəti, daha doğrusu xarici ölkələrə gediş-gəliş ilə bağlı demək olar ki, hər hansı maneələr mövcud deyildir və bu da ona gətirib çıxarır ki, həmin ölkədə miqrantların sayı kifayət qədər
yüksəkdir və miqrantlar tərəfindən onların çalışmasından əldə olanan gəlirlərin ölkəyə xaricdən
kömək formasında maliyyə daxilolmaları bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Şərq ölkələrində turizmin inkişaf səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Bu baxımdan
qardaş ölkə olan Türkiyədə də turizmin inkişafının yüksək səviyyəsindən bəhs etmək mümkündür.
Turizm nəticə etibarilə həm ölkələrin beynəlxalq münasibətlər sisteminə əhəmiyyətli dərəcədə
inteqrasiya olunmasına əlverişli şərait yaradır və eləcə də turizmdən daxilolmalar dövlət büdcəsinin gəlirlərinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasına öz təsirini göstərir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyinin güclənməsini səciyyələndirən ən mühüm
cəhətlərdən biri işçi qüvvəsinin ixracı ilə bağlı proseslərin sürətlənməsidir. Bütün bunlar isə inkişaf
etməkdə olan ölkələrdə işçi qüvvəsinin ixracından əldə olunan valyuta gəlirlərinin xüsusilə XXI
əsrin ilk onilliklərində hər il demək olar ki, 10%-ə qədər atmasına gətirib çıxartmışdır. Doğrudur,
koronavirus pandemiyasının son 2 il ərzində sürətli vüsət alması nəticə etibarilə həmin gəlirlərin
nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı düşməsinə gətirib çıxarmışdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq
ümumiyyətlə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə işçi qüvvəsinin ixracı və bütövlükdə miqrasiya prosesləri nəticə etibarilə onların yaşam tərzinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərirmiş, həmin
ölkələrdə sosial iqtisadi inkişaf səviyyəsinin bu və ya digər şəkildə yüksəlməsinə təsirsiz qalmamışdır.
XXI əsrin ilk onilliyində təkcə Pakistanda xaricdə işləyən işçilərin göndərdiyi pul vəsaitlərinin
həcminin artması özünü büruzə verir ki, bu da təxminən həmin gəlirlərin 5 dəfə artmasını özündə
əks etdirir. Misirdə miqrantlardan pul daxil olması ümumi daxili məhsulun təxminən 40%-ə qədərini, Mərakeşdə 50%-ə qədərini, Türkiyədə 60%-ə qədərini, Hindistanda isə 80%-ə qədərini təşkil
edir. Bütün bunlar nəticə etibarilə istehsalın strukturuna da öz təsirini göstərir və eləcə də idxalın
strukturunda baş verən dəyişikliklər bütövlükdə iqtisadi inkişafda zəruri keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verməsinə əlverişli şərait yaradır. Hazırkı şəraitdə idxal fəaliyyəti bütövlükdə milli iqtisadiyyatın ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlməklə yanaşı eyni zamanda istehsal vasitələrinin, yanacağın, mineral resursların və kənd təsərrüfatı xammalının ölkəyə daxil olmasına bilavasitə istiqamətlənmişdir. Xarici ölkələrdən texnologiyaların idxalı da iqtisadi geriliyin zəiflədilməsində
əhəmiyyətli rol oynayır. Texnologiyaların idxalı mahiyyət etibarilə iqtisadi inkişafın stimullaşdırılmasında əhəmiyyətli vasitələrdən biri hesab olunur və bu da bütövlükdə maliyyə resurslarının
və eləcə də işçi qüvvəsinin hazırlanması ilə bağlı maliyyə xərclərinin ödənilməsində əhəmiyyətli
rol oynayır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq hazırkı qloballaşma şəraitində inkişaf etməkdə olan
ölkələrin əksəriyyəti üçün başlıca təhdid mənbəyinə çevrilmiş iqtisadi inkişafın geriliyi özünü
büruzə verməkdədir və bu prosesin davamlı xarakter alması nəticə etibarilə əhalinin və bütövlükdə
ölkələrin gəlirləri arasındakı kəskin diskriminasiyanın güclənməsinə öz təsirini göstərə bilər.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında sosialiqtisadi inkişaf səviyyəsindəki kəskin fərqlərin aradan qaldırılması üçün ilk növbədə iqtisadiyya152
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tın rəqabətədavamlılığının yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirilməli, eləcə də kapital bazarının
inkişaf etdirilməsinə, inkişaf etməkdə olan ölkələrə kapital və beyin axınının güclənməsinə əlverişli şərait yaradılmalı, bundan əlavə, xarici investisiyaların inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatında rolunun artırılmasına diqqət yetirilməlidir. Qloballaşma şəraitində iqtisadi inkişafın
geri qalması prosesinin daha sürətli xarakter daşıması ilk növbədə gəlirlərin bölüşdürülməsi ilə
bağlı mövcud tendensiyalarda da özünü büruzə verir. Gəlirlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı proseslər
kifayət qədər sərt xarakter daşıyır və bu da ona gətirib çıxarır ki, iqtisadi inkişaf səviyyəsində kəskin fərqlər yaranıb və bu da gəlirlərin bölüşdürülməsində və iqtisadi inkişafda qeyri-bərabərlik tempinin atmasına səbəb olur. Əslində, iqtisadi inkişaf səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər mahiyyət etibarilə ölkələrin iqtisadi inkişafın və yaxud da iqtisadi inkişafdan geri qalmasını şərtləndirən amil kimi çıxış edir. İqtisadi inkişafın zəifləməsi və iqtisadi gerilik mahiyyət etibarilə beynəlxalq əmək bölgüsündə ölkələrin bərabər səviyyədə iştirak etməməsindən qaynaqlanır,
bu da nəticə etibarı ilə beynəlxalq səviyyədə rəqabətədavamlılığın aşağı olmasına gətirib çıxarır.
Bütün bunlar son nəticədə əhalinin kütləvi yoxsullaşmasını şərtləndirir və eləcə də sosial müdafiənin zəif şəkildə formalaşmasına öz təsirini göstərir. İqtisadi gerilik problemi mahiyyət etibarilə
uzun illərdən, hətta min illər boyu mövcud olan ənənəvi iqtisadiyyatın və ənənəvi cəmiyyətin qapalı iqtisadiyyatın və beynəlxalq münasibətlər sisteminə zəruri inteqrasiyanın olmaması proseslərindən qaynaqlanır.
İqtisadi geriliyi və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyini şərtləndirən amillər. İqtisadi geriliyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu və digər ölkələrdə iqtisadi artımın səviyyəsi inkişaf etmiş
ölkələrlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı səviyyədədir və eyni zamanda ölkədaxili iqtisadi
münasibətlər sistemi də yetərincə inkişaf etməmişdir. Bundan əlavə, iqtisadi gerilik problemi
uzunmüddətli tarixi proseslərə dayandığından bu prosesdən qısa müddət ərzində çıxış yolları aramağın özü də sadəlövhlük olardı.
İqtisadi geriliyin mövcudluğu əslində tarixi proseslərdən, o cümlədə müstəmləkə proseslərindən yaransa da, lakin son zamanlar müasir dövrdə iqtisadi geriyin daha da şiddətlənməsinə bütövlükdə cəmiyyətdə baş verən proseslər, o cümlədən istehsal münasibətlərinin inkişafı, dünya səviyyəsində transformasiya proseslərinin sürətlənməsi də əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, sosialist sisteminin dağılması fonunda bazar təsərrüfatçılıq sisteminə
keçid heç də bütün ölkələrdə rəvan getməmiş və bu prosesin özünəməxsus sosial-iqtisadi gərginlikləri müşahidə olunmuşdur. Doğrudur, Şərqi Avropa ölkələrində bazar münasibətlərinə keçid
prosesi kifayət qədər sürətli xarakter daşımış və digər post-sovet məkanı ölkələri ilə müqayisədə
əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyişlər əldə edilmiş və həmin ölkələrdə bazar təsərrüfatçılıq sisteminin
zəruri elementləri və eləcə də infrastruktur sistemləri qısa zaman kəsiyində formalaşmışdır. Lakin
nəzərə almaq lazımdır ki, hazırkı post-sovet məkanı ölkələrində demək olar ki, iqtisadi inkişafın
sürəti Şərqi Avropa ölkələri ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə geri qalmışdır. Bu prosesin yaranmasının müxtəlif səbəbləri vardır. Bu səbəblərdən biri ilk növbədə onunla bağlıdır ki, postsovet ölkələrində, bütövlükdə Qərbə yönəlik inteqrasiya münasibətləri heç də bərabər səviyyəli,
yəni birmənalı şəkildə getmir. Bu isə onunla əlaqədardır ki, post-sovet məkanı ölkələrinin müəyyən hissəsində Qərbə inteqrasiya prosesləri sürətli vüsət almaqdadır və xüsusilə Baltikyanı ölkələrdə bu prosesi müşahidə etmək mümkün olar. Məsələn, Baltikyanı ölkələrdə əhalinin sayının az
olmasına baxmayaraq bütövlükdə iqtisadi inkişafın sürəti və bazar infrastrukturlarının inkişaf səviyyəsi digər post-sovet məkanı ölkələri ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.
Konkret olaraq Orta Asiya ölkələrini müqayisə obyekti kimi götürsək belə qənaətə gəlmək olar
ki, həmin ölkələrdə bu və ya digər şəkildə resurslar mövcud olsa da, xüsusilə təbii resurslar əhəmiyyətli dərəcədə mövcud olsa da, lakin bu ölkələrdə istehsal münasibətlərinin inkişafı, eləcə də
Qərbə inteqrasiya prosesləri nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı səviyyədədir. Hətta onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin ölkələrdə sosialist təsərrüfatçılıq sistemi qurulana qədər kapitalist istehsal
münasibətlərinin tam mənası ilə dolğun şəkildə inkişafından bəhs etmək mümkün deyildi. Həmin
ölkələrdə feodal istehsal münasibətləri 1917-ci ilə qədər əhəmiyyətli şəkildə qalmaqda idi. Bu isə
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nəticə etibarilə həmin ölkələrin kapitalist istehsal münasibətlərini keçmədən birbaşa sosializmə
keçidini şərtləndirmişdir. Həmin sovetlər dönəmində belə Orta Asiya respublikalarında sosial, iqtisadi və hüquqi inkişaf səviyyəsi digər ölkələrlə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı olmuşdur. Odur ki, bütövlükdə iqtisadi geriliyin yaranmasına tarixi faktorlarla yanaşı, eyni zamanda
transformasiya yönümlü dəyişikliklərin baş verməsi prosesi də öz təsirini göstərmişdir. Həmin
ölkələrdə Rusiyadan asılılığın aradan qaldırılması prosesləri baş verməmiş, həmin ölkələr tam mənası ilə Rusiya Federasiyasının vassalına çevrilmiş və bu istiqamətdə, bu prosesdən azad olunmaq
istiqamətində də hər hansı səylərin göstərilməsi özünü büruzə vermir.
Bu prosesi şərtləndirən ən mühüm cəhətlərdən biri də tarixi ənənələrlə yanaşı eyni zamanda
hazırkı prosesin özündə belə həmin ölkələrdə bürokratik əngəllərin mövcudluğu, eləcə də həmin
ölkələr üçün diktator və inzibati-amirlik sisteminin öz rolunu saxlaması kimi meyilləri də əlavə
etmək mümkündür. Məsələ burasındadır ki, hansı ölkələrdə iqtisadi inkişafın səviyyəsi nəzərəçarpacaq dərəcədə geri qalirsa həmin ölkələrdə diktaturanın inkişaf səviyyəsi daha da yüksək olur və
korrupsiya bütövlükdə iqtisadi münasibətlər sistemini və iqtisadi inkişafı tam mənası ilə buxovlayır. Hələ dünyanın ikiqütblü olduğu dövrdə yəni SSRİ-nin mövcudluğu dövründə belə sosializm
düşərgəsi ölkələri kapitalist ölkələrindən nəzərəçarpacaq dərəcədə geri qalırdı. Doğrudur, sosializm düşərgəsi ölkələrinin vahid jandarmı hesab olunan SSRİ-də sosial-iqtisadi inkişafın səviyyəsində bu və ya digər nisbətlərdə irəliləyişlər, xüsusilə sosial sahələrdə irəliləyişlər özünü büruzə
versə də, lakin nəticə etibarilə SSRİ-ni dünya nəhəngi kimi şərtləndirən ən mühüm cəhət həmin
ölkədə silahlanma səviyyəsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksək olması idi.
Təsadüfi deyildir ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin 20%-ə qədəri militarist yönümlü xərclərə, yəni hərbiləşdirilmiş xərclərə yönəlirdi və bu zaman ölkə əhalisinin bu prosesə etiraz etmək
imkanları yox idi. Təbii ki, kütləvi informasiya vasitələri bu prosesləri gizlədir və SSRİ-də hər
şeyin doğrudan da yaxşı olduğunu iddia edirdilər. Məsələn, konkret olaraq müqayisə aparsaq görərik ki, soyuq müharibənin davam etdiyi zamanlarda ABŞ-da hərbi xərclərə yönəldilən vəsaitin
dövlət büdcəsindəki xüsusi çəkisinin 13%-i ötdüyü zaman belə həmin ölkələrdə kifayət qədər sosial-siyasi proseslər gərgin xarakter daşımışdır. Lakin SSRİ-də isə bütün bunlardan bəhs etmək,
insan hüquqlarının mövcudluğundan, insanların bu və ya digər proseslərə etiraz etmək şanslarından bəhs etmək mümkün deyildi. Bu isə onu göstərirdi ki, Qərb ölkələrində əslində bu və ya digər
şəkildə hesabatlılıq prosesi mövcuddur və bu proses hazırda da yüksək səviyyədədir. Hesabatlıq
isə onu göstərir ki, hakimiyyət nümayəndələri, o cümlədən hökumət xalq qarşısında hesabat verir
və bu prosesin özünəməxsus müsbət cəhətləri də mövcuddur və bu da sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin sürətləndirilməsinə, insan hüquqlarının səviyyəsinin yüksəlməsinə öz təsirini göstərir.
Təəssüf ki, SSRİ-nin süqutundan sonrakı zamanlarda Pribaltika ölkələri istisna olmaqla, bu prosesi keçmiş post-sovet məkanı ölkələrində, o cümlədən Orta Asiya ölkələrində görmək mümkün
deyildir.
Etiraf etmək lazımdır ki, kapitalizm cəmiyyəti özündən əvvəlki bütün istehsal münasibətləri və
istehsalat, iqtisadi sistemlərlə müqayisədə kifayət qədər mütərəqqi bir quruluş olmuş və əvvəlki
cəmiyyətdə və hətta sosializm cəmiyyətinin özü ilə müqayisədə kifayət qədər demokratik xarakter
daşımışdır. Bu isə nəticə etibarilə həmin sistemi yaşayan ölkələrdə iqtisadi inkişaf səviyyəsinin
nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksək olmasına gətirib çıxarmışdır. Feodal istehsal münasibətlərinin
erkən dağıldığı ölkələrdə iqtisadi inkişaf səviyyəsinin kifayət qədər yüksək olduğu qənaətinə gəlmək olar. Məsələn, təsadüfi deyildir ki, Rusiya İmperiyasında feodal istehsal münasibətlərinin ən
mühüm və xarakterik cəhətlərindən biri olan təhkimçilik hüququ 1861-ci ildə süqut etmişdir. 1861ci ilə qədər artıq dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən Almaniyada, Birtaniyada və digər ölkələrdə artıq kapitalist istehsal münasibətləri özünün yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış və həmin
ölkələrdə nəqliyyat sistemi, fabrik və zavodlar yüksək inkişaf göstəricilərinə nail olmuşdur. Məhz
bütün bunlar isə ona gətirib çıxarmışdı ki, deməli ötən əsrin əvvəllərinə qədər keçmiş Rusiya İmperiyasının müstəmləkələrində feodal istehsal münasibətlərinin əhəmiyyətli şəkildə qalıqları
müşahidə edilmişdir. Həmin ölkələrdə insanlar daha imkanlı sahibkarların, daha imkanlı şəxslərin
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qulu və köləsi olmaqdan uzağa gedə bilməmişdir. Doğrudur, etiraf etmək lazımdır ki, XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanın hazırkı paytaxtı Bakı şəhərində neft emal edən müəssisələrin mövcudluğu, o cümlədən Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən neft sənayesi müəssisələrnin yaradılması
həmin müəssisələrdə işləyən işçilərin dünyagörüşünün yüksəlməsinə və eləcə də gəlirlərin artmasına əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir.
İqtisadi inkişafın geri qaldığı ölkələri xarakterizə edən ən mühüm cəhətlərdən biri, daha doğrusu oxşar və eyni tipli məqamlardan biri ondan ibarət olmuşdur ki, həmin ölkələr davamlı olaraq
müstəmləkə proseslərini yaşamışdır, yəni bir ölkənin müstəmləkəsindən çıxaraq digər ölkənin
müstəmləkəsinə çevrilmişlər. Bu isə ona gətirib çıxarmışdı ki, həmin ölkələrdə hər hansı nəinki
sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindən bəhs etmək, eyni zamanda insan hüquqlarının bərqərar olmasından bəhs etmək mümkün deyildir. Konkret olaraq Azərbaycandan bəhs etsək belə qənaətə gəlmək olar ki, 1861-ci ildə Rusiyada təhkimçilik hüququnun süqut etməsinə baxmayaraq Azərbaycan Respublikasında ötən əsrin əvvəllərinə qədər demək olar ki, təhkimçi-istehsal münasibətləri xüsusilə kənd yerlərində özünü qoruyub saxlayırdı. Belə bir tendensiyanı Orta Asiya respublikalarında da müşahidə etmək mümkündür. Orta Asiya respublikalarında feodalizmin inkişaf səviyyəsi, feodaizmin qalıqları keçmiş Azərbaycanla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yüksək idi
və bu proses hazırda da Orta Asiya respublikalarında sosial-iqtisadi inkişafın digər postsovet məkanı ölkələri ilə müqayisədə geri qalmasına və ədalətin, bütövlükdə zəifliyin, insan hüquqlarının
yetərincə olmamasının nümunəsi kimi çıxış edir. Məsələn, belə bir tarixi paralel aparmaq kifayətdir ki, iqtisadi inkişafın geri qalmasını, eləcə də inkişaf səviyyəsindəki fərqləri daha doğru müşahidə etmək mümkün ola bisin. Məsələn, Şərqin ən böyük imperiyalarından biri Osmanlı İmperiyası olmuşdur və həmin Osmanlı İmperiyası demək olar ki, Avropanın, Asiyanın əhəmiyyətli hissəsini özündə birləşdirmişdi. Məsələn, konkret olaraq hazırda Türkiyədə sosial-iqtisadi inkişafın
səviyyəsi ilə Orta Asiya respublikalarının sosial iqtisadi inkisafinin səviyyəsini müqayisə etmək
demək olar ki, mümkün deyildir. Bundan əlavə, Türkiyədə sosial-iqtisadi inkişafın səviyyəsini
konkret olaraq Afrika ölkələri ilə, digər Asiya ölkələri ilə müqayisə etmək mümkün deyildir. Bu
isə onun nəticəsidir ki, Türkiyə Respublikası hazırda Osmanlı varisidir və Osmanlıda kifayət qədər
mütərəqqi tendensiyalar mövcud olmuşdur, insanların dünyagörüşü digər ölkələrlə müqayisədə
kifayət qədər yüksək olmuşdur. Hazırkı Qərb ölkələrinin bir qrupu Osmanlı İmperiyasının
müstəmləkələrindən biri olmuşdur. Qeyd edilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, əslində
müstəmləkə və yarımmüstəmləkə inkişaf sistemi mahiyyət etibarı ilə ölkələrin sosial-iqtisadi səviyyəsinin məhdudlaşmasına öz təsirini göstərmiş və müstəmləkə ölkələrində iqtisadi azadlıqların
mövcud olmaması ona gətirib çıxarmışdır ki, ölkə iqtisadi cəhətdən azad olmadığından bütövlükdə
hər hansı mütərrəqqi meyilləri özündə əks etdirən inkişaf proseslərindən də məhrumdur.
Oxşar paralelləri Yaponiya üzərindən də aparmaq mümkündür. Məsələn, Yaponiyanın özündə
də imperiya münasibətləri olmuş və Yapon imperiyası bütövlükdə Asiyada əhəmiyyətli dərəcədə
rol oynamışdır. Odur ki, Yaponiyanın inkişaf səviyyəsi ilə müqayisə etdikdə Nepalda, Butanda,
bütövlükdə digər Asiya ölkələrində iqtisadi inkişafın səviyyəsi arasında əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur. İqtisadi müstəqillik mahiyyət etibarilə siyasi, sosial, mədəni, psixoloji sferaya əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir və bu da bütövlükdə ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə, beynəlxalq
münasibətlər sistemində rolunun daha da güclənməsinə, rəqabət qabiliyyətinin daha da artmasına
əlverişli şərait yaradır.
İqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyinin dərinləşməsinin cəmiyyətdə sosial təhlükəsizliyə təsiri. İqtisadi gerilik problemi XX əsrin sonlarından etibarən özünü daha çox
qlobal aspektdə büruzə verməyə başlamış və hazırda dünyanın və bütövlükdə bəşəriyyətin üzləşdiyi ən mühüm qlobal problemlərdən birinə çevrilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, XXI əsrin ilk onilliklərində demək olar ki, dünya əhalisinin yarıdan çoxunun yaşadığı ölkələrdə iqtisadi gerilik
özünü kəskin şəkildə büruzə verir və bu isə ona gətirib çıxarır ki, dünyada adına inkişaf etməkdə
olan ölkələr deyilən daha çox insanların yaşadığı iri region dünyanın çiçəklənən ölkələrindən,
dünyanın iqtisadi cəhətdən lider mövqeyi tutan ölkələrdən iqtisadi göstəricilərin səviyyəsinə görə
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əhəmiyyətli dərəcədə, hətta 10 dəfədən çox səviyyədə geri qalmaqda davam edir və bu nisbət getdikcə daha çox böyüyür. İstər adambaşına düşən ümumdaxili məhsulun həcminə görə, istərsə də
adambaşına düşən orta illik gəlir səviyyəsinə görə inkişaf etməkdə olan ölkələr dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrindən əhəmiyyətli dərəcədə geri qalmaqda davam edir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə hətta adambaşına gəlir 1 gün ərzində 1 dollardan belə aşağı səviyyədədir ki, bu da son nəticədə
həmin ölkələrdə sosial fəlakətin kifayət qədər dərinləşdiyini əyani şəkildə büruzə verməkdədir.
Belə bir şəraitdə hər hansı bir effektiv sosial müdafiə sistemindən bəhs etmək yersiz olardı. Bunun
əlavə, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi də kifayət qədər arxaik bir xarakter daşıyır və bu da
yoxsul ölkələrdə son nəticədə insanların öz ölümlərini gözləməsi kimi bir problemi açıq-aşkar
büruzə verir. Bütün bunlar son nəticədə qlobal səviyyədə təhlükəsizliyə təhdidləri gücləndirir.
BMT-nin hesablamalarında qeyd edilir ki, dünyada təxminən 1,5 milyarddan çox əhali yoxsulluğun həddi kimi müəyyənləşdirilən səviyyədən belə aşağı həddə yaşayır. 1,5 milyarddan çox,
daha doğrusu yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan insanların 77%-i Hindistanda məskunlaşmışdır. İqtisadi gerilik problemini kəskinləşdirən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki,
son 30 il ərzində dünyada kasıb ölkələrin sayı təxminən 2 dəfəyə qədər artmışdır. Hazırda dünyanın zəngin və yoxsul ölkələrə bölünməsi prosesi nəticə etibarı ilə qloballaşma prosesinin ən
mühüm təhdidlərindən biri hesab edilməklə yanaşı, eyni zamanda dünyada terrorçuluğun səviyyəsinin yüksəlməsinə və eləcə də hərbi və siyasi münaqişələrin dərinləşməsinə öz təsirini göstərir.
Dünya ölkələrinin iqtisadi gerilik yaşamasını şərtləndirən çoxsaylı faktorlar mövcuddur ki, həmin faktorlar bir-biriylə sıx qarşılıqlı əlaqəyə malikdir. İqtisadi geriliyi doğuran faktorlar içərisində ilk növbədə yoxsul ölkələrdə istehsalın maddi-texniki resurslarla təchizat səviyyəsinin inkişaf
etmiş ölkələrlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə geri qalmasını qeyd etmək olar. Daha doğrusu
dünyanın yoxsul ölkələrində iqtisadiyyatın maddi-texniki bazası nəinki müasir tələblərə cavab vermir, eləcə də həmin ölkələrin iqtisadiyyatında əl əməyi üstünlük təşkil etməklə bütövlükdə elmitexniki tərəqqinin ən yeni nailiyyətlərinin tətbiqindən söhbət gedə bilməz. İqtisadi gerilik ilk növbədə iqtisadiyyatın strukturundan və eləcə də iqtisadiyyatın ixtisaslaşma səviyyəsindən də bilavasitə asılıdır. Bu baxımdan xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi cəhətdən geri qalmış ölkələrdə
iqtisadiyyat əl əməyinə əsaslanan aqrar istehsal üzrə ixtisaslaşmış və bu zaman həmin ölkələrdə
hər hansı üstün sənaye proseslərindən bəhs etmək yersiz olardı. Belə ki, həmin ölkələrdə kənd
təsərrüfatı istehsalını əl əməyindən istifadə edilməklə həyata keçirməklə yanaşı, eyni zamanda sənaye prosesləri demək olar ki, inkişaf etməmişdir. Ümumiyyətlə, iqtisadi cəhətdən geri qalmış
ölkələrdə hər hansı sənaye inqilabının nəticələrindən danışmaq yersizdir. Həmin ölkələr üçün xarakterik məqamlardan biri də ondan ibarətdi ki, iqtisadiyyatda əsasən kapitaltutumlu və elmtutumlu məhsullar istehsal edilmir. İstehsal edilən məhsullar daha çox əməktutumlu xarakterə daşıyır.
Bütün bunların nəticəsidir ki, həmin ölkələrin ixtisaslaşma istiqamətini təşkil edən kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın səviyyəsi kifayət qədər aşağı olur. İbtidai xarakter daşıyan texnologiya demək olar ki, iqtisadiyyatın inkişafını stimullaşdırmır və bu da ilk növbədə kapital çatışmazlığı ilə
sıx əlaqədardır. Məlum həqiqətdir ki, iqtisadiyyatın ixtisaslaşma istiqamətini kənd təsərrüfatı təşkil etdiyi halda bu zaman kifayət qədər əmək mövsümlü proseslər özünü büruzə verir. Məlum
həqiqətdir ki, kənd təsərrüfatında istehsal prosesləri ilə əhali məşğulluğu arasında kəskin uyğunsuzluqlar mövcuddur. Bu isə ona gətirib çıxarır ki, işçi qüvvəsinin istehsalda məşğulluğunun təmin
edilməsi prosesi əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür və bu da işsizlik səviyyəsinin yüksəlməsinə öz
təsirini göstərir. Bunu da əlavə etsək ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın səviyyəsi əhəmiyyətli
dərəcədə aşağı olur, belə bir vəziyyətdə iqtisadi inkişafın stimullaşdırılmasından və iqtisadi fəallıqdan söhbət gedə bilmir. Xüsusilə iqtisadi geriliyi doğuran ikinci faktor kimi əmək ehtiyatlarından
istifadənin səmərəsiz xarakter daşıması özünü əhəmiyyətli şəkildə büruzə verir.
İqtisadi gerilik yaşayan ölkələrdə mövcud problemlərdən biri də ilk növbədə işçi qüvvəsinin
peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Daha doğrusu, insanlar daha çox fəhlə və qul kimi işləmək
proseslərini yadırğamamışlar. Belə ki, həmin ölkələr üçün xarakterik olan məqamlardan biri də
hələ də həmin ölkələrdə feodalizmin və quldarlığın tör-töküntüləri və qalıqlarının üstünlük təşkil
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etməsi ilə bağlıdır. Konkret olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, iqtisadi cəhətdən gerilik yaşayan
ölkələrdə onların hər hansı təşəbbüskarlıq qabiliyyətindən bəhs etmək mümkün deyildir. Həmin
ölkələr üçün ilk növbədə kasıblıq demək olar ki, adi bir dəyərə çevrilmişdir. Belə ki, iqtisadi
gerilik yaşayan ölkələrin əhalisi idarə olunmaq üçün yaradılmışdır. Dünya ölkələrində iqtisadi geriliyi doğuran ən mühüm faktorlardan biri də ilk növbədə əhalinin kütləvi şəkildə savadsızlığı və
maariflənmə səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır. Təbiidir ki, yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olduğu ölkələrdə hər hansı maariflənmə səviyyəsindən bəhs etmək mümkün deyildir. Məhz bunların
nəticəsidir ki, həmin ölkələr üçün feodal düşüncə tərzi daha çox hakim mövqe tutur və bu da iqtisadiyyatın idarə olunması və iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi ilə bağlı proseslərin demək olar
ki, inkişaf etməməsinə gətirib çıxarmışdır. Həmin ölkələr üçün iqtisadiyyatın idarə olunması yalnız və yalnız imkanlı şəxslərin özlərinə məxsus iradələrinin reallaşdırılmasının məcmusu kimi
dəyərləndirilə bilər. İqtisadi cəhətdən gerilik yaşayan ölkələr üçün xarakterik məqamlardan biri də
korporativ düşüncə tərzinin və korporativ maraqların hakim mövqe tutmasıdır, yəni həmin ölkələr
üçün cəmiyyətin mənafeyi əsas deyil. Həmin ölkələr üçün daha çox iqtisadi cəhətdən varlı ailələrin maraqları və düşüncə tərzləri önəmli hesab olunur. İqtisadi geriliyi doğuran ən mühüm faktorlardan biri də istər siyasi və istərsə də iqtisadi demokratiyanın mövcud olmaması, insan hüquqlarının pozulması və bütövlükdə vətəndaşların öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmaq iqtidarında
olmaması və hətta buna cəhd etməklə bağlı düşüncələrinin məhdudluğu ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, həmin ölkələrdə iqtisadi cəhətdən varlı ailələrin mədəni inkişaf səviyyəsinin belə aşağı
olması hatta onların malik olduqları iqtisadi imkanlardan belə çox qəbilələr arasında silahlı münaqişələrin üstünlük təşkil etməsinə gətirib çıxarır. Ümumilikdə götürdükdə iqtisadi cəhətdən zəif
inkişaf etmiş ölkələrdə, iqtisadi gerilik yaşayan ölkələrdə əhalinin təfəkkürünü qəbilə təfəkküründən uzaqda olmayan bir zümrə kimi qəbul etmək mümkündür. Həmin ölkələr üçün aqrar
islahatlardan, torpaq islahatlarının həyata keçirilməsindən bəhs etmək də mümkün deyildir. Məsələ burasındadır ki, həmin ölkələrdə torpaqların əhəmiyyətli hissəsi, xüsusilə münbit torpaqların
əhəmiyyətli hissəsi varlı ailələrə məxsusdur. Daha kasıb əhali təbəqələri isə həmin varlı ailələrin
qulları və kölələri kimi fəaliyyət göstərirlər.
İqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş və iqtisadi gerilik yaşayan ölkələrdə təbiət də demək olar
ki, əhalinin üzünə gülməmişdir. Belə ki, həmin ölkələr üçün əlverişsiz iqlim şəraiti, xüsusilə isti,
quru iqlim bütövlükdə həyat şərtlərinin daha da pisləşməsinə gətirib çıxarır. İqtisadi inkişafdan
geri qalmış ölkələrdə iqtisadi geriliyi doğuran səbəbləri yalnız daxili amillərdə axtarmaq doğru
deyildir. Belə ki, iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş və iqtisadi gerilik yaşayan ölkələr üçün xarici
iqtisadi şərait də demək olar ki, yetərli xarakter daşımır. Həmin ölkələrdə xarici ticarət şərtləri
demək olar ki, onların xammal istehsalçıları olmaları baxımından daha acınacaqlı şərtlər vəd edir.
Məlum həqiqətdir ki, dünya bazarında xammalın qiyməti hazır məhsullarla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. İqtisadi cəhətdən gerilik yaşayan ölkələr isə dünya bazarına əsas etibarilə kənd təsərrüfatı xammalı ixrac edirlər. İqtisadi gerilik yaşayan ölkələrdə ixracın strukturunda xammalın xüsusi çəkisinin yüksək olması, idxalın strukturunda isə hazır məhsulların üstünlük
təşkil etməsi nəticə etibarı ilə büdcənin balansında mənfi saldonun yaranmasına gətirib çıxarır ki,
bu da bütövlükdə iqtisadi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır.
İqtisadi gerilik yaşayan ölkələrdə iqtisadi geriliyi daxili və xarici mühit faktorları doğurur ki,
bu da bütövlükdə həmin ölkələr üçün tam mənası ilə acınacaqlı şərtlər vəd edir. İqtisadi gerilik
yaşayan ölkələrdə vəziyyəti gərginləşdirən faktorlardan biri də xarici borcların atmasıdır. Təsadüf
deyildir ki, dünyanın 4 ən yoxsul ölkəsində XX-XXI əsrin əvvəlləri üçün xarici borcun həcmi 215
milyard dollardan çoxdur.
Dünya ölkələrində iqtisadi geriliyi doğuran ən mühüm faktorlardan biri də əhalinin sayının artması və eləcə də məskunlaşmanın sabit xarakter daşımasıdır. Həmin ölkələr üçün vətəndaş müharibəsinin, hərbi münaqişənin davamlı xarakter daşıması nəticə etibarı ilə əhalinin davamlı olaraq
köçlərini şərtləndirir. Bu köçlər eyni zamanda xəstəlik və eləcə də təbii fəlakət zəminində baş verir
və beləliklə, daxili çəkişmələr və müharibələr nəticə etibarilə həmin ölkələrdə iqtisadi və siyasi
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şəxslərin davamsızlığına öz təsirini göstərir. İnkişaf etmiş ölkələrdə cəmiyyətin sosial strukturunun daha çox kasıblardan ibarət olması və eyni zamanda həmin əhalinin də az gəlirli təbəqələrdən
formalaşması bütövlükdə sosial-iqtisadi ziddiyyətlərin daha da kəskinləşməsinə səbəb olur. İqtisadi cəhətdən geri qalmış ölkələrdə sanki qapalı bir zəncirlə köləliyin davamlı olaraq təkrar istehsalı prosesi baş verir. Həmin ölkələrin əhalisi köhnə psixologiyalı, rəhbərliyi də beynəlxalq münasibətlər sistemində kölə təsəvvüründən və kölə təfəkküründən uzaqda deyillər.
İqtisadi gerilik yaşayan ölkələrin əksəriyyəti demək olar ki, XX əsrin ortalarından etibarən siyasi cəhətdən müstəqillik qazansalar da həmin ölkələrin pisxologiyasında köləlik və müstəmləkəçilik prosesi davamlı olaraq təkrarlanmaqdır. Ümumiyyətlə, XX əsrin ikinci yarısından etibarən
dünyada müstəmləkəçilik prosesi süqut etsə də, keçmiş müstəmləkələrin siyasi müstəqillik əldə
etməsi baş versə də, lakin həmin ölkələrin sosial-iqtisadi müstəqilliyində, sosial-iqtisadi təşəbbüskarlıq qabiliyyətindən, sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksək olmasından bəhs etmək mümkün deyildir. Belə ki, həmin ölkələr üçün maddi-texniki bazanın geri qalması, maliyyə, texnoloji,
elmi-texniki və təhsil səviyyəsinin acınacaqlı durumda olması bütövlükdə onların real müstəqilliyini şərtləndirmir və əslində daha çox iqtisadi vassalçılığı ön plana çəkir.
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Экономическая отсталость и неравенство экономического развития - современности
как одна из глобальных угроз
Резюме
Цель исследования: - изучить характеристики проблемы как основной угрозы процессу
глобализации путем выявления характеристик экономической отсталости и неравенства
экономического развития.
Методология исследования - использованы методы сравнительного анализа и обобщения.
Актуальность исследования - выявлены факторы, способствующие углублению экономической отсталости и неравномерности экономического развития в условиях глобализации. Отмечается, что в условиях глобализации широко воспроизводятся экономическая отсталость и неравномерность экономического развития. Все это вызывает серьезные социальные проблемы и поляризацию доходов, особенно в развивающихся странах. В связи с
этим важно нейтрализовать факторы, вызывающие экономическую отсталость и неравномерность экономического развития.
Результаты исследования - рекомендации по решению проблем экономической отсталости и неравномерности экономического развития.
Оригинальность и научная новизна исследования - помимо исторических аспектов экономической отсталости и неравенства экономического развития, были выявлены факторы,
влияющие на процесс в современных условиях, тип и характер экономической системы
сыграли важную роль в создании неравенства экономическое развитие.
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Economic backwardness and inequality of economic development
in the modern era as one of the global threats
Summary
The purpose of the study - to study the characteristics of the problem as a major threat to the
process of globalization by identifying the characteristics of economic backwardness and inequality of economic development.
Research methodology - methods of comparative analysis and generalization were used.
Significance of the research-the factors contributing to the deepening of economic
backwardness and inequality of economic development in the context of globalization have been
identified. It is noted that in the context of globalization, economic backwardness and inequality
of economic development are widely reproduced. All this is causing serious social problems and
income polarization, especially in developing countries. In this regard, it is important to neutralize
the factors that cause economic backwardness and inequality of economic development.
The results of the study- recommendations to address the problems of economic backwardness
and inequality of economic development.
Originality and scientific novelty of the research - in addition to the historical aspects of
economic backwardness and inequality of economic development, the factors influencing the
process in modern conditions were identified, the type and nature of the economic system played
an important role in creating inequality of economic development.
Key words: economic backwardness, inequality of economic development, economic security,
economic dependence, social polarization.
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MİLLİ İNNOVASİYA SİSTEMİNİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ VƏ İNFORMASİYA
TƏMİNATI ROLUNUN ARTIRILMASI YOLLARI
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi – tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında milli innovasiya
sisteminin inkişaf perspektivlərinin və MİS-in inkişafına zəmin yaradan informasiya təminatının
genişləndirilməsi yollarının müəyyənləşdirilməsini təşkil edir.
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli və kompleks təhlil əsasında milli innovasiya sisteminin
inkişafının perspektiv fəaliyyətinə metodoloji yanaşmalar və bu istiqamətdə ölkələrin təcrübəsinin
mühüm prinsiplərindən, müxtəlif tədqiqatçıların elmi əsərlərində verilmiş elmi müddəalardan ibarətdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – tədqiqatda alınmış nəticələrdən irəli sürülən təkliflərdən Milli
innovasiya sisteminin perspektiv fəaliyyəti, inkişafı və idarə edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsində istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın nəticələri – ölkədə Milli innovasiya sisteminin inkişaf perspektivinin mövcud
problemlərinin aşkara çıxarılması və onların aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tövsiyələr
işləyib hazırlamaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - müasir idarəetmə sistemindən aydın olur ki, ölkədə
innovasiya və texnologiya biznesinin idarəedilməsi məqəsdilə yeni metodların tətbiqi, elmi
tədqiqatların maliyyələşdirilməsində müsabiqə yolunun seçilməsi, tədqiqat və işləmə sahəsində
səmərəli vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi və əqli mülkiyyət hüququnun lazımi səviyyədə olması
Milli innovasiya sisteminin daha da effektiv olmasına səbəb olur.
Açar sözlər: innovasiya prosesləri, innovasiya fəaliyyəti, göstəricilər bazası, idarəetmə monitorinq sistemi.
Giriş
Ölkədə innovasiya fəaliyyətinin artırılması və gücləndirilməsi bir sıra amillərdən asılıdır. Həmin amillər ölkələr üzrə müxtəlif səviyyədə olduğundan dünya ölkələrində innovasiya fəaliyyətinin də səmərəliliyi və effektivliyi fərqlidir. Bu fərqlilik ölkələrin inkişaf səviyyələrində özünü göstərir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrinə nəzər yetirdikdə aydın olur ki, onların inkişafının əsasını
texnoloji inkişaf təşkil etmişdir. Bu texnoloji inkişaf həmin ölkələrin rəqabət qabiliyyətlərinin
artmasına səbəb olmuşdur. İnnovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi və bu istiqamətdə mövcud
olan təşkilatlar arasında əlaqələrin genişləndirilməsi ölkədə milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması və onun inkişaf durumundan asılıdır. Bu səbəblərdən də hər bir ölkə iqtisadi inkişafını
təmin etmək məqəsdinə ilk öncə MİS-in formalaşması və təkmilləşdirilməsini həyata keçirməlidir.
Bildiyimiz kimi MİS-in inkişafına bir sıra amillər təsir göstərir. Bu amillər içərisində MİS-in
tərkib elementləri arasında əlaqələrin gücləndirilməsi və lazımi informasiya təminatı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. MİS-in tərkib elementləri arasında münasibətləri gücləndirməklə onların fəaliyyətlərində səmərəliliyin artırılmasına nail olmaq olar. Məqalənin əsas məqsədini Azərbaycan
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Respublikasında milli innovasiya sisteminin inkişaf perspektivlərinin və MİS-in inkişafına zəmin
yaradan informasiya təminatının genişləndirilməsi yollarının müəyyənləşdirilməsi təşkil edir.
İnnovasiya özlüyündə kompleks, sahələrarası və yüksək interaktiv proses olmaqla bir sıra
amillərdən asılıdır: innovasiya mədəniyyəti, sosial kapital, sahibkarlıq mühiti, təhsil, tədqiqat və
bilik şəbəkəsi.
İnnovasiya sisyasəti innovasiya sisteminə təsir edən əsas amillərdəndir. İnnovasiya sistemi
Lundval tərəfindən belə izah edilmişdir ki, innovasiya sistemi bir sıra elementlərdən təşkil olunmuşdur, onlar arasında əlaqələr öyrənmək prosesini formalaşdırır və informasiya dövriyyəsinə səbəb olar.
Öyrənmə Milli innovasiya sisteminin əsas aspekti hesab edilir və texnoloji imkanların genişlənməsi ilə nəticələnir. [7, s.11]
Arnold və Kuhimanın fikrincə innovasiya sistemi bir sıra elementlərdən təşkil olunmuşdur:
İnnovasiya tələbi, tənzimləmə və ya vergi sistemi, sənaye sistemi (böyük firmalar, kiçik və orta
firmalar “start – up” lar), təhsil və tədqiqat sistemi, vasitəçilər siyasi sistemi və infrastruktur. Bu
elementlər bir-birlərini gücləndirmək və əks təsir göstərmək imkanına malikdir.
İnnovasiya siyasəti innovasiya sisteminin bir sıra funksiyalarına təsir edə bilər. O, lazımi informasiya yaratmaqla, əməkdaşlığı genişləndirməklə innovasiya məqsədilə lazımi maraq formalaşdırır. [7, s. 16]
Aparılmış araşdırmalardan aydın olur ki, innovasiya özlüyündə orqanik və təkamül yol ilə əldə
oluna bilər. Ölkədə milli innovasiya sisteminin formalaşması, inkişafı və təkmilləşdirilməsi
məqsədilə effektiv innovasiya siyasəti yürüdülməlidir. Səmərəli innovasiya siyasəti bütünlükdə
innovasiya mühitini əhatə edir, habelə elm və texnologiya siyasəti bir çox dövlət orqanlarını
özündə birləşdirir. Eyni zamanda dövlətin əsas funksiyası bu fəaliyyəti gücləndirmək məqsədilə
lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu tədbirlərə innovativ təşəbbüslərin təkmilləşdirilməsi misal ola bilər, çünki innovasiya ilə məşğul olanların texniki, maliyyə və başqa növ
dəstəklərə ehtiyacı vardır. Ölkələr innovasiya fəaliyyətində mövcud olan maneələri azalda və
lazımi qanunverici bazanı formalaşdıra bilər. Maliyyələşdirilməsi dövlət tərəfindən olan tədqiqat
və işləmə institutları ölkəni əhatə edən ehtiyaclarının ödənilməsində müstəsna rola malikdir.Eyni
zamanda keyfiyyətli təhsil sistemi innovasiya fəaliyyətinə Milli innovasiya sisteminin inkişafına
zəmin formalaşdıran yaradıcı insanları təmin edir. Bütün bu qeyd edilənlər səmərəli innovasiya
siyasəti nəticəsində əldə olunur.
Aparılmış araşdırmalardan əldə olunur ki, innovasiya siyasəti haqqında 2 yanaşma mövcuddur:
elmi ideologiyalı və bazar ideologiyalı. Elm ideologiyasına əsasən yüksək səviyyəli texnologiyalar
elmdən qaynaqlanır və dövlət birinci nöbədə keyfiyyətli elmi baza formalaşdırmalıdır. Bazar ideologiyasına əsasən isə innovasiyalar əlverişli biznes mühiti zamanı yaranır. Dövlətlər əlverişli biznes fəaliyyəti məqəsədilə müvafiq mühit formalaşdırmalıdır. Bu yanaşmaya əsasən dövlət strukturları yalnız açıq rəqabətli mühit yaratmalı və özəl sektorun maliyyələşdirmə imkanı olmayan
tədqiqat və işləməni müəyyənləşdirməlidir.
Milli innovasiya sisteminin inkişafında innovasiya siyasətinin tətbiqi problemləri
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin milli innovasiya sistemlərini təhlil etdikdə aydın olur ki, innovasiyalar xaricdə və yaxud da firma tərəfindən yaradılan innovasiyalardan təmin oluna bilir. Belə
nəzərə çarpır ki, mexaniki innovasiya modelinə nisbətən təkamül mərhələli innovasiya modelinə
ehtiyac böyükdür. Bu səbəbdən də ölkələrin innovasiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məqsədilə
aşağıda qeyd edilən innovasiya siyasəti funksiyalarını reallaşdırmağa daha çox maraqlıdırlar:
- innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olanların müvafiq həvəsləndirilməsi mexanizmlərinin hazırlanması;
- innovasiya fəaliyyətində mövcud olan maneələrin aradan qaldırılması;
- ehtiyaclara cavab verən tədqiqat strukturlarının yaradılması;
- müvafiq təhsil sistemi vasitəsilə yaradıcı və zəruri bacarıqlara malik insanların hazırlanması.
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Araşdırma siyasəti və tədris vasitəsilə araşdırmanın texnologiyaya çevrilməsi innovasiya siyasətinin əsas elementidir. Tədqiqat nəticəsində innovasiya deyil, bilik yaradılır. İnnovasiya isə həmin biliyin yeni bir məhsula çevrilməsi zamanı baş verir. Bu səbəbdən də biliyin yayılması mədəniyyəti mühüm hesab olunur.
Beləliklə də qeyd etmək olar ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə innovasiya siyasəti bir sıra məsələləri əhatə etməlidir. Bunlara texnologiya strategiyası, təşkilati məsələlər, hüquqi çərçivə,
ölkələrin xüsusi ehtiyacları və resursları, mədəni və davranış xarakteristikaları aid edilir. Ölkədə
qlobal biliyin və texnologiyanın yayılması məqsədilə müvafiq texnologiya strategiyası reallaşdırılmalıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələr qlobal biliyi yerli ehtiyaclara uyğunlaşdırmalı, tədqiqat və
işləmə strukturu qlobal biliklərə adekvat olmalıdır. Belə ölkələrdə yeni texnologiyaların və təcrübələrin əldə edilməsi, yayılması məqsədilə müvafiq idarələr və mexanizm formalaşdırılmalıdır.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə maliyyə imkanları zəif olduğuna görə innovasiya fəaliyyəti ilə əlaqədar orqanlar yaradılmalı, onların texniki və maliyyə ehtiyaclarını ödəməklə innovativ layihələri
dəstəklənməli, innovasiya fəaliyyətində mövcud olan informasiya və tənzimləmə sahəsindəki
maneələr aradan qaldırılmalı, məktəb şagirdlərini elm və texnologiya proqramları ilə tanış etməlidirlər.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə tədqiqat və işləmə sahəsi ilə əlaqədar, təhsil və elm sahəsinin
tənzimlənməsi məqsədilə müvafiq hüquqi baza yüksək səviyyədə formalaşdırılmalıdır. Bu qanunverici bazalarda müvafiq maliyyə fondlarının yaradılması asanlaşdırılmalı, iştirakçılar arasında
əlaqələrin prinsipləri, habelə normalar, standartlar və keyfiyyət nəzarəti açıq şəkildə aydınlaşdırılmalıdır. Bu tip ölkələrdə həyata keçirilən siyasət əsasən ölkənin ehtiyacları və resurslarına əsaslanmalıdır. Yəni ölkədə qəbul edilən prioritet sektorlar və qlobal səviyyədə əldə edilmiş bilik və
texnologiyaların ölkəyə cəlb edilməsi zamanı ölkənin hazırkı və gələcək ehtiyacları nəzərə
alınmalı və onun icrası ilə əlaqədar mövcud resurslar hesaba alınmalıdır.
Bildiyimiz kimi innovasiyanın fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının əsas yollarından biri inkişaf
etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə innovasiyadan əldə olunacaq faydaların maksimumlaşdırılmasıdır. Dünya səviyyəli alimlərin apardıqları tədqiqatların xülasəsi olaraq milli innovasiya
sisteminin uğurunu aşağıdakı qaydada vermək olar.
İnnovasiya siyasəti bütün sənaye sahələrində innovasiyaların maksimumlaşdırılmasına fokuslanmalıdır. Bir çox hallarda icraçılar innovasiyanı stimullaşdırmaq məqəsədilə əsasən yüksək texnologiyalı və yüksək əlavə dəyər gətirən məhsullar istehsalına diqqət yetirirlər. Onlar əsasən qlobal texnologiyalı firmanın ölkəyə cəlb olunmasının yollarını axtarmağa çalışırlar. Yüksək dəyər
gətirən əmtəələr istehsalı beynəlxalq inkişaf haqqında olan nəzəriyyələrdə çoxdan mövcuddur.
Həmin nəzəriyyələrdə qeyd olunur ki, məhsuldarlıq dərəcəsinin artması emal sənayesinin inkişafından asılıdır. (Kembric iqtisadçısı Nikolaş Kaldor). Emal sənayesinin genişləndirilməsi bu sektorda və nəticədə bütün ölkə iqtisadiyyatında məhsuldarlığın artmasına səbəb olur. Son tədqiqatlardan aydın olur ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təkcə yüksək texnologiya sənayesi deyil, daha
çox ənənəvi sektorlar olan əkinçilik, pərakəndə satış, logistika və biznes xidmətləri sektorları innovasiyanı inkişaf etdirirlər [8, s. 24].
İnnovasiya siyasəti innovasiyanın bütün növlərini və mərhələlərini əhatə etməlidir. İnnovasiya
fəaliyyətinin daha çox effektiv olması baxımından ölkələrədə bu fəaliyyət təkcə bütün sənaye sahələrini deyil, həm də innovasiya dəyər zəncirinin bütün mərhələlərini və inkişafın bütün istiqamətlərini, inkişafın bütün prosesində - konsepsiya, tədqiqat və işləmə, transfer və tətbiq - əhatə
etməlidir [8, s. 32].
Bütün sənaye sahələrində innovasiyaların yaradılması uğurun əsası olduğuna görə bunun baş
verməsi üçün iqtisadi aktivliyin artması və yeni firmaların bazara girişinə lazımi şəraitin yaradılması zəruri şərtdir. İnnovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi amillərindən biri rəqabətli mühitin
yaradılmasıdır. Qlobal institutun keçmiş Milliam Lemis bildirmişdir ki, iqtisadi artımı təmin edən
ən əsas amil rəqabətli mühitin yaradılmasıdır. O öz tədqiqatlarında bu nəticəyə gəlmişdi ki, məhsul
bazarında rəqabət əmək və kapital bazarındakı rəqabətdən daha önəmlidir. Bu səbəbdən də ölkənin
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makroiqtisadi siyasətində məhsul bazarlarındakı rəqabətə daha çox diqqət göstərilməlidir. Kapital
məhsulları idxalının, xüsusilə də İKT idxalının qiyməti aşağı səviyyədə saxlanmalıdır. İnnovasiya
sahəsində uğur təkcə ideyalardan asılı deyildir. Bu uğur həm də avadanlıq, dəzgah , proqram təminatı və xüsusilə də İKT məhsulları sahəsində investisiya nəticəsində əldə olunur. Yeni investisiyalar ilə milli səviyyyədə investisiya portfelinin artması innovasiya fəaliyyətinin, məhsuldarlığın
və biznesdə rəqabət mühitinin güclənməsinə səbəb olur. Firmaların avadanlıqlara investisiya yatırması firmanın istehsal gücünü artırmaqla, ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan verir.
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, hər bir ölkə milli innovasiya
sahəsində uğur əldə etmək məqəsdilə aşağıda qeyd edilən dördmərhələli strategiya həyata keçirməlidir.
- qanunverici bazanın formalaşdırılması: qanunun aliliyinin təmin edilməsi, rəqabət mühitinin
gücləndirilməsi, əmək bazarının yaxşılaşdırılması, əqli mülkiyyətin qorunması, inam mühitinin
formalaşdırılması və s.;
- effektiv vergi, ticarət və investisiya mühitinin yaradılması: rəqabət mühiti yaradan vergi
siyasətləri, açıq bazar və investisiya siyasətləri və s.;
- əsas giriş amilləri: fiziki və rəqəmsal infrastrukturun yaradılması, bacarıqlı işçi qüvvəsinin
artırılması, bilik yaradan sahələrə investisiyaların genişləndirilməsi;
- innovasiya və məhsuldarlıq ilə əlaqədar siyasətlər: tədqiqat və işləmə sahəsində vergi
güzəştləri, regional klasterlərin yaradılması, elektron hökuməti dəstəkləyən İKT siyasətləri və s.
Bu mərhələli strategiyanın tətbiqi ölkədə innovasiya sahəsində uğur qazanmağı asanlaşdıracaqdır.
Ölkələrdə Milli İnnovasiya sisteminin inkişaf istiqamətləri
Bildiyimiz kimi Milli İnnovasiya Sisteminin səmərəli fəaliyyəti onun müvafiq komponentlərdən təşkil olunmasından asılıdır. Aparılmış araşdırmalara əsasən MİS aşağıda adları qeyd edilən
beş hissədən ibarət olur:
1. yaradıcı - bilik formalaşdıran bölmə;
2. texnologiya transferi bölməsi;
3. maliyyə bölməsi;
4. müvafiq işçi heyətinin hazırlanması bölməsi;
5. istehsal bölməsi.
MİS-in xüsusiyyətləri innovasiyaların inkişaf perspektivlərindən və modellərindən birbaşa şəkildə asılı olur. Dünyanın məşhur tədqiqatçıları MİS-in xüsusiyyətləri haqqında müxtəlif və fərqli
yanaşmalar irəli sürmüşlər. Bir sıra alimlər MİS-i iki növə, bəziləri innovasiya fəaliyyəti ilə əlaqədar 6 növə, başqa tədqiqatçılar isə xarici bazardakı vəziyyətinə və daxili bazarı tutumuna görə 7
növünün olduğunu vurğulayırlar.
T.Y.Mikuşeva, V.V.İvanov və A.V.Zverev öz əsərlərində aşağıda qeyd edilən 4 növ innovasiyanın inkişaf modelinin olduğunu bildirmişlər:
1. Elm sahəsində iri layihələrin reallaşdırılmasını təşkil edən ölkələr (Fransa, Böyük Britaniya
və ABŞ);
2. İnnovasiya infrastrukturunu genişləndirmək və inkişaf etdirməklə yeni bilik və texnologiyaların yaradılmasını həvəsləndirən ölkələr (Cənubi Koreya və Yaponiya kimi ölkələr);
3. Ölkədə yeni bilik və texnologiyaların diffuziyasını sürətləndirmək məqsədilə müvafiq mühitin formalaşdırılması, iqtisadiyyatda mövcud olan bütün bölmələrin fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsinə şərait yaradan ölkələr (İsveçrə, Almaniya və İsveç kimi ölkələr);
4. İnnovasiyaların inkişafında mühüm rol oynayan faktorlardan yararlanmaqla müasir tələblərə
cavab verən sənayeləşmə mühitinin formalaşmasına şərait yaradan ölkələr (Hindistsn və Çin).
Bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrdə MİS-in problemlərini aşağıdakı kimi xarakterizə etmək
olar:
- innovasiyanın bütün mərhələlərinin reallaşdırılması məqsədilə zəruri olan sistemli və düşünülmüş şəkildə hazırlanmış hüquqi bazanın yoxluğu (birbaşa dövlət maliyyələşməsi) və dolayı
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mexanizmlərin vergi güzəştləri, dövlət zəmanəti), innovasiya infrastrukturu ilə əlaqədar müvafiq
normaların yoxluğu;
- daxili bazarda effektiv tələbin, müasir texnologiyaların və innovasiyaların məhdudluğu, real
iqtisadiyyatda tətbiq imkanlarının azlığı, elmi və texnoloji fəaliyyətlərin nəticələrinin zəifliyi;
- innovasiya infrastrukturunun fərdi elementlərinin dəstəklənməsi məqsədilə, innovasiya və
sahibkarlıq layihələrinin, vençur kapitalının, habelə firmaların artım zamanı dəstəklənməsi üçün
xüsusi maliyyələşdirmə mexanizminin yoxluğu, innovativ sığorta investisiyasının, texnoloji
avadanlıq və aparatura lizinqinin mövcud olmaması;
- elm və texnologiyanın inkişafı sahəsində dövlət prioritetlərinin təkmilləşdirilməsi mexanizminin yoxluğu;
- tədqiqat institutları, təhsil müəssisələri və istehsal müəssisələri arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin zəifliyi;
- innovasiya menecmenti və innovasiyaların kommersiyalaşdırılmasının müasir formalarının
yoxluğu;
- iqtisadiyyatda mövcud olan aparıcı firmalar tərəfindən innovasiya fəaliyyəti səviyyəsinin
aşağı olması;
- biznes müəssisələrinin innovasiya fəaliyyətlərini məhdudlaşdıran iqtisadi amillərin mövcudluğu və bu fəaliyyətlərin genişləndirilməsi məqsədilə lazımi maliyyə vəsaitinin azlığı, innovasiya
xərclərinin və riskinin yüksək olması, bu sahələrə yatırılan investisiyalardan mənfəət əldə edilməsi
müddətinin uzun olması;
- yeni texnologiyalar və bazar imkanları haqqında lazımi informasiyaların olmaması, xüsusilə
də yüksək gəlir gözlənilən investisiyalar haqqında məlumatların azlığı;
- insanlar və vətəndaşlar arasında innovasiya mədəniyyət səviyyəsinin aşağı olması.
Ölkələr əldə edilmiş texnologiyalardan maksimum yararlanmaq məqəsdilə daxili firmalarda
texnologiyaların diffuziyası, məqsədilə lazımi tədbirlər həyata keçirməlidir. Belə tədbirlərə informasiya, təlim, standartlaşdırma, sınaqdan keçirmək, keyfiyyətə nəzarətin artırılması məqsədilə
müvafiq şəbəkənin yaradılması misal ola bilər.
Çox vaxt inkişaf etməkdə olan ölkələrin əksəriyyətində firmaların inkişaf səviyyələri müxtəlifdir. Bəzən isə hətta texnologiyaların istifadəsində belə müxtəliflik müşahidə olunur.
MİS-in inkişafında mühüm rol oynayan amillərdən biri, bəlkə də birincisi ölkədə innovasiya
mühitinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində dövlətin reallaşdırdığı siyasətlərdir.
Dünya ölkələrinin inkişaf strategiyalarını araşdırdıqda innovasiyaların inkişafı və təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar fərqli siyasətlər yürütdükləri aydın olur. Həmin ölkələrdə innovasiya siyasətinin
istiqamətləri və xüsusiyyətləri bir-birindən fərqlənir və hər bir dövlətin prioritet verdiyi məsələlərə
əsaslanır. Misal üçün, qeyd etmək olar ki, Norveç, Yaponiya, Hindistan kimi ölkələrdə dövlətin
innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri Milli innovasiya sisteminin tərkib hissələrinin fəaliyyətlərinin optimallaşdırılmasıdır. Bu məqsədlə həmin ölkələrdə innovasiya sektorunda menecment və
strategiyanın reallaşdırılması, habelə dövlət sistemindəki mövcud olan təşkilatların optimallaşdırılması həyata keçirilir. Finlandiya və ABŞ kimi ölkələrdə universitetlər ilə sənaye müəssisələri
arasında əlaqələrin genişləndirilməsi əhəmiyyətli hesab olunur. Bu səbəbdən də həmin ölkələrin
dövlət siyasətlərində elmi və texnoloji layihələr sahəsində biznes sektorunda əməkdaşlıqların genişləndirilməsi prioritet hesab olunur. İsveçrə, İngiltərə və Slovakiya kimi ölkələrdə fundamental
tədqiqatların genişləndirilməsi məqəsdilə, habelə Finlandiya və İsrail kimi ölkələrdə texnologiya ,
innovasiya və elm sahələrində tədqiqat və işləmələrə böyük həcmli maliyyə vəsaitinin cəlb edilməsi məqsədilə dövlət və özəl sektorun stimullaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə Çin, Hindistan, Malaziya və İrlandiya kimi ölkələrdə innovasiya sektorunun inkişafında xarici investisiyaların aktivliyinin artırılması mühüm məqsəd hesab edildiyindən,
xüsusilə də özəl sektorun innovasiya potensialının gücləndirilməsi və inkişafı məqsədilə xarici
kapitaldan istifadə prioritet məsələlərdəndir. Bir sıra ölkələr elmi tədqiqat sektorunun səmərəli
fəaliyyətini MİS-in təkmilləşdirilməsində mühüm amil hesab etdiklərinə görə elmi işlərin
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nəticəliliyinin artırılması məqəsdilə Yaponiya, Danimarka, Almaniya və Yeni Zelandiya kimi ölkələrdə elm sahəsinin birbaşa şəkildə innovasiya istiqamətli olmasına lazımi şəraitin yaradılması
innovasiya siyasətinin əsasını təşkil edir.
MİS-in səmərəli fəaliyyəti aşağıdakı şərtlər çərçivəsində mümkün hesab edilir:
- səmərəli innovasiya fəaliyyəti üçün lazımi miqdarda texnoloji və intellektual potensialın
mövcudluğu;
- innovasiya şəbəkəsində mövcud olan iştirakçıların davamlı olaraq artımı və başqa qrupların
əhatə olunması;
- innovasiyanın inkişafı məqsədilə formal və qeyri-formal tərkib hissələrinin əhatə olunması;
- ölkə daxilində MİS-ə olan tələbin yaradılması (firmalar və fiziki şəxslər tərəfindən);
- innovasiya prosesində istifadə olunacaq maliyyələşmə mənbələrinin kifayət qədər olması
məqəsdilə ölkənin iqtisadi inkişafının artırılması;
- tədqiqat işlərində əldə olunan nəticələrin kommersiyalaşdırılması məqsədilə innovasiyalar
haqqında informasiya bazasının genişləndirilməsi;
- müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinə aktiv cəlb edilməsi məqəsdilə müvafiq həvəsləndirmə
siyasətlərinin icrası;
- elmi-tədqiqat institutları ilə sənaye müəssisələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi
məqsədilə müştərək internet saytın yaradılması.
Nəticə
Milli innovasiya sistemi bir ölkə hüdudlarında bir çox faktorların təsiri altında yaranır. Bu
faktorlara ölkədə təbii ehtiyatların mövcudluğu, coğrafi durumu və biznes fəaliyyətinin forma və
növləri aid edilə bilər. Bu faktorlar həm də innovasiya fəaliyyətinin inkişaf sürətini əsaslandırır.
Eyni zamanda Milli innovasiya sistemi müəyyən struktura və qayda-qanunun sabitliyini əsas götürən təşkilati struktura malikdir.
Aparılmış təhlillərdən aydın olur ki, innovasiya fəaliyyəti üçün zəruri olan informasiya resursları və strukturu iki bölmə üzrə olmalıdır: innovasiya siyasəti ilə əlaqədar informasiya və innovasiya iştirakçılarının ehtiyaclarına uyğun informasiyalar. İnnovasiya siyasəti ilə əlaqədar informasiyalar əsasən aşağıdakıları özündə əhatə etməlidir: İnnovasiya fəaliyyətinin reallaşdırılması
sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların respublikada elmi tədqiqat və işləmələri haqqında rəsmi
məlumatlar; dövlətin həyata keçirdiyi ən mühüm innovasiya tədbirləri və proqramlar; elmi araşdırma nəticələri ilə əlaqədar indikatorlar; regionlar üzrə innovasiya fəaliyyətini əks etdirən materiallar; ölkədə fəaliyyət göstərən istehsal müəssisələrinin innovasiya aktivliyi haqqında məlumatlar; innovasiya strategiyasının icrası və planlaşdırılması məqəsdilə prioritetləri müəyyənləşdirmə istiqamətində istifadə olunan proqnoz tipli məlumatlar.
Məqalədə əldə olunan nəticələrə əsasən xüsusən də innovasiya sahəsində irəliləyişlər əldə edən
ölkələrin təcrübələrinə nəzər yetirdikdə aydın olur ki, ölkədə innovasiya və yeni texnologiya biznesinin idarəedilməsi məqsədilə yeni metodların tətbiqi, elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsində
müsabiqə yolunun seçilməsi, tədqiqat və işləmə sahəsində səmərəli vrgi güzəştlərinin tətbiq edilməsi və əqli mülkiyyət hüququnun lazımi səviyyədə olması Milli innovasiya sisteminin daha da
effektiv olmasına səbəb olur.
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Перспективы развития национальной инновационной системы и пути повышения
роли информационного обеспечения
Резюме
Цель исследования - определить перспективы развития национальной инновационной
системы в Азербайджанской Республике и пути расширения информационного обеспечения, что создает основу для развития Национальной инновационной системы.
Методология исследования - состоит из методологических подходов к развитию национальной инновационной системы основанных на системном и комплексном анализа и
важных положений опыта зарубежных стран в этой области изложенных, в научных трудах
различных исследователей.
Практическое значение исследования - предложения, сделанные на основе результатов исследования, могут быть использованы для улучшения механизмов развития и управления Национальной инновационной системой.
Выводы исследования заключаются в выявлении актуальных проблем и перспектив развития национальной инновационной системы и разработке соответствующих рекомендаций по их устранению.
Оригинальность и научная новизна исследования - в современной системе управления очевидно, что применение новых методов управления инновационного и технологического бизнеса, выбор конкурса как метод финансировании научных исследований, применение эффективных налоговых льгот в сфере научных исследований и разработок и обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности которые сделали бы систему более
эффективной.
Ключевые слова: инновационные процессы, инновационная деятельность, база данных, система управленческого мониторинга.
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Prospects for the development of the national innovation system and ways to increase the
role of information provision
Summary
The purpose of the research - the main purpose of the research is to determine the prospects
for the development of the national innovation system in the Republic of Azerbaijan and ways to
expand the information provision that creates the basis for the development of MIS.
The methodology of the research-consists of methodological approaches to the development
of the national innovation system on the basis of systematic and complex analysis and important
provisions of the experience of countries in this area, scientific provisions in the scientific works
of various researchers.
Significance of the application of the research - the suggestions made from the results of the
research can be used to improve the development and management mechanisms of the National
Innovation System.
The results of the study - the development prospects of the National Innovation System in the
country to identify existing problems and develop appropriate recommendations for their elimination.
Originality and scientific novelty of the research - it is clear in the modern management
system that the application of new methods to manage innovation and technology business in the
country, the choice of competition in funding research, the application of effective tax incentives
in research and development and the required level of intellectual property rights makes the system
more efficient.
Key words: innovation processes, innovation activity, indicator database, management
monitoring system.
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AQRAR SEKTORDA KOOPERASİYANIN İNKİŞAFINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR VƏ
DÜNYA TƏCRÜBƏSİ
Xülasə
Kooperasiya sahəsində tarixi və nəzəri ədəbiyyatlarla tanışlıqdan məlum olur ki, ümumiyyətlə
kooperasiya ideyası birgə fəaliyyət əsasında həyata keçirilən təsərrüfat proseslərinin məcmusu kimi xarakterizə olunur. Hal-hazırda kooperasiya nəzəriyyəsinin ən aparıcı problemlərindən biri kimi kooperativ müəssisələrinin bütövlükdə iqtisadi münasibətlər sistemində yerinin müəyyənləşdirilməsi hesab olunur.
Tədqiqatın məqsədi - aqrar sahədə struktur dəyişiklikləri və onların kooperasiyanın inkişafına
təsiri, kooperasiyanın təşkili mexanizmlərinə təsir edən amillər, struktur siyasətindən ibarət
olmasıdır.
Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində ümumi yeniliklər, müqayisəli təhlil, məntiqi ümumiləşdirilmə, sistemli yanaşma metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - beynəlxalq kooperativ hərəkatı, kooperasiya hərəkatına dəstək verən beynəlxalq qeyri-kooperativ strukturların təcrübəsi nəzərə alınmaqla kooperasiya sisteminə təsiri, aqrar sektorun maliyyələşdirilməsi problemləri əsas götürülmüşdür.
Tədqiqatın nəticəsi - nəticələrdən belə qənaətə gəlmək olar ki, kooperasiyanın təşkilinin dünya
təcrübəsindən yararlanaraq qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi ölkəmiz üçün də faydalı ola bilər.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - əksər ölkələrdə kooperativlərin yüksək səmərə ilə
işləməsinin təşkilinin əsas prinsipləri, ölkədə kooperasiyanın səmərəliliyinin qaldırılması üçün
kooperativ sahibkarlığın əsasında kənd təsərrüfatının idarə edilməsi nəzərdə tutulur.
Açar sözlər: kooperativ müəssisələri, iqtisadi münasibətlər sistemi, beynəlxalq kooperativ
hərəkatı, kooperasiyanın səmərəliliyi.
Giriş
Kooperasiya sahəsində tarixi və nəzəri ədəbiyyatlarla tanışlıqdan məlum olur ki, ümumiyyətlə
kooperasiya ideyası birgə fəaliyyət əsasında həyata keçirilən təsərrüfat proseslərinin məcmusu kimi xarakterizə olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, kooperasiya nəzəriyyəsi ilə bağlı problemin işlənməsi Qərbi Avropa ilə müqayisədə Rusiyada daha geniş köklərə malik olmuşdur. Kooperasiya
hətta bazar iqtisadiyyatının kəskin şəkildə məhdudlaşdırıldığı keçmiş Sovetlər İttifaqında belə
özünü təsərrüfat forması kimi qəbul etdirmişdir.
Kooperasiya münasibətlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolunun yüksəlməsinə adekvat olaraq
artıq iqtisadiyyatda kooperativ kapital formalaşmışdır ki, bu da nəticə etibari ilə əmtəə istehsalçılarının və ticarət şəbəkələrinin kooperativ mənfəət əldə etməsinə gətirib çıxarmışdır. Məhz bu deyilənlərə müvafiq olaraq kooperasiya münasibətlərinin və bütövlüklə kooperativlərin nəzəri aspektləri işlənib hazırlanmış, artıq kooperasiya hərəkatı təşkilati struktur kimi fəaliyyət göstərməyə
başlamışdır.
Kooperasiya formalarının ümumi cəhəti ondan ibarətdir ki, onlar payçıların sərmayə qoyduğu
kapitala görə daha çox mənfəət əldə etməyə çalışmaqla payçı üzvlərin fəaliyyətini maddi cəhətdən
mümkün qədər çox maraqlandırmalıdır. Kooperativlərin sosial təbiəti, öz fəaliyyətində rəhbər
tutduğu kooperativ prinsiplər onları kommersiya strukturlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirir. Odur ki, kredit kooperativləri adətən xalis kommersiya strukturu hesab edilmir.
Aqrar sahədə müəyyən struktur dəyişikliklər
Bildiyimiz kimi aqrar sahə öz inkişafında yarandığı vaxtdan indiyə qədər bir neçə mərhələ keçmişdir. Bütün hallarda onların əsasında əməyin ictimai bölgüsü və sahələrarası əlaqələrin inkişaf
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dərəcəsi dururdu. Aqrar sahə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını, saxlanmasını, emalını və
onun hazır vəziyyətdə istehlakçıya çatdırılması funksiyalarını yerinə yetirən təsərrüfatçılığın iqtisadi və texnoloji cəhətdən bağlı sahələrinin məcmusundan ibarətdir. O inkişafının yüksək mərhələsində və mikrosəviyyədə kooperasiyanın yüksək formasına çevrilə bilər.
Struktura görə aqrar sahə iqtisadiyyatın bu sektorunda ardıcıllıqla gələn iqtisadi və texnoloji
bloklardan ibarətdir. Bu kənd təsərrüfatının maddi texniki ehtiyatlarla təchizatından tutmuş son
məhsulun alışını daxil edir.
Alimlərimizin təhlilləri göstərir ki, aqrar sahənin gələcək inkişafı istehsalın üfiqi və şaquli kooperasiya yolu ilə sənayeləşdirilməsindən və innovativ texnologiyaların geniş tətbiqindən asılıdır.
Tarixi baxımdan bu üç dövrə bölünür; kənd təsərrüfatı istehsalının və ilkin ibtidai kooperativ formalarının daxil olduğu emal sənayesinin inkişaf dövrü, kənd təsərrüfatının kooperasiyasında nisbətən geriliyi ilə xarakterizə olunan sahələrin intensiv inkişaf dövrü, kənd təsərrüfatının madditexniki bazasının innovativ inkişaf dövründə kooperasiyanın yeni spesifik formaları ilə sənayeləşmə və kompüterləşmə tipində istehsala çevrilməsi dövrü. [3 səh. 99-100].
Buradan da aydın olur ki, kənd təsərrüfatının son nəticəsi onun çoxtərəfli istehsal kooperasiyasının miqyası ilə müəyyən olunur.
Ərzaq bazarının formalaşması və onun etibarlı təchizatı aqrar sahənin, o cümlədən kooperasiyanın inkişaf səviyyəsindən çox asılıdır. Bunun üçün istehsal və əmək ehtiyatlarının üzə çıxarılması, aqrar istehsalın inkişafına təsir edən kooperasiyanın strateji istiqamətlərini daha dəqiq təyin
etməyə imkan verən təşkilati mexanizmlərin əsas amillərinin müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqatlar göstərir ki, hazırda daxili və xarici amillərdən asılı olaraq təsərrüfatçılığın kooperativ formaları üçün qeyri-sabit inkişaf və istehsalın aşağı rentabellik səviyyəsi xasdır. Bu xüsusilə
istehsal kooperativlərinə aid edilməlidir. Bu hal onların təsərrüfat fəaliyyətinə, səmərəliliyinə və
amillərinin qiymətləndirilməsinə təsir edən səbəblərin müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini şərtləndirir.
İstehsal və istehlak kooperativlərinin dinamik inkişafı digər qarşılıqlı sahələrin işlənməsinin
kompleks problemlərinin həlli ilə bağlıdır. Bu, xüsusilə aqrar sektorun digər sahələrinin təşkilatiiqtisadi əlaqələrinin səviyyəsindən daha çox asılıdır.
Məlum olduğu kimi islahatların başlanğıcında artıq aqrar iqtisadiyyatın sahələri (rayon aqrarsənaye birliklərinin, aqrofirmaların, kombinatların, təsərrüfatlararası müəssisələrin və s.) arasında
olan kooperasiya əlaqələri əsasən itirilmişdir. Şəxsi mülkiyyətçiliyin əsasında sərbəst qiymət qoymaq imkanı olan yeni istehsal və xidmət strukturlarının yaradılması ilə əlaqədar olaraq kooperasiya iştirakçıları arasında ziddiyyətlər kəskinləşmişdir. İnstitusional dəyişikliklərin gedişində emal
və xidmət müəssisələri tərəfindən onlara qarşı edilən inhisarçı hərəkətlər sayəsində kənd istehsalçılarının maraqları sıxışdırılmışdır. Bu da nəticə etibarı ilə alınan mallara və göstərilən xidmətlərə,
həmçinin əldə edilən maddi-texniki ehtiyatlara qoyulan qiymətlərdə özünü göstərirdi.
Alim A.V.Tkaç qeyd edirdi ki, aparılan islahatlar başlıca vəzifəni yüksək gəlirliliyi, rəqabətqabiliyyətliliyi, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalının, yaxud bu istiqamətdə cuzi də olsa hər hansı bir
tərpəniş üçün “şəraitin yaradılmasını” təmin etməmişdir. Halbuki, aparılan islahatların ideologiyası keyfiyyət göstəricilərinin məcburi yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcminin saxlanmasını, təmin etməli idi. [4, s. 18-21]
İstər maddi istehsal sahəsində, istərsə də sosial-iqtisadi münasibətlər sistemində təsərrüfatçılığın kooperativ qurumlarına mürəkkəb sosial-iqtisadi kateqoriya kimi baxılır. Kooperasiyada bu
proseslərin səmərəliliyi bütün amillərin istehsalın səmərəliliyinə və təkrar istehsala etdiyi təsirlərdən asılıdır.
Öz növbəsində kooperasiyanın səmərəliliyi sahələrarası qarşılıqlı əlaqələrin daha da dərinləşməsinə, istehsalın və əmək məhsuldarlığının həcminin artmasına, ərzaq bazarında məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə, maddi-texniki bazanın möhkəmlənməsinə, innovativ proseslərin
fəallaşmasına, kooperasiya iştirakçılarının həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə təsir göstərəcəkdir.
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Kooperasiyanın davamlılığını təyin edən amillər
Kooperasiyanın səmərəliliyinə təsir göstərən çoxlu sayda amilləri iki – daxili və xarici qrupa
bölmək olar. Xarici amillər obyektiv xarakter daşımaqla, kooperativ təşkilatların idarəsindən asılı
olmayaraq formalaşan şərtləri müəyyən edir. Bilavasitə idarəetməyə aid olan bu amillər rəqabət
mühitinin yaradılmasına və dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəlmişdir. Hər bir
kooperativin rəhbəri bu amilləri təşkilatın xeyrinə istifadə edilməsi üçün nəzərə almalıdır.
Daxili, yaxud subyektiv amillər kooperasiya iştirakçısının iradəsilə formalaşmaqla ən yüksək
nəticənin-məhsulun maya dəyərinin azaldılması və daha çox gəlirin götürülməsi məqsədini daşıyır. Daxili amillərə aşağıdakıları aid etmək məqsədəuyğundur: təşkilati-istehsal strukturu, marketinq və logistikanı, çevik idarəetməni, əməyin təşkilini və nəzarəti, iqtisadi münasibətləri və təsərrüfat hesabını, istehsalın texnologiyasını, innovativliyin fəallaşdırılmasını, əməyin motivləşdirilməsini, kollektivin sosial inkişafını.
Xarici amillərə aiddir: dövlətin aqrar siyasəti, ölkə və yerli normativ aktların işlənib hazırlanması, təbii-iqtisadi şərait, torpaq və əmək ehtiyatlarının olması, daxili və xarici bazarın tənzimlənmə mexanizmi, qiymət münasibətlərinin dövlət tənzimlənməsi, maliyyə-kredit mexanizmi və
siğorta sistemi.
Kənd təsərrüfatı kooperaiyasının davamlılığını təyin edən amillər bunlardır: xarici mühit amilləri; dövlət siyasəti, siyasi sabitsizlik; xarici amillərin bir başqa qrupu; maliyyə, informasiya maddi-texniki təchizatlar, istehsalçılar, dövlət hakimiyyət və idarəetmə oqranları, yerli inzibati orqanlar, rəqabətçilər, kütləvi informasiya vasitələrinin auditoriyaları.
Xarici amillərin dolayı qrupu, iqtisadiyyatın vəziyyəti. Sosioloji-siyasi, demoqrafik, mədəni,
tarixi, normativ-hüquqi, təbii və s. amillər.
Daxili mühit amilləri. Daxili amillərin birincin qrupu: təşkilati-idarəetmə,təşkilati-struktur,
marketinq, çevik idarəetmə, texnologiya, kadrlar, əməyin motivləşdirilməsi, innovativlik.
Daxili amillərin ikinci qrupu: məhsulun həcmi, çeşidi strukturu, keyfiyyəti, maya dəyəri, təminat, infrastruktur.
İstehsalın ekologiyası. Göründüyü kimi, daxili və xarici amillər biri digəri ilə qarşılıqlı asılı
olduğundan onları ayrılıqda sərbəst qruplara ayırmaq mümkün deyildir.
Kooperasiyanın inkişafını stimullaşdıran amillərin içərisində məhsulun istehsalçılardan istehlakçılara hərəkəti zamanı qarşılıqlı maraqlar nəzərə alınmaqla, kənd təsərrüfatı ilə emal sənayesinin arasında olan əlaqələrin bərpasına təkan verən xidmətlərin yaradılmasına xüsusi yer verilməlidir. Bundan başqa, təsərrüfatlararası kooperativ formalaşmaların yaradılması prosesini fəallaşdırmaq lazımdır. Təcrübə göstərir ki, belə kooperasiyanın xüsusilə rayon və rayonlararası səviyyədə təşkili istehsaln intensivliyini və əmək məhsuldarlığını qaldırmağa imkan verir.
Kooperativ formalarının inkişafında kooperasiya iştirakçıları arasında özünümaliyyələşdirmə
prinsiplərinin inkişaf etdirilməsi və marketinq xidmətlərinin fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi mühüm rol oynayır.
Kənd təsərrüfatı inkişaf etdikcə müvafiq emal müəssisələri də tikilib istifadəyə verilmiş ayrıayrı sahələr üzrə emal sənayesi sahələr üzrə xidmət, tədarük və satış qurumlarının yaradılması ilə
də müşayiət olunmuşdur. Beləliklə, ölkədə istehsal, emal və satış sahələri formalaşmış və müəssisələrarası əlverişli kooperasiya və inteqrasiya əlaqələri inkişaf etmişdir.
Akademik Z.Ə.Səmədzadənin fikrincə, inkişaf etmiş ölkələr aqrar sahənin texniki səviyyəsinin,
əməyin istehsal fondları ilə silahlanmasının yüksəkliyi ilə fərqlənirlər ki, bu faktor da əmək məhsuldarlığı, mənfəətlilik səviyyəsinin yüksək olmasına ciddi təsir etmiş olur. İnkişaf etməkdə olan
ölkələrdə isə aqrar sahənin tərkibində bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı aparıcı rol
oynayır ki, bu sahədə aşağı məhsuldarlıq primitiv texnologiyaların tətbiqilə xarakterizə olunur [5,
s. 982]
Kənd təsərrüfatının maliyyələşməsi problemləri
Ölkədə kəndlilər və istehsalçılar baxımından ən böyük problem nağd pul dövriyyəsinin bəzi
hallarda çatışmamasıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi regionlarda kredit mərkəzləri yaradırlar. Yal170
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nız bu yolla əkinçilik üçün lazımi istehsal vasitələrinin alınmasındakı əngəllər və çatışmamazlıqlar
aradan qaldırıla bilər. Cənab Prezident İ.Əliyev tərəfindən “Regionların İnkişaf Proqramları” çərçivəsində fermerlərə yönəlik kredit verilməsinə başlanması atılan addımlardan ən mühümüdür.
Azərbaycan kənd təsərrüfatı sektorunda mövcud olan problemləri aradan qaldırdıqdan sonra
kənd təsərrüfatı baxımından gələcəyi parlaq görünür. Çünki Azərbaycanın iqlim və torpaq şərtləri
yüksək keyfiyyətdə məhsul istehsalına imkan yaradır. İstehsal sahəsində də məhsuldarlığı artırmaq
mümkün olacaqdır.
Damazlıq toxum, süni gübrə, dərman, avadanlıq kimi istehsal vasitələrinin əldə olunmasında
və bazara çıxmaqla bağlı yaşanan problemlərin aradan qaldırılmasından sonra kənd təsərrüfatı
sektorunda böyük bir inkişafın yaşanması mümkündür.
Kənd təsərrüfatı sektorunun iqtisadiyyatdakı üstünlüyü azalarkən işçi qüvvəsinin önəmli bir
hissəsini işlə təmin etməyə davam edən kənd təsərrüfatı sektorunda bəzi islahatların aparılması
hələ də davam etdirilir. Bu məqsədlə lazımi infrastruktur yaxşılaşdırılır., təhsil, araşdırma fəaliyyətləri, özəl sektor sahibkarlığı dəstəklənir, fermerlərə texnika və avadanlıq köməkliyi göstərilir,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yenidən təşkilatlandırılaraq ölkənin aqrar siyasətinin gücləndirilməsində təsir imkanlarının artırılması nəzərdə tutulur.
Kooperasiyanın təşkilinin dünya təcrübəsi
Kooperasiyada sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində xarici təcrübənin təhlili yolu ilə onun
Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşdırılması müxtəlif ölkələrin kooperasiya modellərinin səmərəliliyini və dəyərini qiymətləndirməyə imkan verir, çünki qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi ölkəmiz üçün
faydalı ola bilər.
İnkişaf etmiş ölkələrdən İsveçdə, Norveçdə, Fransada, Almaniyada, Yaponiyada, ABŞ-da, Kanadada və Avropanın digər ölkələrində kooperativlər əhalinin ərzaq təminatında böyük rol oynayırlar. Onlar uzun dövr keçmiş fəaliyyətinin gedişində əhəmiyyətli təcrübə toplamışlar.
Dünya kooperativ hərəkatının xüsusiyyətlərinin təhlili göstərir ki, o, keçən əsrdə azsaylı kooperativlərlə start götürməklə, hazırda keyfiyyətcə yeni xarakter daşıyan formaların və üsulların
geniş spektri ilə xarakterizə olunurlar.
İqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkələr üçün kredit, satış, təchizat və emal kooperasiyası xasdır.
Finlandiyada, İsveçdə, Norveçdə kənd təsərrüfatı məhsullarının 70%-dən çoxu kooperativlər vasitəsilə ixrac olunur. Bu ölkələr emal və xidmət sahəsində geniş kooperativ fəaliyyəti ilə fərqlənirlər.
Xüsusilə kənd təsərrüfatı kooperativlərində artım surəti daha da yüksəkdir. Bu da onların getdikcə
möhkəmləndirilməsini göstərir. Burada kooperativlərin həm üfiqi, həm də şaquli inteqrasiyası
gedir.
Beləliklə, xarici ölkələrdə kooperativ hərəkatı kifayət qədər geniş yayılmışdır. Aqrar sənaye
istehsalın sahələri ilə qarşılıqlı münasibətlər sistemində mühüm yer tutur. Kənd təsərrüfatında kooperasiyanın müxtəlif formalarda geniş yayılmasının səbəbi ondadır ki, o istehsal və xidmət sahələrində kooperasiyanın səmərəli formasıdır.
Nəticə
Aqrar sahədə kooperasiya formalarının inkişafına təkan verməklə, dövlətin iqtisadi strukturlarının dəstəyi ilə fermerlərin və fərdi yardımçı təsərrüfatlarının kooperasiyaya maraqlarının artması
müşahidə olunur.
Ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinin qaldırılması perspektivinə baxarkən, xarici
təcrübənin müsbət tərəflərinin Azərbaycanda tətbiqi, kənd təsərrüfatının idarəetmə mexanizminin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində istifadə mümkünlüyünü misal göstərmək olar.
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Арзу Нураддин кызы Рустамова
д.ф.э., Азербайджанский Университет Кооперации
Факторы, влияющие на развитие кооперации в аграрном секторе и мировой опыт
Резюме
По знакомству в исторической и теоретической литературе в области кооперации видно,
что в целом идея кооперации характеризуется как совокупность хозяйственных процессов,
осуществляемых на основе совместной деятельности. В настоящее время одной из ведущих
проблем теории кооперации является определение места кооперативных предприятий в
системе экономических отношений.
Цель исследования – структурная политика состоит из структурных изменений в аграрном секторе и их влияния на развитие кооперации, факторов, влияющих на механизмы
кооперации.
Методология исследования - в работе использованы общие нововедения, сравнительный анализ, логическое обобщение, методы системного подхода.
Применение исследования – важность - международное кооперативное движение,
влияние на кооперативную систему с учетом опыта международных некооперативных
структур, поддерживающих кооперативное движение, проблемы финансирования аграрного сектора.
Результаты исследований - по результатам можно сделать вывод, что изучение лучших
практик с использованием мирового опыта организации кооперации может быть полезно
для нашей страны.
Оригинальность и научная новизна исследования -в большинстве стран работа кооперативов с высокой эффективностью основные принципы их организации для повышения
эффективности кооперации в стране предусматривается управление сельским хозяйством
на основе кооперативного предпринимательства.
Ключевые слова: кооперативные предприятия; система экономических отношений;
международное кооперативное движение; эффективность кооперации.
Arzu Nuraddin Rustamova
PhD., Azerbaijan University of Cooperation
Factors influencing the development of cooperation in the agricultural sector and world
experience
Summary
An acquaintance in the historical and theoretical literature in the field of cooperation shows
that, in general, the idea of cooperation is characterized as a set of economic processes carried out
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on the basis of joint activities. Currently, one of the leading problems in the theory of cooperation
is the determination of the place of cooperative enterprises in the system of economic relations.
Purpose of research- structural policy consists of structural changes in the agricultural sector
and their impact on the development of cooperation, factors affecting the mechanisms of
cooperation.
Research methodology - the work uses general innovations, comparative analysis, logical
generalization, methods of a systematic approach.
Research Application – importance - the international cooperative movement, the impact on
the cooperative system, taking into account the experience of international non-cooperative
structures supporting the cooperative movement, the problems of financing the agricultural sector.
Research results -based on the results, it can be concluded that studying the best practices using
the world experience of organizing cooperation can be useful for our country.
Originality and scientific novelty of the research - in most countries, the work of cooperatives
with high efficiency, the basic principles of their organization to increase the efficiency of
cooperation in the country provides for the management of agriculture on the basis of cooperative
entrepreneurship.
Key words: cooperative enterprises; the system of economic relations; international
cooperative movement; the effectiveness of cooperation.
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MÜASİR İQTİSADİ ŞƏRAİTDƏ AQRAR SAHƏDƏ RƏQƏMSALLAŞMANIN ƏSAS
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sahənin inkişafının təmin
olunmasında rəqəmsal fəaliyyətin rolunu dəyərləndirmək, onun səmərəli inkişaf istiqamətlərini
müəyyən etməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın metodologiyası – sistemli və kompleks təhlil əsasında, aqrar sahə üzrə rəqəmsallaşma fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə metodoloji yanaşmalar və bu istiqamətdə beynəlxalq
təcrübənin mühüm prinsiplərindən, müxtəlif tədqiqatçıların elmi əsərlərində verilmiş elmi müddəalardan ibarətdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – tədqiqatda alınmış nəticələrdən, irəli sürülən təkliflərdən aqrar sahə üzrə rəqəmsal fəaliyyətin inkişafı və idarə edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsində, regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsində istifadə edilə bilər.
Tədqiqatın nəticələri – regionlarda sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında aqrar sahə üzrə
rəqəmsal fəaliyyətin inkişafına və formalaşdırılmasına dair yeni yanaşmaları qiymətləndirmək, səmərəli tövsiyə və təkliflər hazırlamaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – ölkə regionlarında aqrar sahə üzrə rəqəmsal fəaliyyətin inkişaf etdirilməsinin mümkün potensialları araşdırılmış, mövcud problemlərə müəllif yanaşmaları əsasında qiymətləndirmələr aparılmışdır. Məqalədə ölkə üzrə rəqəmsallaşma fəaliyyətinin mövcud vəziyyəti təhlil olunmuş, yaranmış problemlərin həlli istiqamətində təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
Açar sözlər: sahibkarlıq, iqtisadi tənzimləmə, islahatlar, iqtisadi inkişaf, milli iqtisadiyyat,
investisiya, region
Giriş
Hazırda aqrar sahənin qarşısında həllini gözləyən çoxsaylı məsələlər durur. 2019-cu ildə planetin əhalisi 7,67 milyard nəfər idisə, ilkin hesablamalara görə, 2050-ci ilə bu göstərici 9,6 milyardı
keçəcək və bu da təbii olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatın əhəmiyyətli şəkildə artımına səbəb olacaq. Mövcud təbii ehtiyatların, o cümlədən şirin su ehtiyatlarının məhdud olması,
məhsuldar əkin sahələrinin ilbəil azalması problemin nə dərəcədə ciddi olmasından xəbər verir.
İstehsal narahatlıq gətirən tək amil deyildır. Bu gün bütün dünya əhalisinə yetərli olacaq səviyyədə
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunsa da, bu ərzaq məhsullarının qeyri-bərabər bölünməsi
nəticəsində hələ də planetin 800 milyondan çox sakini aclıqdan əziyyət çəkir. Digər proseslər,
məsələn, sürətli şəhərləşmə (urbanizasiya), şəhər həyat tərzinin daha geniş yayılması istehsal nümunələrinə və qida istehlakına güclü təsir göstərir. Şübhəsiz ki, aqrar sahənin mahiyyəti insanların
qidaya olan tələbatının ödənilməsilə yekunlaşmır. Məşğulluq məsələlərinin həllində də aqrar sahə
əhəmiyyətli rola malikdir. Hazırda dünyada 570 milyondan çox kiçik təsərrüfat var və dünyanın
məşğul əhalisinin 28% -i bu sahədə çalışır [1, s. 255].
Dünyada aqrar sahədə rəqəmsallaşmanın müasir vəziyyəti
Son illərdə bəşəriyyət qlobal və köklü dəyişikliklər yoluna qədəm qoymuşdur. Postindustrial
dövr insanın həyatından tədricən inkişaf tariximizdəki yeni dəyişiklik – rəqəmsallaşma vasitəsilə
sıxışdırılıb çıxarılır. Səmərəliliyin artırılması istənilən kənd təsərrüfatı müəssisəsinin inkişafı üçün
əsas istiqamətdir. İqtisadi fəaliyyətdə əhəmiyyətli keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmaq üçün bu
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gün rəqəmsal proseslərin və texnologiyaların tətbiqi mütləqdir, vacibdir. Rəqəmsallaşma artıq gələcək deyil, kənd təsərrüfatının bu günüdür. Aqrar sahədə rəqəmsallaşma riskləri azaltmağa, iqlim
dəyişikliyinə uyğunlaşmağa və yüksək məhsuldarlığa nail olmağa imkan verir. Bu isə öz növbəsində istehsal olunan məhsulun maya dəyərinin azaldılmasına, keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına səbəb olur. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına lazımi məlumatların verilməsi alqısatqı xərclərini azaldacaq, məhsulların sahədən istehlakçıya tədarük zəncirini sadələşdirəcək və
işçi qüvvəsinin ixtisas çatışmazlığını azaldacaqdır. Rəqəmsallaşmadan fəaliyyət göstərmək, qlobal
rəqabətdə məğlub olmaq deməkdir. Bazarda rəqabətdə qalmaq üçün istehlakçıların tələbindən və
istəklərindən asılı olaraq məhsul təklifini proqnozlaşdırmaq lazımdır. Düzgün idarəetmə qərarlarnın verilməsi üçün kənd təsərrüfatı istehsalçılarının peyk görüntülərindən, yüksək texnologiyalı
sensorlardan, mobil tətbiqlərdən, GPS sistemlərindən istifadəsi bir zərurətə çevrilməkdədir.
İnkişaf etmiş kənd təsərrüfatı sektoruna malik olan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, İT texnologiyalarının istehsalata tətbiqi planlaşdırılmamış xərcləri 20 faizə qədər azaltmağa imkan verir.
Müasir İT texnologiyalardan, mobil və ya onlayn tətbiqlərdən, pilotsuz təyyarələr, peyklər və digər
xarici tətbiqetmələrdən əldə edilən məlumatlardan istifadə etməklə optimal həllərə nail olmaq
mümkündür. Yeni texnologiyalar məhsulun sahədən istehlakçıya çatmasına qədər bütün yolu izləməyə imkan verir ki, bu da keyfiyyətə nəzarətə zəmanət verir və eyni zamanda müştərilərin tələblərinə cavab verir. Rəqəmsallaşma aqrar-sənaye kompleksinin tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri, o cümlədən aqrobiznes subyektləri üçün maliyyələşmə, satış bazarlarının mövcudluğu və ixracın inkişafı üçün əsas vasitə olacaqdır. Aqro-sənaye kompleksinin rəqəmsallaşdırılması rəqabətqabiliyyətliliyi və əmək məhsuldarlığını artırmağa, qida təhlükəsizliyini təmin etməyə və bu sahəyə investisiya cəlb etməyə kömək edəcəkdir [2, s. 211].
Dünyada getdikcə daha çox kənd təsərrüfatı istehsalçısı pilotsuz vasitələrdən, GPS naviqasiya
sistemlərindən istifadə edir, kosmik peyklərdən və pilotsuz təyyarələrdən alınan məlumatlara etibar edir və öz hava stansiyalarını satın alırlar. ABŞ, Hollandiya, Yaponiya və Hindistanda bir neçə
iri kənd təsərrüfatı istehsalçıları neçə ildir pilotsuz, avtomatik idarəetmə sistemi ilə təchiz olunmuş
traktor və kombayn modellərini sınaqdan keçirməkdədilər. Pilotsuz nəqliyyat vasitələrinin ticari
istismara girməsinə qədər nə qədər vaxt lazım olduğunu söyləmək çətindir. Bir sıra mütəxəssislər
çətin ərazi ilə xarakterizə olunan və daim əngəllərlə qarşılaşan sahələrində operator olmadan işləmək mümkün olmadığına işarə edərək, bədbindirlər. Digər mütəxəssislərin fikir və proqnozlarına görə, 2024-cü ilə qədər qlobal bazarda traktor satışlarında pilotsuz texnikaların payı olduqça
artacaq və bu texnologiyanın bazarı milyardlarla dollar təşkil edəcək [3, s. 304].
Yeni vasitələrin sürətlə yayılmasına mane olan əsas problem kimi kənd təsərrüfatı istehsalçıları
böyük investisiyalara ehtiyac olduğunu söyləyirlər. Hətta kənd təsərrüfatı holdinqləri də hər addımın səmərəliliyini tədricən qiymətləndirərək, maliyyə yükünü paylayaraq və əlavə kreditlərdən
yayınaraq mərhələ-mərhələ yeniliklər tətbiq etməyə üstünlük verirlər. Kiçik müəssisələr üçün isə
rəqəmsallaşdırma sahəsindəki nailiyyətlər əlçatmaz olaraq qalır. BMT-nin 2030-cu ilə dayanıqlı
inkişaf sahəsində aclığın aradan qaldırılması hədəflərinə çatmaq üçün daha effektiv, daha məhsuldar, dayanıqlı, inkluziv, şəffaf, xarici təsirlərə dözümlü aqrar sistemlərin yaradılması tələb olunur.
Bu isə o deməkdir ki, mövcud aqrosistemlərin təkmilləşdirilməsi zəruridir. mütləqdir. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün rəqəmsal innovasiyalar və texnologiyalar əhəmiyyətli rol oynaya
bilər. “Dördüncü sənaye inqlabı” bir sıra sahələrin mütərəqqi rəqəmsal innovasiyaların – blokçeyn,
internet məhsul və xidmətlərin, süni intellektin təsiri altında sürətli transformasiyası müşayiət olunur. Aqrar sektorda mobil texnologiyaların geniş yayılması kiçik fermerlərin maariflənməsini, maliyyəyə, informasiyaya, bazarlara çıxış imkanlarını artırır. Rəqəmsal texnologiyalar kiçik fermer
təsərrüfatlarının rəqəmsal aqrar istehsal sistemlərinə inteqrasiyası üçün yeni imkanlar yaradır.
Gözlənilir ki, mobil rabitənin inkişafının növbəti mərhələsinin hərəkətverici qüvvəsi ilk növbədə
kənd icması olacaqdır. Hazırda dünya əhalisinin 20%-ni təşkil edən, inkişaf etməkdə olan ölkələrin
əhalisinin 70 faizinin mobil telefonlardan istifadə imkanı mövcuddur (World Bank, 2016). Bundan
əlavə dünya əhalisinin 53%-dən çoxunun internetə çıxış imkanı vardır və hazırda inkişaf etməkdə
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olan ölkələrin kənd əhalisinin “Ümumdünya şəbəkəsinə” çıxış imkanlarının artırılması istiqamətində çoxsaylı təşəbbüslər reallaşdırılmaqdadır [4, s. 270].
Bununla belə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalı və tədarükü zəncirinin “rəqəmsallaşdırılması” bir sıra problemlərlə müşayiət olunur. Bu cür problemlərə laqeydliklə yanaşmaq
olmaz. Ayrı-ayrı ölkələr və sahələr, habelə yeni texnologiyaların mənimsənməsi qabiliyyəti fərqli
olanlar arasında rəqəmsal boşluğun yaranmaması üçün dəyişikliklər ehtiyatla tətbiq edilməlidir.
Kənd rayonlarında olduğu kimi keçid iqtisadiyyatı olan ölkələrdə də texniki infrastrukturun zəifliyi, texnologiyaların bahalılığı, kompüter savadlılığı və rəqəmsal bacarıqların səviyyəsinin aşağı
olması, habelə xidmətlərin məhdud əlçatanlığı rəqəmsallaşdırılma prosesindən geridə qalma riskini yaradır. Digər tərəfdən, inkişaf etməkdə olan ölkələr müəyyən üstünlüyə malik ola bilər: onlar
birbaşa kənd təsərrüfatındakı rəqəmsal inqilaba qoşularaq, kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə köhnəlmiş texnologiyalar və modellərə keçməyə bilərlər. Bu cür ssenari vəziyyətin aidiyyatı orqanlar,
beynəlxalq təşkilatlar, işgüzar icmaların aparıcı nümayəndələri və sadə insanlar tərəfindən yenidən
dərk edilməsini tələb edəcək: köhnə yolla hərəkət problemləri həll etməyəcək.
Müasir dövrə qədər aqrar sahədə bir neçə inqlab baş vermişdir ki, bunların da hər biri özündən
əvvəlki dövrlə müqayisədə məhsuldarlığın, gəlirlərin, effektivliyin artmasına səbəb olmuşdur.
Yaxın on il üçün proqnozlar belədir ki, “aqrar sahədə rəqəmsal inqlab” yeni bir hərəkətlənməyə
səbəb olacaq ki, bunun da hesabına dünya əhalisinin aqrar məsullara olan tələbatının tam ödənilməsi təmin olunacaq. Rəqəmsallaşma aqrar istehsal zəncirinin bütün həlqələrini dəyişəcək Sistemin hər hansı bir elementinin resurs idarəetməsi optimallaşdırma, fərdi yanaşma, rasionallıq və
proqnozlaşdırma prinsipləri əsasında qurula bilər. Sistemin fəaliyyəti məlumatlara real vaxt rejimində sürətli qoşulma hesabına təmin ediləcəkdir. Bu sistemin sayəsində dəyər zəncirləri tamamilə izlənilə və koordinasiya edilə bilər, həmçinin əkin sahələrinin, məhsulların və heyvanların
idarə olunması üçün optimal modellər yaradıla bilər. Rəqəmsal kənd təsərrüfatı, yüksək məhsuldar, proqnozlaşdırıla bilən və iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşa bilən idarəetmə sistemləri yaradacaqdır. Bu da öz növbəsində qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, gəlirliliyi və davamlılığı artırmağa kömək edə bilər. Davamlı inkişaf məqsədləri kontekstində rəqəmsal kənd təsərrüfatı, artan
məhsuldarlıq, xərclərin düzgün idarə edilməsi və bazar imkanları, daha çox ünsiyyət, daha çox
əhatəlilik, sosial və mədəni faydalar sayəsində, resursların optimallaşdırılmış istifadəsi, iqlim
dəyişikliyinə uyğunlaşma yolu ilə əhəmiyyətli iqtisadi fayda verə bilər. Aqrar-qida sənayesində
rəqəmsallaşdırmanın potensial faydaları cəlbedici görünür, lakin bunların reallaşdırılması kənd
təsərrüfatı istehsal sistemlərində, kənd iqtisadiyyatında, icma həyatı və təbii ehtiyatların idarə
edilməsində böyük dəyişikliklər tələb edir. Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, potensial fayda əldə etmək üçün sistemli bir yanaşma tələb olunur. Aqrar-qida
sektorunun rəqəmsallaşdırılması kənd və şəhər yerləri, gender qrupları, gənclər və rəqəmsal biliklərə sahib olanlar arasında potensial gəlirlərin qeyri-bərabər paylanma riskini artırır. Şəhər yerlərində “rəqəmsal ekosistemlər” (resurslar, bacarıq və biliklər, şəbəkələr) çox vaxt kənd yerlərindən daha yaxşı inkişaf edir. Rəqəmsallaşmanın qlobal tendensiyalar fonunda - şəhərləşmə,
orta və varlı təbəqə təmsilçilərinin şəhərlərə hərəkəti - şəhər və kənd yerləri, gender qrupları,
gənclər və rəqəmsal bacarıqlara sahib olanlar arasındakı bərabərsizliyi daha da artırmaq potensialı
var. Bunun da nəticəsi olaraq kənd əhalisi rəqəmsallaşma proseslərinə qoşulmada çətinlik çəkəcək.
Yeni rəqəmsal cəmiyyətin üstünlüklərindən faydalanmaq və eləcə də rəqəmsallaşma sahəsində
mövcud fərqlərin aradan qaldırılması sahəsində BMT-nin” Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı”
hökumətlərə və tərəfdaşlarına müəyyən dəsdək göstərməkdədir. Mövcud kontekstləri nəzərə alaraq kənd təsərrüfatında rəqəmsal transformasiya formatını müəyyənləşdirəcək bir sıra şərtlər mövcuddur [5, s. 22]:
Aqrar sektorda rəqəmsal transformasiyaların həyata keçirilməsi, yeni rəqəmsal texnologiyaların
istifadəsini təmin edəcək minimal baza prinsipləri əsasən aşağıdakılardır: elektrik təchizatı, internet şəbəkəsinin və ona qoşulma imkanlarının mövcudluğu, maliyyə əlçatanlığı, mobil rabitə,
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kompüter savadlılığı, təhsili və rəqəmsal strategiyaları dəstəkləyən İKT siyasət və proqramlar
(elektron hökumət).
Rəqəmsal texnologiyalara çıxış kiçik fermer təsərrüfatlarına və eləcə də digər kənd təsərrüfatı
müəssisələrinə tədarükçülərlə əlaqə yaradılmasında, məlumat bazasının genişləndirilməsində, istedadlı işçilərin tapılmasında, strateji tərəfdaşlığın yaradılması və ya möhkəmləndirilməsində, dəstək xidmətlərinə - təhsil, maliyyə, hüquqi və xüsusilə bazarlara çıxış və istehlakçılarla əlaqə yaradılması baxımından əhəmiyyətli fayda verə bilər. Bununla yanaşı, kənd yerlərində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi müəyyən problemlərlə müşayiət oluna bilər. Hazırda bütün dünyada kənd
əhalisinin sayı azalır və eyni zamanda onların təlim və məşğulluq imkanları məhduddur. Əsas IT
infrastrukturu da daxil olmaqla, infrastruktur, xüsusən də ən ucqar kənd və yerli icmalarda əksər
hallarda çatışmır. Kənd yerlərində informasiya texnologiyaları infrastrukturunun zəif maliyyələşdirilməsi, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə və ya az inkişaf etmiş ölkələrdə çox böyük bir
maneədir. Bir çox ölkələrdə hökumət tərəfindən həyata keçirilən siyasət və yaradılan yeni mexanizmlər rəqəmsal bazarların və elektron xidmətlərin inkişafı üçün əlverişli bir mühit yaradır. Əlavə
olaraq, hökumətlərin, xüsusən də səhiyyə, təhsil,rabitə, ətraf mühit və məşğulluq sahələrində elektron xidmət mexanizmlərinin (“elektron hökumət”) genişləndirilməsi tendensiyası da müşahidə
olunur.
Bununla belə, elektron hökumət proqramlarının inkişafı və idarə olunması üçün yüksək səviyyədə idarəetmə qabiliyyəti tələb olunur və bu səbəbdən bir sıra ölkələr bu yolda yalnız məhdud
irəliləyiş əldə etmişlər. Çox vaxt inkişaf etməkdə olan ölkələr prosesi idarə etmək üçün lazım olan
potensial baxımından digər ölkələrdən geridə qalır. Bundan əlavə, yalnız müəyyən sektorlar böyük
irəliləyişlər göstərir və bir çox ölkədə məşğulluğun ən böyük hissəsini təmin edən kənd təsərrüfatı
sektoru geridə qalır. Rəqəmsallaşma ilə bağlı dövlət siyasətlərinə dair dərc olunmuş az sayda tədqiqat işi var, lakin bunlar haqqında məlumat dolayı yolla əldə edilə bilər: məsələn, hökumətlərin
təqdim etdiyi e-xidmətlərin həcmini.
Əvvəlki illərlə müqayisədə hökumətlər İKT və rəqəmsal şəbəkələrə çıxışın genişləndirilməsi
sahəsində ciddi irəliləyiş əldə etdilər. Bir sıra inkişaf etmiş ölkələr sabit və mobil əlaqə vasitəsi ilə
universal çıxışı yaxşılaşdırdılar, inkişaf etməkdə olan ölkələr isə mobil xidmətlərin genişləndirilməsi yolu ilə irəliləyiş əldə etdilər. Bir çox hökumət səhiyyə və təhsil üçün elektron xidmət sistemlərindən istifadə etməyə başlamışdır . Təəssüf ki, hələ də zəif inkişaf etmiş və bəzi inkişaf etməkdə
olan ölkələrdə əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi elektron xidmətlərdən istifadə edə bilmirlər, çünki
aşağı gəlirlər, lazımi istifadə bacarıqları və infrastruktur çatışmazlığı İKT-lərdən faydalanmağa
mane olur.
Hazırda yalnız bir neçə ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsində elektron xidmətlərin geniş spektri
mövcuddur. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının kənd təsərrüfatında geniş istifadəsinə
üstünlük verən ölkələr bir qayda olaraq daha pozitiv sahibkarlıq mühitinə və aqrobiznes üçün daha
əlverişli siyasi və tənzimləyici mexanizmlərə sahibdirlər. Bəlkə də bu, İKT-nin istifadəsi ilə əlaqədardır, çünki bu vəziyyət təhsil səviyyəsindən, savadlılıqdan və kənd təsərrüfatının ölkənin
ÜDM-dəki payından asılı görünmür. Hazırda inkişaf etmiş ölkələr kənd təsərrüfatına dair rəqəmsallaşdırma strategiyalarının milli səviyyədə həyata keçirilməsində liderdirlər. Əksər hallarda
aqrar qida sektoruna xüsusi diqqət yetirilir; prioritet olaraq iqtisadiyyatın və cəmiyyətin daha geniş
bir şəkildə dəyişdirilməsinə yönəlmiş mövcud milli rəqəmsallaşdırma strategiyalarına inteqrasiya
olunur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə kənd təsərrüfatı sahəsindəki mövcud elektron xidmətlərin əksəriyyəti, bir qayda olaraq, elektron hökumət sistemi çərçivəsində və ya İKT strategiyaları
çərçivəsində məhdudlaşır. Bu ölkələrdə kənd təsərrüfatı sektorunda göstərilən əsas elektron xidmətlər ümumi məlumatlandırma ilə yekunlaşır. Rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi, yaradılan
məlumatların işlənməsi baxımından siyasi və tənzimləyici tədbirlərə ehtiyac yaradacaqdır. Məlumat sahibliyi üçün format və şərtləri müəyyənləşdirən standartların olmaması kənd təsərrüfatı subyektləri arasında qeyri-bərabərliyə səbəb ola bilər. İlk növbədə də o yerlərdəki iri beynəlxalq şirkətlərin aqrobiznesin inkişafı üçün rəqəmsallaşmanı tətbiq etdikləri halda, kənd təsərrüfatında
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çalışan kiçik fermer təsərrüfatları və yerli sahibkarlar kənd təsərrüfatında sosial problemləri həll
etmək üçün rəqəmsal texnologiyalar tətbiq edirlər. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əhəmiyyətli
bir hissəsi (sorğulara görə - təqribən 54%) rəqəmsal texnologiyaları yalnız birgə maliyyələşdirmə
şərtləri ilə tətbiq etməyə hazırdır, kənd təsərrüfatı istehsalçıları əsasən dövlət dəstəyinə ümid bəsləyirlər. Bu sahədə mövcud qanunvericiliyin, hüquqi bazanın da ciddi təkmilləşməyə ehtiyacı vardır.
Son illərdə süni intellektə əsaslanan texnologiyalar bir çox aqraq müəssisələrdə idarəetmənin
səmərəliliyinin artırılmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Süni intellekt, şirkətləri fermerlərə əkin
sahələrindəki mövcud vəziyyəti qiymətləndirməyə və istehsal dövrünün hər mərhələsini izləməyə
kömək edir. Süni intellektə əsaslanan texnologiyalar əkinçilik sektorunu dəyişdirir: bir fermerin
öz təsərrüfatındakı vəziyyəti qiymətləndirməsi üçün artıq onun orada fiziki varlığı vacib deyil,
peyklərdən və PUA-dan alınan məlumatlara etibar edə bilər. Süni intellektə əsaslanan texnologiyalar vaxtında qəbul edilmiş qərarları əsaslandırmaq və monitorinq sistemlərinin gecə-gündüz
fəaliyyətini təmin etmək üçün proqnozlaşdırıcı modelləşdirməyə əsaslanan mənbələrin istifadəsini
optimallaşdırmağa qadirdir. Kənd təsərrüfatı robotları (“aqrobotlar”) yaxın gələcəkdə kənd təsərrüfatına son dərəcə güclü təsir göstərə bilər. Artıq bu gün tarla aqrobotları fermerlərə su istehlakının ölçülməsində və suvarmanın optimallaşdırılmasında kömək edir. Yüngül kiçik robotlar ağır
traktorları əvəz edə bilər ki, bu da torpağın sıxılmasını tədricən azaldacaq, hava ilə doyma qabiliyyətini bərpa edəcək və səmərəliliyini artıracaqdır [6, s.15].
FAO tərəfindən hazırlanmış “EMA-İ” baytar həkimlərinə heyvan xəstəlikləri ilə bağlı real vaxt
rejimində yüksək keyfiyyətli məlumat təqdim etməyə imkan verən erkən xəbərdarlıq tətbiqidir.
Tətbiq, Qlobal Heyvan Xəstəlikləri Məlumat Sisteminə (EMPRES i) inteqrasiya olunur ki, bu da
məlumatların ölkələr tərəfindən etibarlı şəkildə saxlanılmasını və istifadəsini təmin edir. “EMAİ” milli heyvan xəstəlikləri hesabat sistemləri ilə olduqca uyğundur. Tətbiq milli nəzarət və real
vaxt rabitəsini dəstəkləyir, heyvan xəstəlikləri üçün erkən xəbərdarlıq və cavab sistemlərini yaxşılaşdırır, bununla da qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsirlər göstərir. “EMA-İ” hazırda altı Afrika ölkəsində - Qana, Gine, Fil Dişi Sahili, Lesoto, Tanzaniya
və Zimbabvedə istifadə olunur.
MYCROP kənd təsərrüfatının planlaşdırılması və idarəedilməsi sistemidir. MyCrop, məhsuldarlığı, gəlirliliyi artırmaq və beləliklə həyat səviyyəsini yüksəltmək üçün fermerlərə məlumat,
təcrübə və resurslar təqdim edərək gücləndirməyə yönəlmiş bir texnologiya əsaslı təşəbbüsdür.
Bu, qabaqcıl texnologiyalara (böyük məlumatlar bazası, müasir texnoloji avadanlıqlardan istifadə
bacarıqlarına yiyələnmə, smartfonlar, tabletlər və s.), yeni iş modellərinə əsaslanan kiçik sahibkarlar üçün məhsul istehsalı və xidmətlər sahəsində bir əməkdaşlıq platformasıdır. MyCrop,
fermerlərə optimal qərarlar qəbul etməyə və onları həyata keçirməyə kömək edir: bu platforma
ərazini xəritələşdirməyə, məhsul seçimini planlaşdırmağa, fərdi təsərrüfatlar üçün iş planları qurmağa və hava şəraiti, torpağın keyfiyyəti, xəstəliklər, zərərvericilər və bitkilər və s. qiymətləndirməyə imkan verir. Həmçinin MyCrop-geniş məlumat bazasına əsaslanan, dayanıqlı, intellektual,
real vaxt rejimində əməkdaşlığa əsaslanan, proaktiv analiz və monitorinqi təmin edən, qəbul edilmiş qərarları əsaslandıran və elektron ticarət (xammal və hazır məhsulların alqı-satqısı) üçün bir
müstəvi rolunu oynayan təsərrüfat platformasıdır.
Ümid edək ki, önümüzdəki illərdə rəqəmsal həllərin tətbiqi ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafına ciddi təsir göstərəcək: məhsuldarlığın, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin gəlirliliyinin artmasına səbəb olacaq texnoloji bir sıçrayışı təmin edəcəkdir. Buna baxmayaraq, yeni texnologiyaların
hər yerdə geniş yayılması barədə danışmaq hələ tezdir. Respublikamızda rəqəmsallaşma nailiyyətlərindən istifadə edən müəssisələrin sayı hər il artmaqdadır, lakin istehsalın bütün mərhələlərində həssas əkinçilik sistemlərini tətbiq edən müəssisələrimiz demək olar ki, yoxdur. Bu istiqamətdə
işlərə yeni başlanılır. Bu yaxınlarda respublikamızda aqrar sektorun rəqəmsallaşması istiqamətində növbəti mühüm addım atılıb. “Aqroservis” (keçmiş Aqrolizinq) Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən fermer və mexanizatorlar arasında kommunikasiyanı həyata keçirən “AgroUber” mobil
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tətbiqi yaradılıb və təqdimatı keçirilib. Android platformasında fəaliyyət göstərəcək bu mobil tətbiq müxtəlif aqroxidmətlər üzrə fermerlər və mexanizatorlar arasında onlayn platforma üzərindən
əlaqələndirməni təmin edəcək. Hazırda aqrar sektorun bu tip rəqəmsal həllərə ciddi ehtiyacı var.
Hazırda fəaliyyət göstərən Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya sistemi - eAgro sistemi daha
çox Nazirliyin öz daxili fəaliyyətini qurmağa, nazirliyə effektiv qərarlar qəbul etməyə kömək
edirdi. Əslində, bu resursun özünün təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac var, sistemin yenilənməsi
ləng aparılır, qanunvericilikdəki dəyişikliklər burada öz əksini gec tapır, bəzən isə sistemdəki elektron müraciətdən yerli DAİM qurumların ümumiyyətlə xəbəri olmur”. Təəssüf ki, aqrar prosesin
birbaşa iştirakçılarına, fermerlərə, aqrar mütəxəssislərə və işçilərə fayda verəcək rəqəmsal resurslar isə indiyədək hazırlanmayıb. AgroUber rəqəmsal həlli isə məhz birbaşa proses iştirakçılarına
yönəlib, bu resurs müxtəlif aqroxidmətlər üzrə fermerlər və mexanizatorlar arasında onlayn platforma üzərindən əlaqələndirməni təmin edəcək. Həmçinin bu resursla fermer istənilən mövsümdə
müvafiq aqrotexniki xidmətlər üzrə axtarış aparmaq imkanı qazanır. Proqram fermerin seçiminə
uyğun olaraq mexanizatoru təyin edir və sifarişi formalaşdırır, fermerlərin birbaşa mexanizatorlara
çıxışı təmin edilir və vahid mexanizator bazası yaradılır. AgroUber-lə ilkin tanışlıqda belə qənaətə
gəlmək olar ki, resursun təkmilləşdirilməsinə, ciddi tanıtım və marketinq işlərinin təşkilinə, hər
bir fermerin telefonunda bu resursun olması və datanın formalaşması üçün, rəqəmsal savadlılığın
artırılması üçün nazirliyin yerli DAİM və digər qurumları tərəfindən dəstək tədbirlərinin aparılmasına ciddi ehtiyac vardır [7].
Aqrar sahədə rəqəmsallaşmanın əsas xüsusiyyətləri
Müasir fermerlər yalnız kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslər deyil, onlar eyni zamanda biznes planları hazırlayan, maliyyə axtaran və elmi konfranslara qatılan sahibkarlardır. Dünyada aqrar
biznes inkubatorları getdikcə daha çox populyarlaşır və rəqəmsal dövr əkinçiliyin qlobal inkişafı,
müxtəlif ölkələrdən olan sahibkarların əməkdaşlığı və kənd təsərrüfatında yeniliklər mübadiləsi
üçün böyük imkanlar açır. Kənd təsərrüfatı sahəsində son zamanların ən maraqlı yenilikçi fikirlərindən ibarət bir seçim təqdim edirik.
Bu gün dünyada kapitallaşması 1 milyard dollardan çox olan, böyük bir biznesə çevrilən kənd
təsərrüfatı startaplarının sayı 200-dən çox deyildir. Onlar əsasən İnternet resurslarından, avadanlıqlardan və texnoloji araşdırma vasitələrindən istifadə edərək proqram təminatı, sensorlar, hava
görüntüləri (aerokosmik görüntü vasitələri), paylayıcı kanalları hazırlayırlar. BMT-nin FAO ekspertlərinin fikrincə, kənd təsərrüfatı sahəsində sahibkarlığın əsas problemi ixtiraçılıq texnologiyalarının, o cümlədən rəqəmsal həllərin geniş miqyasda tətbiqi mexanizmlərinin olmamasıdır. Aqrar
sahədə yaranan bir çox startaplar uğurla fəaliyyət göstərən bisnes növlərinə çevrilə bilmirlər. Kənd
təsərrüfatı sektorunun rəqəmsallaşması yalnız indi geniş yayılır və sahibkarlar bazarlarda biznes
strategiyalarının miqyasını genişləndirmək təcrübəsini hələ əldə etməmişlər. Xüsusi təhsil, məsələn, kənd təsərrüfatı biznes kursları, tədqiqat və inkişafa (AR -GE) investisiya, dövlət səviyyəsində
təcrübələrin inkişafı və təşviqi aqrar sektorda bu prosesləri sürətləndirə bilər. Şübhəsizdir ki, kənd
təsərrüfatı işinin rəqəmsallaşdırılması kənd təsərrüfatında yeniliklərin və ixtiraların təşviqi və
genişləndirilməsi üçün unikal imkanlar yaradır. Kənd təsərrüfatı üçün kütləvi şəkildə tətbiq olunan
bir texnologiya olmaq şansı olan bəzi rəqəmsal fikirlər diqqət çəkir.
Birincisi, IoT platformalarıdır. IoT şəbəkələri məlumatları sensorlardan aqrobiznesə nəzarət
mərkəzlərinə ötürmək üçün istifadə olunur. Bu şəbəkələr qeyri-sabit mobil əhatə dairəsi olan ucqar
bölgələrdə istifadə edilə biləcəyi üçün mobil şəbəkələrlə rəqabət aparır. Belə şəbəkələrdəki
sensorlar bir neçə il bir batareya şarjı ilə işləyir. IoT şəbəkələrinin yerləşdirilməsinin dəyəri ənənəvi mobil şəbəkələrdən bir qədər aşağıdır. Və spektrin lisenziyasız hissəsinin istifadəsi IoT baza
stansiyasını 2G / 3G / 4G şəbəkəsindən daha sürətli yerləşdirməyə imkan verir. Belə stansiyalardan
biri bir neçə on kilometrlik ərazini əhatə edə bilər. Məsələn, xərclərin əsas hissəsinin isitməyə
xərcləndiyi və qənaət olunan hər bir istilik vahidinin vacib olduğu böyük istixana təsərrüfatlarında
bu cür məlumat ötürmə sistemləri əvəzolunmazdır. Bu texnologiyadan istifadə edildikdə, istixana
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içərisində iqlimin vəziyyəti (temperatur, rütubət, işıqlandırma və s.) haqqında məlumatlar sensorlardan idarəetmə mərkəzinə ötürülür.
İkincisi, rəqəmsal olaraq idarə olunan konteyner təsərrüfatlarıdır. Belə bir fermanın iş modulu
işıqlandırma, suvarma sistemi və su təchizatı ilə təchiz edilmiş 40 futluq dəniz konteyneridir. Belə
bir təsərrüfat toxumla “doldurula” bilər və dəmir yolu ilə ölkənin istənilən nöqtəsinə göndərilə
bilər, burada şəbəkəyə qoşulacaq və əkinin inkişafı prosesinə başlanılacaq. Belə bir modula ehtiyacı olan hər şey, torpağın nəmliyi, su təchizatı və hava istiliyi haqqında məlumatları operatora
ötürmək üçün enerji təchizatı və mobil əlaqədir. Belə bir fermanın münbit torpağa ehtiyacı yoxdur,
sözün əsl mənasında bir qayaya yerləşdirilə bilər. Gündəlik qulluq da tələb olunmur - başqa bir
şəhərdə ola biləcək operator sizə su ehtiyatını doldurmalı və ya məhsul yığmalı olduğunuzu bildirəcəkdir. Nəhayət, məhsul yığıldıqdan sonra konteyner yenidən “doldurulmağa” göndərilə bilər.
Yerli tərəvəz, meyvə və göyərti istehsalına olan tələbatı nəzərə alaraq, şəhər təsərrüfatları istənilən
pərakəndə satıcıya, restorana və ya şəhər fermerinə fayda verəcək.
Üçüncüsü, torpağın tərkibi haqqında məlumatlara əsaslanaraq tələb olunan gübrə dozasının son
dərəcə dəqiq hesablanması texnologiyasıdır. Ümumiyyətlə, bu texnika yeni deyil, amma hər il
gübrələr daha “dəqiq” olur. Artıq torpağın ekspress təhlili bitkilərin inkişafının bütün mərhələlərində 25 kənd təsərrüfatı bitkisi üçün 12 qida maddəsinə olan ehtiyacı müəyyən etməyə imkan
verir və proqram alqoritmləri gübrə dozasını hesablayarkən havanın temperaturu və yağıntıların
miqdarını nəzərə almağa imkan verir. Bu texnologiya məhsuldarlığı 30 faiz artırır.
Dördüncü - ticarət prosesini optimallaşdıran kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan alışı və satışı
üçün nəzərdə tutulan ticarət platformalarıdır. Əlbəttə ki, bu, yalnız kənd təsərrüfatı layihəsi deyil.
Əksinə, fermerlərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış bir ticarət texnologiyasıdır və uzun müddətdir
digər sahələrdə istifadə olunur. Buna baxmayaraq, məhsul yetişdirmək savaşın yalnız yarısıdır,
həm də qazanclı şəkildə satılmalıdır və fermerin mənfəəti ən çox bu prosesdən asılıdır. Beləliklə,
bu cür platformalara böyük tələbat olacaq.
Beşincisi, kiçik fermer təsərrüfatlarının məhsullarını restoran və pərakəndə alıcılara xüsusi bir
İT platformasından istifadə edərək çatdırmalarına kömək edən bir onlayn xidmətdir. Satıcılar üçün
bir növ Uber təchizatçı qabiliyyətlərinin məcmusu. Texnologiya ixtira edilib və artıq Hindistanda
tətbiq olunur. Fermerləri pərakəndə satıcılarla birbaşa əlaqələndirməklə kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü üçün infrastrukturu optimallaşdırır. Hindistan təcrübəsinə əsaslanan platforma,
fermerlərə gəlirlərini 20% artırmağa imkan verir [8].
Gənc fermerlər bu gün rəqəmsallaşmada və buna görə də qlobal kənd təsərrüfatının inkişafında
əsas halqadır. Bu gün aqrar sektorda ali təhsilli insanların faizi artır, sənaye intellektual hala gəlir
və yenilikçi düşüncəli şəhər gənclərini cəlb edir. Həm də ekoloji cəhətdən təmiz, sağlam bir iş
qurmaq məqsədi ilə aqrar sahəyə daha çox gənc gəlir. Onların kənd təsərrüfatı sahəsinə kütləvi
şəkildə girməsi üçün sürətləndirilmiş təhsil proqramlarına və maliyyə dəstəyinə ehtiyacları var.
Bu cür proqramlar startaplara investisiya cəlb etmək və investorlar ilə əməkdaşlıq üçün şərait yaradır.
Kənd təsərrüfatı sektorunun rəqəmsallaşdırılması-ümumi tendensiyalar və inkişaf
istiqamətləri
Rəqəmsallaşma aqrar sektorun gələcəyini müəyyin edən əsas aspektlərdən, əsas amillərdən
biridir. Almaniya Federal Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (BMEL), aşağıdakı əsas prinsipi rəhbər tutaraq “rəqəmsal kənd təsərrüfatı” (“Digital Farming”) üçün çərçivə şərtlərinin formalaşdırılmasında
fəal iştirak edir. Burada başlıca şərt rəqəmsal transformasiyanın kənd təsərrüfatı və aqrar sektor
üçün hansı təsirləri olacaq və yeni imkanlar həm fermerlərə, həm ətraf mühitə, həm də istehlakçılara eyni dərəcədə fayda verməsidir. Rəqəmsal texnologiyalar müasir kənd təsərrüfatı üçün heç
də yad deyil: artıq uzun illərdir ki, kompüter elmləri və elektronika onun iş prosesinin bir hissəsidir. Rəqəmsal həllər bitki mühafizə tədbirlərini həyata keçirmək və meteoroloji proqnozların hazırlanması üçün istifadə olunur. Kənd təsərrüfatı maşınları dəqiq əkinçilik üçün ağıllı texnologiyalarla təchiz edilmişdir. Tarlalarda və heyvandarlıq fermalarında bir çox iş prosesi avtomatlaşdırıl180
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mışdır. Bununla birlikdə rəqəmsallaşdırma daha da irəli gedir və informasiya axınının hərəkəti
çərçivəsində müxtəlif proseslər və onların iştirakçıları arasında əlaqələr qurur ki, bunlara kənd
təsərrüfatı istehsalçıları ilə yanaşı İT xidmətləri, kənd təsərrüfatı avadanlığı təminatçıları və ixtisaslaşmış məsləhətçilər də daxildir. GPS məlumatlarından ilk istifadə edən sahələrdən biri məhz
kənd təsərrüfatı idi. GPS nəzarəti, uyğun kompüter proqramları ilə birlikdə traktorların və
özüyeriyən kombaynların hərəkətini optimallaşdırır və yanacağa qənaət edir. Hava proqnozları,
pilotsuz uçuş aparatları və digər məlumat idarəetmə sistemləri təqdim edən tətbiqlər, torpağın
işlənməsi və yığım proseslərini optimallaşdırmağa kömək edir. Bulud əsaslı saxlama həlləri bitkilərin daha səmərəli və daha yaxşı gübrələnməsini və qidalanmasını təmin edə bilər. Qarğıdalı
silosu və ya şəkər çuğunduru yığımı kimi mürəkkəb istehsal proseslərinin real vaxt rejimində
izlənməsi və birgə təşkili mümkün olur. Qidalanma robotları, süd ölçmə cihazları və ya iqlim
nəzarət sistemləri heyvanların rifahına və ətraf mühitin qorunmasına əhəmiyyətli töhfə verməklə
yanaşı, kənd təsərrüfatı işçilərinin işini asanlaşdırır. Sensor texnologiyasındakı yeni nailiyyətlər
heyvanların davranışlarını izləməyə və qiymətləndirməyə imkan verir. Təxminən iyirmi ildir ki,
aqrobiznes sənayesi, proseslərin yaxşı istehsal təcrübələrinin tələblərinə uyğun olaraq optimallaşdırılmasını və dəqiq şəkildə həyata keçirilməsini (“dəqiq əkinçilik”) və ağıllı idarəetmə (“ağıllı
əkinçilik”) vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün hər fürsətdən istifadə etmişdir. Traktor və qoşmanın daha səmərəli birləşməsini təmin etmək və ya optimal təchizat zəncirlərini təşkil etmək üçün aparat və proqram təminatı daim təkmilləşdirilir. Kənd təsərrüfatı istehsal
vasitələrindən (məsələn, toxum, gübrə, bitki mühafizə vasitələri) istifadə edir və son istehlakçıya
çatana qədər nəql və emal prosesinə nəzarət edir. Rəqəmsal vasitələrdən istifadə edərək bu material
və trafik axınının göstərilməsi və uzlaşdırılmasının səmərəliliyini və şəffaflığını artıracağı, eləcə
də iş şəraitini yaxşılaşdıracağı gözlənilir. Həmçinin, kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması, davamlı qaynaq istifadəsini və heyvan və bitkilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq diqqətli davranılmasını təmin etməklə ətraf mühitə müsbət təsir göstərə bilər.
Alman kənd təsərrüfatı kiçik və böyük müəssisələr də daxil olmaqla müxtəlif istehsal strukturları ilə seçilir. Bəzi müəssisələr üçün kənd təsərrüfatı fəaliyyəti əsas, digərləri üçün əlavə gəlir
mənbəyidir və bütün bunlar əsasən kənd bölgələrindədir. Kənd yerlərində rəqəmsal texnologiyaların daha geniş yayılması üçün aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilməlidir: rəqəmsal infrastrukturun
davamlı genişləndirilməsinə hədəflənmək (5G), yeni yaradılan müxtəlif interfeyslərin və proqram
məhsullarının standartlaşdırılması, təlim və konsaltinq, çünki fermerlər İT mütəxəssisi deyillər və
bu sahəyə qoyulan investisiyalarla bağlı qərar qəbul etmək üçün yaxşı məlumat bazasına malik
olmalıdırlar, avadanlıqların etibarlılığının artırılması, kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşmasının təsirlərini qiymətləndirən əlavə tədqiqatlar, məlumatların qorunmasının hüquqi tənzimlənməsi,
onun təhlükəsiz saxlanılması və informasiya suverenliyi, habelə digər əsas şərtlərin müəyyən edilməsi (məsələn, dronların istifadəsi ilə bağlı qaydaların və şərtlərin tətbiqi).
Nəticə
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, yeni texnologiyaların istifadəsi tarixən mövcud olmuş kənd təsərrüfatı peşələrinin yox olmasına gətirib çıxara bilər, lakin bu, yeni məşğulluq sahələrinin yaranması ilə kompensasiya olunacaq. Mannheimdəki Avropa İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin alimləri, Almaniyada işləyənlərin 42%-nin təxminən 20 il ərzində ya avtomatlaşdırılmış, ya da rəqəmsal hala gətirilə bilən işlərlə məşğul olduğunu təsbit etdi. Kənd təsərrüfatı müəssisələri ilə bağlı
sual yaranır - rəqəmsallaşmanın istehsal strukturlarına təsiri varmı və kənd təsərrüfatı istehsalında
iş yerlərinin mövcudluğunu təhdid edirmi? Orta və kiçik kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün
rəqəmsallaşmanın faydalarının qiymətləndirilməsi fərqlidir. Almaniya Federativ Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mütəxəssislər və sənaye nümayəndələri ilə əməkdaşlıq edərək, kənd
təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması prosesini aktiv şəkildə dəstəkləmək üçün altı istiqaməti müəyyənləşdirdi: Kənd təsərrüfatı müəssisələrində təcrübə sahələrinin təşkili, kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması sahəsində yetkililik mərkəzinin (“Competence Center”) yaradılması, Federal
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Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, siyasi dairələrin (Almaniya Bundestaqının deputatları), federal əyalətlərin tabeliyində olan tədqiqat təşkilatlarının və yuxarıda göstərilən yetkililik mərkəzinin nümayəndələrindən ibarət “idarəetmə komitəsi” nin formalaşdırılması, Federal Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə AB və beynəlxalq səviyyələrdə əməkdaşlıq üçün səlahiyyət və resursların verilməsi, kənd
infrastrukturunun inkişafı, coğrafi məlumatların, meteoroloji və istehsal vasitələri haqqında
məlumatların toplanması.
Bu istiqamətlər arasında əsas üstünlük biliklərin idarə edilməsi və ötürülməsinə verilir. Təsərrüfatlararası rəqəmsal həllər xüsusilə kiçik müəssisələr üçün faydalı ola bilər. Aktiv siyasi iştirak
isə, risklərin vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının alınması ilə rəqəmsallaşma potensialından
optimal şəkildə istifadə olunmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu da uzunmüddətli
perspektivdə Almaniyanın kənd təsərrüfatı sektorunun güclənməsinə kömək edəcək.
ƏDƏBİYYAT
1. Alıyev İ.H., İbadov S.A. və b. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı.: “Ağrıdağ”, 1998, 396 s.
2. Əliyev A.Ə., Şəkərəliyev A.S. Bazar iqtisadiyyatının əsasları. Bakı: “Elm”, 2002, 265 s.
3. Abdullayev K.N. Regional təhlükəsizliyin təmin olunmasında “Şərq-Qərb” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin rolu // Şəxsiyyət, Cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar
(Respublika elmi konfransının materialları), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi,
Mingəçevir Dövlət Universiteti , Mingəçevir.: MİQ poliqrafiya nəşr. 2019, s. 304-305.
4. Волгина Н.А. Международная экономика, Москва.: Эксмо, 2010, 480 с.
5. Алетдинова А.А. Инновационное развитие аграрного сектора на основе цифровизации и
создания технологических платформ // Инновация: электронный научный журнал. 2017.
№4 (33). – с. 22.
6. Афонина В.Е. Влияние цифровизации на развитие аграрного сектора экономики //МСХ.
2018. №3. – с. 15-17.
7. https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/
8. http://www.fao.org/3/ca4887ru/ca4887ru.pdf
Фамил Вели оглы Рустамов
д.ф.э., Институт Экономики НАНА
e-mail: familrustamov456 @ gmail.com
Oсновныe особенности цифровизация в аграрной сфере в современных
экономических условиях
Резюме
Цель исследования - оценить роль цифровой деятельности в обеспечении развития аграрной сферы в условиях современной рыночной экономики, определить направления ее
эффективного развития.
Методология исследования-базируется на системном и комплексном анализе. Применяется научный подход к оценке деятельности по цифровизация аграрной сферы. Изучаются и оцениваются позиции различных авторов, изложенных в научных работах, а также
международных опыт в этой области.
Прикладная значимость исследования - заключается в том, что полученные в ходе
исследования результаты, выдвинутые предложения могут быть использованы для совершенствования механизмов развития и управления цифровой деятельностью в аграрной
сфере, обеспечения социально-экономического развития регионов.
Результаты исследования - оценка новых подходов к формированию и развитию цифровой деятельности в аграрной сфере для обеспечения социально-экономического развития
в регионов, разработка эффективных рекомендаций и предложений.
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Оригинальность и научная новизна работы – состоит в том что исследован потенциал
развития цифровой деятельности в аграрной сфере в регионах страны, проведена оценка
позиций различных авторов к существующим проблемам. В статье проанализировано текущее состояние цифровизации в аграрной сфере, выдвинуты предложения и рекомендации
по решению возникших проблем.
Ключевые слова: предпринимательство, экономическое регулирование, экономические реформы, экономическое развитие, национальная экономика, инвестиции, регион.
Famil Veli Rustamov
PhD in economnics, Institute of Economy of ANAS
e-mail: familrustamov456@gmail.com
Main features of digitalization in agriculture under the modern economic conditions
Summary
The purpose of the study - is to assess the role of digital activity in ensuring the development
of the agricultural sector in a modern market economy, to determine its effective development.
The methodology of the research is based on systematic and complex analysis, methodological approaches to the assessment of digitalization activities in the agricultural sector and
important principles of international experience in this area, scientific provisions in the scientific
works of various researchers.
The practical importance of the research - the results obtained in the study, the proposals put
forward can be used to improve the mechanisms of development and management of digital activities in the agricultural sector, to ensure the socio-economic development of the regions.
The results of the research - are to evaluate new approaches to the development and formation
of digital activities in the agricultural sector in ensuring socio-economic development in the
regions, to develop effective recommendations and proposals.
Originality and scientific novelty of the research - possible potentials for the development
of digital activities in the agricultural sector in the regions of the country were studied, assessments
were made on the basis of the author's approaches to existing problems. The article analyzes the
current state of entrepreneurial activity in economic regions, makes suggestions and recommendations to solve the problems.
Key words: entrepreneurship, economic regulation, economic reforms, economic development, national economy, investment, region
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MÜASIR DÖVRDƏ AQRAR SAHƏDƏ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA
TEXNOLOGİYALARININ SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI PRORİTETLƏRİ
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi müasir dövrdə aqrar sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) səmərəliliyinin artırılması proritetlərinin tədqiqindən ibarətdir. Eyni zamanda, milli
iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən olan aqrar sahədə İKT-nin rolunun öyrənilməsi, bununla bağlı
problemlərin açıqlanmasıdır.
Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində təhlil, sintez və ümumiləşdirmə kimi iqtisadi metodlardan istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - aqrar sahənin inkişafının modelləşdirilməsində, yeni texnologiyaların daha sürətli tətbiqində İKT-dən istifadənin səmərəliliyini təmin etmək üçün yanaşmaların və prioritetlərin müəyyənləşdirilməsinə, bu sahədə dövlətin İKT siyasətinin təkmilləşdirilməsinə, yeni fəaliyyət strategiyalarının işlənməsinə imkan verməkdən ibarətdir.
Tədqiqatın nəticələri - aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin müasir dövrün tələblərinə uyğun
olaraq, həm də milli iqtisadiyyatın inkişaf xüsusiyyətlərinə adekvat olan tövsiyələr verilmiş və
təkliflər hazırlanmışdır.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin qlobal iqtisadi
çağırışlar kontekstində artırılması problemlərinə və onların həlli yollarına müasir elmi-iqtisadi yanaşmaların formalaşdırılması, metodoloji üslubların müəyyənləşdirilməsidir. Azərbaycanda aqrar
sahənin qarşısında duran strateji vəzifələr, xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilər də nəzərə alınmaqla milli iqtisadiyyatın aqrar sahəsində İKT-nin tətbiqi proseslərinin səmərəliliyinin artırılması
üzrə mexanizmlər işlənmiş və əsaslandırılmışdır.
Açar sözlər: İKT, İKT-nin səmərəliliyinin artırılması, İKT-nin səmərəlilik problemləri, aqrar
sahə, kənd təsərrüfatı, rəqəmsal texnologiyalar, işğaldan azad olunmuş ərazilər.
Giriş
Qlobal dünyamızda milli iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi və qlobal problemlərin
sistemli və ardıcıl şəkildə həll olunmasında yüksək texnologiyaların, ümumilikdə İKT-nin rolu
ildən-ilə artmaqdadır. Rəqəmsal texnologiyalar cəmiyyətin və milli iqtisadiyyatın ayrılmaz tərkib
hissəsinə çevrilmişlər. Bunlarla bərabər, iqtisadi təhlükəsizliyin, xüsusilə ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında İKT texnologiyalarının rolu yüksək qiymətləndirilir. Məlumdur ki, ərzaq
təhlüksizliyi problemi minilliyin ən qlobal təhlükələrindən biri kimi qiymətləndirilmişdir. Professor E.A.Quliyev qeyd edir ki, ərzaq təhlükəsizliyi müasir qlobal təhlükələrin artdığı bir şəraitdə
dünya sivilizasiyasını və ölkələrini narahat edən ən ciddi problemlərdən biri hesab olunur. Dünya
dövlətlərinin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri artmaqda olan dünya əhalisinin ərzaq problemlərinin uzunmüddətli dövr üçün davamlı və sabit formada həll edilməsi, ərzaq əlçatanlığının
əhəmiyyətli səviyyədə gücləndirilməsidir. Dünya ölkələrinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində səylərinin birləşdirilməsi, beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdə fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması, mövcud ərzaq resurslarından istifadənin ən səmərəli yollarının və mexanizmlərinin modelləşdirilməsi prioritet fəaliyyət istiqamətlərindən hesab olunur [7, s.5]. Eyni zamanda, dünya ölkələrində İKT-nin tətbiqi və ondan səmərəli istifadə edilməsi prizmasından yanaşdıqda, əvvəldə qeyd etdiymiz kimi, ilk növbədə, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin bu
sahədəki üstünlükləri diqqət çəkir. Digər tərəfdən, dünyada qlobal səviyyədə uzunmüddətli dövr
üçün həlli yollarını gözləyən problem kimi-ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, dünyada aclıq
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səviyyəsinin azaldılması, aclıqdan əziyyət çəkən insanların bu bəladan qurtarılması və bütün bunlar üçün kənd təsərrüfatı sektoru sahələrinin inkişaf etdirilməsi, ümumilikdə aqrar sahənin müasir
texnologiyalar əsasında inkişafının dərinləşdirilməsi və məhsuldarlığın artırılması hesabına ərzaq
bolluğunun yaradılması, ərzaq əlçatanlığının yüksəldilməsi, qida təhlükəsizliyi üçün real potensialın formalaşdırılması və dünya əhalisinin fasiləsiz şəkildə mühüm qida məhsulları ilə təminatına
şəraitin yaradılmasıdır. Bu proseslərdə İKT-dən fəal şəkildə istifadə olunması qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsində məhsuldar rol oynayır [11, s. 200].
Qeyd edək ki, BMT səviyyəsində Minilliyin İnkişaf Hədəflərində bu məsələlərə geniş yer verilmişdir, belə ki, məhz BMT-nin bu sahədə ixtisaslaşdırılmış qurumu olan Kənd Təsərrüfatı və
Ərzaq Təşkilatının hazırladığı hesabatlarda və məruzələrdə kənd təsərrüfatı sektoru sahələrində və
aqrar sektorda informasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələlərinə ciddi önəm verilmiş, o cümlədən İKT-nin intensiv tətbiqi hesabına daha yüksək nailiyyətlərin əldə edilməsi mexanizmləri
müəyyənləşdirilmişdir və bütün dünya ölkələrinə tövsiyə olunmuşdur. Amma bu məsələlərin reallaşdırılması üçün dünya dövlətləri daha çox səy göstərməli və özlərinin aqrar sahələrinin inkişaf
hədəflərinə uyğun olaraq tədbirlər görməlidirlər. Bunlarla yanaşı, 2016-cı ildə keçirilmiş Ərzaq və
Qida Təhlükəsizliyi üzrə qlobal forumda kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi, ərzaq
məhsulalrının çeşidinin və həcminin artırılması, aclığın və yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması
problemlərinin həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi zamanı informasiya texnologiyalarından istifadənin fəallaşdırılması məsələlələrinə toxunulmuşdur və müzakirələr aparılmışdır. Burada “Ağıllı
kənd təsərrüfatı” (Wisdom Agriculture) prinsipi əsasında inkişaf mexanizmləri prioritet fəaliyyət
istiqamətləri kimi qiymətləndirilmişdir və bu da təsadüfi deyildir. Artıq dünyanın bir çox ölkələrində aqrar sahədə İKT-dən səmərəli istifadə olunması təcrübəsi toplanmış və yüksək nəticələr
əldə edilmişdir. Bir neçə misallara müraciət etsək bunun şahidi olarıq: 1) Fransada işdə kompüter
tətbiq edən fermerlərin sayı 110 min, Yaponiyada 144 min, Polşada 100 min olduğu halda bu
göstərici İspaniya kimi ölkədə cəmisi 45 min, Rusiyada 9 min və Böyük Britaniyada 60 min səviyyəsindədir; 2) internet sistemində işləyən fermerlərin sayı baxımından daha çox fərqlənən ölkələr sırasında Almaniya yer almışdır və bu ölkədə analoji fermerlərin sayı 55 mindir, bu göstərici
Böyük Britaniyada- 30 min, Finlandiyada və Norveçdə - 40 min, Hollandiyada - 50 min, Çexiyada
- 4 min və Rusiyada cəmisi 3 min təşkil edir. Buradan görmək mümkündür ki, ölkələrin inkişaf
səviyyəsindən asılı olaraq, İKT texnologiyalarından istifadənin səviyyəsi də fərqli diapazonda formalaşmışdır. Şübhəsiz, postsosialist və postsovet respublikalarında İKT texnologiyalaının işlənməsi, hazırlanması və tətbiq edilməsi, o cümlədən aqrar sektorda istifadə edilməsi məsələləri üzrə
müəyyən dövrə və təcrübəyə ehtiyac vardır və bu kateqoriyadan olan ölkələr İKT-nin əldə edilməsində əsasən ABŞ və digər inkişaf etmiş dünya ölkələrindən asılıdırlar. İKT texnologiyalarının
kənd təsərrüfatı sektorunda və aqrar sahədə tətbiqinin genişləndirilməsi məsələləri inkişaf etməkdə
olan ölkələrdə, o cümlədən postsovet respublikalarında xüsusi proqramların hazırlanması və məqsədli investisiyaların yatırılması ilə həyata keçirilməsi daha məqsədəuyğundur. Ümumilikdə aqrar
sahədə və kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərində İKT-nin səmərəliliyinin artırılmasında texniki və texnoloji bazanın gücləndirilməsi vacib şərtlərdəndir [15, s.69]. Bu halda, aqrar sahənin
fəaliyyətinin daha səmərəli modelləşdirilməsi və informasiya təminatının gücləndirilməsi, maliyyə
dayanıqlılığının artırılması potensialı yüksələr. İKT-nin intensiv tətbiqi həm də təkcə aqrar sahənin
yox, bütövlükdə iqtisadiyyatın bu sahə ilə əlaqəli olan istiqamətlərinin qarşılıqlı inkişaf etdirilməsi
potensialından istifadəni sürətləndirir [13, s.14]. Digər tərəfdən, İKT-dən fəal şəkildə tətbiq edilməsi aqrar sektorda xammal itkilərinin azaldılmasına müsbət təsir göstərə bilər. Bunlar isə öz növbəsində aqrar sahənin səmərəliliyini artırır və rentabellik səviyyəsini yüksəltməyə əlavə imkanlar
formalaşdırır.
Qlobal çağırışlar şəraitində aqrar sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarinin
səmərəliliyinin artırılması prosesləri
Dünya səviyyəsində aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılması proseslərində bu shaənin
əsas xammal komponentlərinin formalaşdığı və ehtiyatlarının yaradıldığı kənd təsərrüfatının
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müxtəlif sahələrində İKT amilinin dəyərləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, son illərdə kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyaların tətbiqi fermerlərin
əkinləri emal etdiyi və bu proseslərdə tətbiq olunan üsulların təkmilləşdirilməsinə imkan vermişdir. Texnologiyanın kənd təsərrüfatı anlayışını necə dəyişdiyini görmək üçün hətta mütəxəssis olmağa belə ehtiyac yoxdur və kənd təsərrüfatında daha çox diqqət çəkən İKT yanaşmalarına bunları
aid etmək olar: 1) kənd təsərrüfatında torpaq sahələrinin inventarının aparılması və pasportlaşdırılması; 2) Peyk şəkilləri; 3) Dron və digər hava texnologiyaları; 4) Kənd təsərrüfatında informasiya texnologiyaları və onlayn bazalar; 5) Əldə olunan məlumatların emal olunması və ümumiləşdirilməsi. Son nəticədə isə aqrar sahə subyektləri rəqəmsal texnologiyalardan xeyli faydalanırlar
və bu üstünlüklər sırasında su istehlakının, digər xammal və yarımfabrikatların, həmçinin gübrələrin sərfinin azaldılması, ətraf ekosistemə mənfi təsirin aşağı salınması, ətraf mühitin, su mənbələrinin çirklənməsinin qarşısının alınması, sosial-iqtisadi effektin artırılması kimi məsələlər diqqət
çəkirlər [17]. Digər tərəfdən, dünyada baş verən yeni qlobal problemlər İKT-nin tətbiqini, xüsusilə
məsafədən əlaqələri daha çox zəruri etmişdir. Bu baxımdan, COVİD-19 pandemiyası bütün dünyada iqtisadi və digər proseslərə, o cümlədən beynəlxalq inteqrasiyanın rəqəmsal tendensiyalarına
bir çox və mürəkkəb yollarla təsir göstərmişdir. İnkişaf edən və yeni kontekstlərdə bu böhran aqrar
sahənin fəaliyyət istiqamətlərinin rəqəmsallaşdırılması prosesinin misli görünməmiş sürətlənməsinə səbəb olmuşdur və həm də iqtisadiyyatın bu mühüm sahəsində rəqəmsal maliyyə inteqrasiyasını kifayət qədər zəruri etmişdir. Belə ki, kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərində, bütövlükdə aqrar sahədə rəqəmsal maliyyə xidmətlərindən istifadə və istifadə miqyasının kəskin artması
ilə bağlı imkan və riskləri dərindən öyrənmək, adekvat fəaliyyət mexanizmləri hazırlamaq və fəal
şəkildə tətbiq etmək müasir dövrün zərurəti kimi diqqət çəkir. Bundan əlavə, maliyyə inteqrasiyası
və inkişafı təşviq etmək üçün rəqəmsal maliyyə xidmətləri ilə bağlı ümumi yanaşma və perspektivə təsir edən müasir dəyişikliklərin aqrar sahəyə necə təsir edəcəyini və bu sahənin səmərəliliyinə
hansı töhfələrin verəcəyini müəyyənləşdirmək və yaxın, orta, uzaq perspektiv üçün proqnozlaşdırmaq vacib şərtlərdəndir. Bu halda, rəqəmsal maliyyə xidmətlərinin - həm ənənəvi, həm də innovativ yollarla - həm dövlət, həm də özəl subyektlər tərəfindən iqtisadiyyat və cəmiyyət üçün böhranın nəticələrini yumşaltmaq üçün istifadə olunmasını təmin etmək mümkünləşər [23, s.19].
Qeyd edək ki, İKT-nin aqrar sahədə səmərəliliyinin artırılması kompleks və ardıcıl tədbirlərin
həyata keçirilməsini tələb edir. Buna görə İKT-nin mahiyyəti və səmərəlilik səviyyəsi hər bir ölkədə dövlət siyasətində prioritetlik təşkil etməli və bununla bağlı məsələlərə xüsusi önəm verilməlidir. Belə ki, İKT - informasiyaların təsbit olunmasını, onun emalını və mübadiləsini təmin edən
texnologiyalar məcmusu kimi xüsusiyyətlərə malikdir. İKT olaraq həmçinin mikroprosessorlar və
hesablama texnikası bazasında aparat-proqram avadanlıqları, qurğular və elektron informasiyanın
yaradılması, yığılması, saxlanması, ötürülməsi sisteminin müasir vasitələri də nəzərdə tutulur və
bütün bunlar aqrar sahədə qarşıda duran vəzifələrin reallaşdırılmasında ciddi töhfələr verə bilər.
Mühüm əhəmiyyət kəsb edən avadanlıqlar sırasında daha çox-kompüterlər, proqram təminatları,
şəbəkə infrastrukturu, elektron rabitə vasitələri diqqət çəkirlər. Eyni zamanda, İKT həm də iqtisadi
və sosial məzmun kəsb edir, xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, 2002-ci ilin 20 dekabr tarixində
BMT Baş Assambleyasının “İnkişaf naminə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının istifadə olunması” adlı qətnaməsində məhz bu məsələlər önə çəkilərək, İKT-nin sosial-iqtisadi həyatın bütün bölmələrinə təsiri yüksək qiymətləndirilmişdir [22]. Məhz bu amillərdən yanaşdıqda aqrar sahədə İKT-dən istifadənin səmərəliliyinin artırılması prioritetliyinin ön plana çıxarılmasının
vacibliyini qeyd etmək mümkündür [10]. İKT texnologiyaları aqrar sahədə olan çoxlu sayda problemlərin xüsusilə suvarılan torpaqlardan istifadənin səmərəli şəkildə dəyərləndirilməsi, otlaqların
və biçənəklərin optimal olaraq bölüşdürülməsi, su ehtiyatlarından istifadənin itki amili kontekstində işlənilməsi məsələlərində yüksək texnologiyaların rolundan istifadə özünü tamamilə doğruldur.
Xammal ehtiyatlarının yaradılması və aqrar sahənin müxtəlif emal müəssisələrində səmərəli şəkildə yeni məhsullara çevrilməsi proseslərində də İKT-nin çoxsaylı funksiyaları səmərəli baxıla bilər
[12]. Başqa bir amil isə 4.0 sənaye inqilabının aqrar sahənin qarşısına qoyduğu qlobal və mürəkkəb
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vəzifələrlə bağlıdır. Belə ki, bu sahənin modernləşdirilməsi, yeni inkişaf səviyyəsinə qaldırılması,
idarəetmə və nəzarət proseslərinin təkmilləşdirilməsi, məhsul istehsalına çəkilən xərclərin maksimum optimallaşdırılması məsələlərində İKT-nin səmərəliliyindən istifadənin genişləndirilməsi
prioritet hesab olunur [21 ]. Həm də milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin, ilk növbədə aqrar
sahənin innovasiyalaşdırılması, yeni innovasiyaların işlənilməsi məsələlərində İKT-nin rolu əvəzedilməzdir [9]. Bundan əlavə, aqrar-sənaye komplekslərində və onların emal müəssisələrində
idarəetmə proseslərində optimal olaraq təşkilində rəqəmsal texnologiyalar böyük üstünlüklər gətirə bilər [14, s. 509]. Aqrar sahədə informasiya və analitik bazanın formalaşmasında, ali qərarların
qəbul edilməsi üçün obyektiv və qərəzsiz təhlillərin aparılmasında, qiymətləndirmələrin həyata
keçirilməsində, rəqəmsal iqtisadiyyat bazasının yaradılmasında İKT-nin rolu böyükdür [16, s. 51].
Belə ki, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması proseslərində aqrar sahənin geniş perspektivə malik ehtiyatlarının üzə çıxarılması və onların təsərrüfat-maliyyə dövriyyəsinə cəlb olunması mümkünləşir
[19]. Rəqəmsal texnologiyaların fəal şəkildə tətbiq olunması operativliyi və səmərəliliyi artırır,
adekvat və preventiv qərarların qəbul olunmasına imkan verir. Rəqəmsallaşma dedikdə iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının kompleks və inteqrasiya olunmuş tətbiqi nəzərdə tutulur. Rəqəmsal texnologiya istehsal resurslarının qənaətində, sənədləşdirmənin sadələşdirilməsində və qərarların qəbul edilməsinin və təsərrüfat idarəetməsinin
keyfiyyətinin artırılmasında böyük potensiala malikdir. Rəqəmsallaşdırma kənd təsərrüfatını məhsuldar, davamlı səmərəli və təbiəti qoruyucu hala gətirməyə, yəni yüksək keyfiyyətə və ətraf mühitə minimum təsirə malik qida məhsulları istehsal etmək üçün minimum itkiyə malik istehsal resurslarından məqsədyönlü istifadə etməyə kömək etmək məqsədi daşıyır. Kənd təsərrüfatı əksər
hallarda açıq səma altında istehsal edir və canlı orqanizmlərlə işləyir, yəni bu, proqnozlaşdırmaq
və onlara tənzimləyici təsir göstərmək çətin olan mürəkkəb və dinamik istehsal şəraiti ilə xarakterizə olunur ki, bu da istehsal proseslərində nasazlıqlara səbəb ola bilər [18, s. 331]. Buna görə də
BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatlarının, ilk növbədə FAO-nun tövsiyə və təkliflərinə, çağırışlarına görə hər bir dövlət müasir qlobal ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin həllinə öz töhfəsini verməli, ilk növbədə öz ölkə əhalisinin ərzaq problemini dayanıqlı şəkildə həll etməli və beynəlxalq
əməkdaşlıqda fəallıq göstərməlidir. Bu məqsədlə İKT-dən intensiv istifadə müasir dövrün obyektiv reallığı kimi ortaya çıxmışdır. Amma qeyd etmək lazımdır ki, İKT-dən aqrar sektorda istifadə
edilməsi məsələləri üzrə müəyyən dövrə və təcrübəyə ehtiyac vardır və bu baxımdan rəqəmsal
mexanizmlərdən istifadəni intensivləşdirməyə nail olmayan ölkələr, şübhəsiz İKT-nin son nailiyyətlərinin əldə edilməsində əsasən ABŞ və digər texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş dünya ölkələrindən bilavasitə asılıdırlar. [3, s. 124].
Azərbaycanda aqrar sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarinin səmərəliliyinin artırılması problemləri və perspektivləri
Azərbaycanda aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində son illərdə ardıcıl
tədbirlərin görüldüyünü, müəyyən proqramların və strategiyaların reallaşdırdığını qeyd etmək
mümkündür. Bunlarla belə, rəqəmsal texnologiyaların hər yerdə tətbiqi biznes aparmağın formalarına və üsullarına, bütün proseslərdə bu texnologyalardan istifadənin qaçılmaz prosesə çevrilməsinə səbəb olur və fəaliyyət sahələrinin səmərəliliyinə ciddi təsir göstərir. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin vacibliyi tədarük zəncirlərinin saxlanması və bərpası,
COVID-19 pandemiyası və onunla əlaqəli müxtəlif karantin məhdudiyyətləri şəraitində fəaliyyətin
daha səmərəli tənzimlənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir [20]. Pandemiya dövründə aqrar sahədə
fəaliyyətin sabit təşkilində yüksək texnologiyaların rolu, xüsusilə məhsul yığımında və emalında
bu texnologiyalardan istifadə edilməsi böyük üstünlüklər verir. Analoji üstün cəhətlər və texnologiyalardan istifadənin modelləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər konkret olaraq daha çox bir sıra fəaliyyət istiqamətlərində özünü büruzə verir: 1) aqrar sahənin elmi əsaslarla idarə olunmasında;
2) kənd təsərrüfatı kompleksinin məhsuldarlığının artırlmasında; 3) kənd təsərrüfatı məhsullarının,
xammal və ərzaq istehsalının, ixracının və idxalının dövlət tənzimlənməsinin səmərəliliyinin artırılması; 4) kənd təsərrüfatı kompleksinin və aqrar bazarın vəziyyətinin monitorinqi və təhlilinin
187

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№3(62)-2021

təşkili hesabına səmərəliliyin yüksəldilməsi [8, s.593].
Müasir şəraitdə aqrar sahə kimi mürəkkəb iqtisadiyyat sahəsinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi,
bu sahənin şəffaflıq və səmərəlilik problemlərinin həll olunmasında obyektiv informasiyanın rolu
böyükdür və qeyd edə bilərik ki, bu problem təkcə aqrar sahə üçün yox, bütövlükdə ölkəmiz üçün
xarakterikdir. Gənc tədqiqatçı M.E.Hacızadə bildirir ki, ölkədə informasiya cəmiyyəti quruculuğu
sahəsində irəliləyişlərin davamlı təmin edilməsi üçün telekommunikasiya, xüsusən də, genişzolaqlı İnternet inkişaf etdirilməli, sahəvi infrastruktur daha da təkmilləşdirilməli, İKT-nin iqtisadiyyatın digər sektorlarda rolu və əhəmiyyətinin artırılması istiqamətində adekvat layihələr həyata
keçirilməli, ixracyönümlü istehsal stimullaşdırılmalı, vergi güzəştləri tətbiq olunmalı və gömrük
rüsumları optimallaşdırılmalı, rentabelliliyi və reinvestisiya imkanı ilə fərqlənən fiberoptik infrastrukturun inkişafı da diqqətdən yayınmamalıdır. İKT sektorunda sahibkarlığa dəstək gücləndirilməli, innovativ layihələr həyata keçirən startap şirkətlərin maliyyələşdirilməsinə, onlara vençur
investisiyalar yönəldilməsinə üstünlük verilməlidir. [5, s.78]. Eyni zamanda, hazırkı dövrdə aqrar
sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf problemlərinə yanaşmaların daha
da təkmilləşdirilməsi zərurəti ortaya çıxmışdır. Belə ki, hər bir iqtisadiyyat sahəsində olduğu kimi
aqrar sahədə də İKT-nin tətbiqinin genişləndirilməsi və sürətləndirilməsi vacibdir. Ölkə Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə ölkəmizin iqtisadiyyat sahələrində İKT-dən intensiv olaraq istifadə olunması istiqamətində hədəflər
yer almışdır [1]. Bu sırada İKT-nin təsirinin kifayət qədər müsbət ola biləcəyi iqtisadiyyat sahələrindən biri də aqrar sahə hesab olunur və bu istiqamətdə sistemli, ardıcıl tədbirlərin görülməsini
qeyd etmək olar. Eyni zamanda, aqrar sahədə və kənd təsərrüfatının önəmli fəaliyyət istiqamətlərində İKT-nin səmərəliliyinin artırılması hesabına məhsuldarlığın yüksəldilməsi, yetişdirilmiş
məhsulların daha əlverişli şərtlərlə satış müəssisələrinə verilməsi və ixracının təşkili mümkündür
[6]. Digər tərəfdən, aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılması və daha geniş tətbiq olunması
sayəsində əhalinin istehlakı üçün müasir tələblərə cavab verən ərzaq və digər sənaye məhsulların
istehsalın həcminin artırılmasında və məhsuldarlığın yüksəldilməsində əhəmiyyətli rol oynamaq
potensialına malikdir. Cəmiyyətdə və iqtisadiyyatda İKT-nin səmərəliliyinin artırılması və daha
fəal şəkildə bu texnologiyaların tətbiqinə önəm verilməsi hazırkı dövrümüzün vacib məsələləri
kimi qiymətləndirilmişdir. Belə ki, İKT sahəsində əldə edilən nailiyyətlərin hamısı praktiki əhəmiyyətə malikdir [4]. Aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılması, bu qəbildən olan texnologiyaların tətbiqinin mühüm istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və daha çox əsaslandırılmış
fəaliyyət strategiyasının hazırlanması ciddi önəm kəsb edir və bununla bağlı iki mühüm yanaşma
diqqətdə saxlanılmalıdır: 1) iqtisadiyyatın mühüm sektorlarından olan - aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində məqsədli tədbirlərin görülməsi və işlək mexanizimlərin hazırlanması təmin olunmalıdır və 2) aqrar sahədə daha çox səmərəliliyin təmin edilməsi məqsədilə,
İKT-nin səmərəliliyinin gücləndirilməsi istiqamətində əsaslandırılmış dövlət proqramları, investisiya-innovasiya layihələri hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. Xüsusilə, aqrar sahədə rəqəmsal
mühitin formalaşdırlması ilə bağlı olaraq görülən tədbirlər genişlənməkdədir və bu istiqamətlərdə
artıq bir sıra məqsədli proqramlar həyata keçirilməkdədir [2].
Nəticə
Beləliklə, yeni çağırışlar və qlobal problemlərin davam etdiyi bir şəraitdə aqrar sahədə İKT-nin
səmərəliliyinin artırılması prioritetləri xüsusi yanaşmaları nəzərə almağı şərtləndirir. Belə ki, aqrar
sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılması və daha intensiv inkişaf etdirilməsi məsələlərinə və problemlərinə kompleks formada yanaşma təmin olunmalıdır. Xüsusilə, dövlət tərəfindən bu sahədə
mövcud qanunvericilik bazası təkmilləşdirilməli, daha geniş miqyaslı institusional tədbilər görülməli və aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılmasına imkan verən fəaliyyət strategiyası işlənilməli və tətbiq edilməlidir. Ölkəmizdə aqrar sahənin məhsullarının internet portallar üzərindən
ixracı, təşviqi, potensial investorlar üçün biznes-layihələrin təqdim olunması və ixrac əməliyyat188
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larının həyata keçirilməsində İKT-dən istifadənin genişləndirilməsi tendensiyasını müşahidə etmək mümkündür. Hesab edirik ki, Azərbaycanda aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılması
məqsədilə bir sıra məsələlərə daha çox diqqət yetirilməlidir:
- Qlobal problemlər kontekstində, ilk növbədə COVİD-19 pandemiyasının mənfi təsirinin
azaldılması istiqamətində aqrar sahədə strateji vəzifələrin yerinə yetirilməsində İKT-nin rolunun
genişləndirilməsi və səmərəliliyinin artırılması tədbirləri sürətləndirilməlidir;
- Aqrar sahədə daha məhsuldar fəaliyyət mühitinin yaradılması və mexanizmlərin tətbiq olunması, məhsulların yetişdirilməsi, yığılması və itkilərin minimum səviyyəyə endirilməsi, ehtiyatların yaradılması, daha çox effekt verən fəaliyyət strategiyalarının işlənməsi, rəqabətqabiliyyətli aqrar məhsulların istehlakçılara çatdırılması proseslərində İKT-nin səmərəliliyinin artırılması ilə
bağlı konseptual yanaşmalar təmin edilməli və institusional tədbirlər reallaşdırılmalı, dövlət siyasəti təkmilləşdirilməli və dövlət dəstəyi mexanizmləri işlənərək tətbiq olunmalıdır;
- Aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılması prioritetlərindən yanaşmaqla, mütərəqqi
dünya təcrübəsinin daha dərindən mənimsənilməsi və tətbiqi məqsədilə hər bir iqtisadi rayonda
pilot-layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur və s.
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Приоритеты повышения эффективности информационно-коммуникационных
технологий в сельском хозяйстве в современный период
Резюме
Целью исследования является изучение приоритетов повышения эффективности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в аграрном секторе в современном периоде. В то же время изучение роли ИКТ в секторе сельского хозяйства, который является
одним из важных секторов национальной экономики, может обосновать связанные с этим
проблемы.
Методология исследования - в исследовании использовались такие экономические методы как анализ, синтез и обобщение.
Практическое значение исследования заключается в определении подходов и приоритетов для моделирования развития аграрного сектора, для обеспечения эффективности использования ИКТ в ускоренном применении новых технологий, для совершенствования государственной политики в области ИКТ, для разработки новых стратегий в этой сфере.
Результаты исследования - даны рекомендации и предложения по эффективности ИКТ
в аграрном секторе в соответствии с требованиями современности, кроме того, анализированы адекватные характеристики развития национальной экономики в целом.
Оригинальность и научная новизна исследования заключается в формировании современных научных и экономических подходов к проблемам повышения эффективности
ИКТ в аграрном секторе в контексте глобальных экономических вызовов и их решения. С
учетом стратегических задач, стоящих перед аграрным сектором Азербайджана, особенно
на освобожденных от захватчиков территориях, разработаны и обоснованы механизмы повышения эффективности применения ИКТ в аграрном секторе экономики страны.
Ключевые слова: ИКТ, эффективность ИКТ, проблемы эффективности ИКТ, аграрный сектор, сельское хозяйство, цифровые технологии, освобожденные территории.
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Priorities of improving the efficiency of information and communication technologies in
agriculture sector in the modern period
Summary
The purpose of the study is to analyze priorities of improving the efficiency of information
and communication technologies (ICT) in the agricultural sector in the modern period. At the same
time, a study of the role an important sector of the national economy like ICT in agriculture can
consider raised problems.
Research methodology - in the article are used economic methods such as analysis, synthesis
and generalization.
The practical significance of the study is to identify approaches and priorities for modelling
the development of the agricultural sector, to ensure the effective use of ICTs in the accelerated
application of new technologies, to improve public ICT policies and to develop new strategies in
this area.
Results of the research - recommendations and proposals on the effectiveness of ICT in the
agricultural sector in accordance with the requirements of our time are given in the end of the
article. In addition, adequate characteristics of the development of the national economy are
analyzed then.
Originality and scientific novelty of the research - consist of the formation of modern scientific and economic approaches to the problems of improving the efficiency of ICT in the agricultural sector in the context of global economic challenges and their solution. Taking into account
the strategic tasks facing the agricultural sector of Azerbaijan, especially in the territories liberated
from invaders, mechanisms to increase the effectiveness of ICT use in the agricultural sector of
the country's economy are developed.
Key words: ICT, efficiency of ICT, a problem of efficiency of ICT, the agrarian sector,
agriculture, digital technologies, liberated territories.
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MÜASİR İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA REKLAMIN ROLU
Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - müasir iqtisadiyyatın spesifik aspektləri və orada reklamın yerini müəyyənləşdirməkdir.
Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə, amillər üzrə
təhlil metodlarından istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - məqalədə İnternet reklamın səmərəliliyinin təhlili aparılmışdır. Məqalədə həmçinin Reklamın dünya iqtisadiyyatı, həmçinin müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatı,
o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatında rolunun düzgün qiymətləndirilməsi və reklam vasitələrinin optimal seçilməsinin çox vacibliyi nəzərdən keçirilmişdir.
Tədqiqatın nəticələri - ölkəmizdə reklam bazarlarının müasir iqtisadiyyatın inkişafında rolunu
artırmaq və davamlı inkişaf etdirmək, dünya bazarına inteqrasiyasını təmin etmək üçün tövsiyə
xarakterli təkliflər irəli sürülmüşdür.
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi-reklam bazarlarının tutumunun və şəffaflığının artırılması, reklam bazarlarının inkişafına təkan verən infrastrukturların səmərəliliyinin təmin edilməsi,
reklam bazarında hüquqi tənzimləmənin təkmilləşdirilməsi, reklam bazarının dünya bazarına inteqrasiyası üçün əsas şərtlər və istiqamətlər müəyyən olunmuşdur.
Açar sözlər: reklam, rəqabət, yeni iqtisadiyyat, internet-reklamı.
Giriş
İstənilən dövlətdə müasir bazar iqtisadiyyatının kökündə rəqabət dayanır. Rəqabət sahibkarları
bazarda daha effektiv hərəkətlərə (təsirlərə) məcbur edir.
Sağlam rəqabətin formalaşmasında isə reklamın rolu böyükdür. Bu barədə Lyudovik Metsel
demişdir: “Reklam - ticarətin mühərrikidir”. Belə ki, malların və xidmətlərin səmərəli reklam edilməsi biznesin müvəffəqiyyətinin əsasını təşkil edir. Yəni məhsul çox reklam olunduqca, o daha
çox tanınır və buna müvafiq malların və xidmətlərin satışından əldə olunan gəlir artır. Reklam
malların və xidmətlərin bazara yeridilməsi vasitəsidir. O, yeniliklər haqqında istehlakçıları məlumatlandırır, vahid iqtisadi məkanın formalaşmasına kömək edir və rəqabət mübarizəsinin aparılması vasitələrindən ən başlıcasıdır [4].
Bütün bunlarla yanaşı reklamın rolu da iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklərə uyğun dəyişir.
Belə ki,iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklərə uyğun reklametmənin prioritetli üsulları, reklamın
nüfuzetmə dairəsi, onun xarakteri və digər dəyişikliklər baş verir.
Hal-hazırda dünya iqtisadiyyatı, həmçinin müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatı, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatı, istehsalın maddi amillərinə əsaslanan ənənəvi iqtisadiyyatdan "gizli kapitala"
yəni qeyri-maddi aktivlərə əsaslanan informasiya iqtisadiyyatına transformasiya edir. Bu şəraitə
uyğun olaraq, reklamın rolunun düzgün qiymətləndirilməsi və reklam vasitələrinin optimal seçilməsi çox vacibdir.
Yeni iqtisadiyyatın mahiyyəti və reklamın onda rolu
Yeni iqtisadiyyat - ictimai inkişafın intellektual cəhətdən inkişafına əsaslanır və qabaqcıl informasiya texnologiyalarının istifadəsini nəzərdə tutur. Bura internet-qərarlar, konsaltinq, innovasiyalar, təhsil, internet-treydinq, internet-marketinq və s. aiddir.Yeni iqtisadiyyatın formalaşmasının əsasını informasiya-kommunikasiya sahələri və vençur biznesi təşkil edir [2].
Yeni iqtisadiyyat üçün internet vasitəsilə yer kürəsinin əhəmiyyətli hissəsini əhatə edən qarşılıqlı əlaqələrin ümumdünya sisteminin yaradılması, yəni qlobal informasiya cəmiyyətinin inkişafı
xarakterikdir.
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Yeni iqtisadiyyat sahibkarlıq üçün geniş imkanlar açır. Sərhədləri silir, böyük auditoriyanı əhatə etməyə şərait yaradır. Coğrafi məsafələrlə bağlı yaranan maneələr aradan qalxır. Bazarlar, həmçinin orada rəqabət aparan şirkətlər tez bir şəkildə qloballaşır. Şirkətlər yerləşdiyi ölkələrdən kənarda daha çox satışlar həyata keçirə bilirlər. Əməkdaşlıq üçün coğrafi yaxınlıq bir o qədər önəmli
deyil.
İstənilən informasiya bütün dünya üzrə yayıla bilir. Alıcılar, rəqiblər və innovatorlar ani dövrdə
bir-biri ilə əlaqə yarada bilirlər. Texnologiya dəyişiklikləri, xüsusilə informasiya və rabitə texnologiyalarında baş verən dəyişikliklər, informasiya dövrünün yaranmasına gətirib çıxarmışdır.
Yeni iqtisadiyyatın mərkəzində istehlakçı dayanır. Bu, XX əsrin ikinci yarısında marketoloqların seqmentlərə ayırdıqları həmin istehlakçı deyil. Yeni iqtisadiyyatın istehlakçısı - bu konkret tək
müştəridir [6].
Yeni iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi istehlakçıdır. İstehlakçının diktəedici hakimiyyəti bir
sıra çoxdan inkişaf edən tendensiyalar sayəsində günü-gündən artır. Birincisi, məhsulların və xidmətlərin çatışmazlığı onların çoxluğu ilə əvəz olunmuşdur. Bunun əsas səbəbi müəssisələrdə məhsuldarlığı kəskin artıran yeni texnologiyaların yaranmasıdır. İkincisi, qloballaşma nəticəsində bir
neçə şirkət eyni alıcıları fəth etməyə çalışırlar. Həmçinin qloballaşma alıcıların daha çox məlumatlandırılmasına və inkişaf etməsinə səbəb oldu. Belə ki, yeni informasiya texnologiyaları alıcılara rəqabət aparan məhsulları tapmağa, təhlil etməyə və sonda əsaslandırılmış seçim etməyə şərait yaradır. Müasir alıcı bilir ki, onun seçim etmək və buna uyğun diktə etmək hüququ var. Buna
görə də bu gün alıcılar alternativ variantları axtarırlar, təklifləri müqayisə edirlər və sonda onlara
tam uyğun olan variantı seçirlər. Üçüncüsü, bir çox məhsullar virtual olmuşdur və sürətli texnologiya dəyişiklikləri məhsulların həyat dövrünün kəskin azalmasına gətirib çıxarmışdır. Nəticədə
bazarda çox oxşar təkliflər meydana çıxır və məhsulların fərqli yollarla alıcılara təklif edilməsi
(reklam edilməsi) çox çətinlik yaradır. Nəticədə bütün bu hadisələr yeni iqtisadiyyatın yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Belə ki, keçmiş iqtisadiyyatda təchizatçılar dominantlıq edirdilər, müasir
yeni iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici qüvvəsi isə alıcılardır.
Yeni iqtisadiyyatda digər vacib məsələ qeyri-maddi aktivlərin payının və rolunun artmasıdır.
Yeni iqtisadiyyat maddi istehsala deyil, ideyalara əsaslanır. Kommunikativ resurslara tələb daha
da artmışdır. Bu halda istehlakçılarla əlaqələrin qurulmasında əsas yeri reklam tutur. Belə ki, reklam bu və ya digər strategiyaların köməyilə markanın və ya brendin əsas xüsusiyyətlərini istehlakçı
şüuruna yeridir.
“Yeni iqtisadiyyatın” məhsuldar qüvvəsi menecmentin və marketinqin sosial-iqtisadi texnologiyalarını özündə birləşdirir. Məhz marketinqin və menecmentin müasir texnologiyaları məhsuldarlığın və istehsalın yeni amillərinin effektivliyini artıraraq “yeni iqtisadiyyatın” bütün mexanizmini işə salan rıçaq hesab olunur. Bu amillər - qeyri-maddi amillərdir. Bura ölçülə bilməyən sərvətlər – “duyulmayan aktivlər”, “gizli kapital”, mütəxəssislərin intellektual kapitalı, marka, imic,
şirkətin nüfuzu və s. daxildir [6].
Reklam bazarlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətləri
Qeyd etmək lazımdır ki, texnologiyaların yüksək səviyyəsi və əməyin avtomatlaşdırılması müasir iqtisadiyyatda maddi istehsal problemini həll etmişdir. Bununla yanaşı yeni iqtisadiyyatda mürəkkəb və xüsusi əhəmiyyətli məsələ satışın təşkil edilməsidir. Bu məsələ məhsulların reallaşdırılmasına kömək edən kommunikasiyaların əhəmiyyətini daha da artırır. Bu zaman reklam, öz xüsusiyyətlərinə görə birinci yerdə durur.
Müasir cəmiyyətin həyatını reklamsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Reklam - insan fəaliyyətinin dinamik, tez transformasiya edən sferasıdır [7].
Müasir dövrdə reklamın xarakteri, onun məzmunu və forması cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinin inkişafı ilə əlaqədar müəyyən dəyişikliklərə məruz qalır.
Müasir cəmiyyətdə reklam rolu nə ticarət kommunikasiyaları, nə də bazar fəaliyyəti ilə məhdudlaşmır. Reklamın əhəmiyyəti iqtisadiyyatın və ictimai həyatın bütün sahələrində günü-gündən
artır.
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Buna görə də müasir dövrdə hər bir müəssisə reklamın məhsuldar vasitələrin istifadəsinin yeni
üsullarını tapmağa çalışır. Daima təşkilatlar öz mallarının və xidmətlərin reklam edilməsinə ehtiyac duyurlar, amma həmişə bu məqsədə çatmaq üçün kifayət qədər vəsaitlərə malik deyillər.
Qeyd etmək lazımdır ki, bununla yanaşı yeni iqtisadiyyat şəraitində reklamın yeni və daha ucuz
vasitələri meydana çıxır. Belə ki, texnologiyanın inkişafı, internet və mobil rabitə şəbəkələrinin
hər yerdə istifadə edilməsi sərhədlərin silinməsinə gətirib çıxarır. Bu isə yeni iqtisadiyyat üçün
yeni imkanlar açır. Yəni müasir dövrdə daha az xərclə məhsulların reklamını lokal səviyyədə deyil,
bütün dünya səviyyəsində həyata keçirmək mümkündür.
Müasir dünyada məhsulun yaradılması anından başlayaraq onun satılmasına qədər olan hər bir
mərhələ aktiv reklam kampaniyası ilə müşayiət olunur. Çünki, reklam vasitələrindən düzgün istifadə etmək bacarığı olmadıqda bazara fəal təsir etmək və satış bazarında rəqabət mübarizəsində
müvəffəqiyyəti təmin etmək mümkün olmur.
Məlumdur ki, reklam olmadıqda bazarda məhsula qarşı heç bir reaksiya olmur. Reklam məlumatı məhsulun satışını stimullaşdırır. Məhsul istehsalçısı reklam məlumatını yerləşdirdiyi andan
başlayaraq istehlakçılar bu məlumata reaksiya verirlər və rəqiblər meydana çıxırlar. Məhz bu prosesdə effektiv marketinq üçün əhəmiyyətli olan əks əlaqə - kommunikasiya yaranır.
Buna görə də marketinq tədbirlərinin səmərəli reallaşdırılmasında istənilən kompaniya üçün
reklam ən təsirli alət hesab olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, yalnız bəzi təşkilatlar öz marketinq fəaliyyətində reklamdan səmərəli
istifadə etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Tədqiqatlardan məlum olur ki, reklam kampaniyalarının
əksəriyyəti plansız və xaotik şəkildə həyata keçirilir. Bu isə onların səmərəliliyini aşağı salır.
O cümlədən düzgün və planlı qurulmuş reklam kompaniyası markanın (brendin) tanınmasına
səbəb olur. Belə reklam kompaniyasına qoyulmuş vəsait markanın gələcək uguruna yönəlmiş vəsait kimi dərk edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, marka (brend) müasir şəraitdə şirkətin aktivlərinin
strukturunda ən əhəmiyyətli qeyri-maddi aktivdir. Məlumdur ki, "gizli kapital" yeni iqtisadiyyatda
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Reklam həmçinin buraxılan məhsulun təkmilləşdirilməsinə daima təkan verir və sağlam rəqabətin əsas amilidir. Reklam olmadan bazara təsir etmək və bazardakı mövqeyi möhkəmləndirmək
mümkün deyil. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, reklam mal və xidmətlərin keyfiyyətsiz olmasını kompensasiya etməməlidir. Hər şeydən əvvəl, o - mal və xidmətlər haqqında olan informasiyanın istehlakçıya çatdırılma vasitəsidir. Bir məsələni daim diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, insanlar reklam məlumatlarını müxtəlif cür qəbul edirlər. Buna görə də reklamın əsas məqsədi - öz
potensial alıcısını qıcıqlandırmamaq, məhsulun bütün üstünlükləri barədə olan məlumatları ona
çatdırmaq, alıcıda maraq yaratmaq və istehlakçıya düzgün markanın (brendin) seçilməsində kömək etməkdir.
İndi isə iqtisadiyyatda reklamın rolunu müəyyən etdikdən sonra reklamın bu və ya digər vasitələrindən istifadənin aktuallığına nəzər salaq.
Reklamın nəşri üçün bu gün müxtəlif üsullar mövcuddur. Müasir reklam vasitələri olduqca
müxtəlifdir. Əsas reklam vasitələrinə aşağıdakıları aid etmək olar:
1. Bilbordlar reklamı - insanlara ictimai yerlərdə reklam məlumatlarını nümayiş etdirən iri
strukturlardır. Onlar əsasən çoxlu sayda piyada və avtomobillərin hərəkət etdiyi yolların yaxınlığında yerləşdirilir. Bundan əlavə insanların çox ola biləcəyi ictimai nəqliyyat vasitələrinin üzəri,
ticarət mərkəzləri və s. kimi hər hansı bir yerdə yerləşdirilə bilər.
2. Mobil bilbordlar reklamı - yük maşını və ya rəqəmli ekran ola bilər. Xüsusi təyin olunmuş
yük maşını və ya yalnız reklam daşımaq üçün nəzərdə tutulan bir nəqliyyat vasitəsi əvvəlcədən
müştəri tərəfindən təyin olunmuş marşrut üzrə hərəkət edir. Mobil bilbordlar bütün dünyada metropolitenlərdə müxtəlif məqsədlərdə istifadə olunur. Buraya daxildir:
• bir günlük və uzunmüddətli kampaniyalar;
• qurultay, görüş xarakterli tədbirlər;
• idman hadisələri;
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• mağaza açılışları və bənzər tədbirlər;
• daha kiçik şirkətlərin böyük reklam kampaniyaları;
• digərləri.
3. Çap edilmiş reklam - bu çap nəşrlərində yerləşdirilmiş reklam materiallarıdır. Reklamın
qəzet, jurnal və s. kimi yazılı vasitələrlə ifadə biçimidir. Rubrika reklamı çap reklamının bir növü
olmaqla məhsul və ya xidmətləri daha aşağı qiymətlə reklam etmək üçün ayrı-ayrı şəxs və ya şirkətlərə daha kiçik kütləsi olan kiçik reklam yerləri almaqla reklametmə imkanı verir.
4. Radioda reklam- Radio vasitəsilə edilən reklam növüdür. Reklamların yayımlanması qarşılığında efir vaxtı stansiyadan və ya şəbəkədən alınır.
5. Televiziyada reklam - bu potensial istehlakçıların cəlb edilməsinin ən yaxşı yoludur. Lakin
belə reklam daha çox xərc tələb edir. Məşhur televiziya proqramlarının efir vaxtlarında göstərilən
reklamlar üçün ödənilən məbləğlərdən də göründüyü kimi televiziya reklamları kütləvi istehlak
malları bazarı üçün ən effektiv reklam formatıdır. Bir çox reklamlar istehlakçılara tez bir zamanda
məhsulu xatırladacaq mahnılarla və ya sloganla musiqinin birləşməsi ilə xarakterizə olunur.
6. Birbaşa poçt reklamı - bu, reklam vərəqələrinin gələcəkdə müştəri ola biləcək şəxslərə çatdırılmasıdır.
7. Mağazadaxili reklam - hər hansı pərakəndə satış mağazası daxilindəki reklamdır. Buraya
kassanın yanı və ya keçidlərin sonu kimi yerlərdə məhsulların yerləşdirilməsi, müəyyən bir məhsulun diqqətçəkici nümayişi, alış-veriş kartındakı reklamlar və mağazadaxili video nümayişləri
aiddir.
8. Gizli reklam-Gerilla marketinqin bir növü hesab olunmaqla məhsul və ya brendin mediada
və ya əyləncə xarakterli hər hansı bir yerdə yerləşdirilməsidir.
9. Məşhur insanların iştirakı ilə reklam-bu növ reklam malları tanıtmaq və ya müxtəlif mağaza və onların mallarını tanıtmaq üçün məşhur insanların gücündən.şöhrətindən və populyarlığından istifadə edilməsini nəzərdə tutur. Reklam verənlər əksərən öz mallarını məşhur bir insanın öz
sevimli mallarınının adını insanlarla bölüşməsi və ya hər hansı bir brend və ya dizaynerə aid geyimlərdən istifadə etməsi yolu ilə tanıdırlar. Məşhurlar daha çox televiziya və ya hər hansı ümumi
və spesifik bir məhsulun reklam edildiyi yazılı reklam kampaniyalarına cəlb olunurlar. Bununla
belə, reklamda məşhurlardan istifadə etməyin öz mənfi tərəfləri də var. Məşhur bir insanın hər
hansı bir səhvi brendin ictimaiyyətlə əlaqələrinə mənfi təsir göstərə bilər.
10. İnternet-reklamı. Bu, müasir dövrdə reklamın yeni və perspektivli vasitələrindən biridir.
Belə ki, internet istifadəçilərinin sayı hər il durmadan artır. Bu isə potensial müştərilərin artımı
deməkdir. Buna görə də əksər reklam şirkətləri reklamın bu növünə son vaxtlar daha çox diqqət
yetirirlər. Geniş miqyaslı auditoriyanın olması və internet-resursların hər gün artması bu reklam
vasitəsinin müsbət xüsusiyyətidir [1].
Bəşəriyyət yeni əsrə-rəqəmli informasiya əsrinə qədəm qoyduqdan sonra internet, kompüter
texnologiyaları, mobil rabitə və mobil texnologiyalar daha çox istifadə olunur. Müasir dövrdə internet əsas informasiya vasitəsi hesab olunur. Mobil telefon isə yalniz rabitə vasitəsi deyil. Buna
görə də yeni əsrdə internet-reklamı və mobil rabitələrdə edilən reklam daha aktual olmuşdur [3].
Reklamın ənənəvi vasitələrində olduğu kimi internet və mobil reklamın da qarşısında aşağıdakı
tələblər durur:
- reklam müraciətinə diqqətin cəlb edilməsi. Diqqətin cəlb edilməsi üçün reklam müraciəti
düzgün tərtib edilməli və reklam uyğun yerdə yerləşdirilməlidir;
- reklam predmetinə maraq yaradılması. Burada əsas məsələ istifadəçinin diqqətini reklama
cəlb etmək və onda maraq oyatmaqdır. Buna görə də auditoriyaya yönəlmiş müraciət forması
düzgün seçilməlidir;
- reklam edilən məhsuldan istifadə etmək arzusunun stimullaşdırılması;
- hərəkətə yönəltmə. Reklam istifadəçini Web-sayta keçib, əlavə məlumatlara baxmağa yönəltməlidir [5].
Reklam fəaliyyəti 3 mərhələni əhatə edir:
195

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№3(62)-2021

1. Reklamın planlaşdırılması-bu mərhələdə onun məqsədi müəyyən edilir və reklam proqramı
yaradılır.
2. Reklamın reallaşdırılması-burada reklam müraciəti yaradılır və yayımlanır.
3. Reklama nəzarət. Bu mərhələdə reklamın nəticələri müəyyən edilir.
Reklamların təsnifləşdirilməsinin ən geniş yayılmış forması,onun istifadə edilən informasiya
vasitələrinə əsaslanan təsnifatıdır.Bu baxımdan onun aşağıdakı 3 növü vardır:
1. Kütləvi informasiya vasitələrində klassik reklam;
2. Satış yerində reklam;
3. Fərdi reklam
Klassik reklam. Bu,radio və televiziyanın,eləcə də qəzet və jurnalların köməyi ilə müraciət
halında verilir.
Satış yerində reklam. Bu nümunənin bölüşdürülməsi, displey materiallardan (göstəricilərdən, plakatlardan və s.) istifadə edilməsi yolu ilə həyata keçirilir.
Fərdi reklam. Bu, ikitərəfli kommunikasiyadır. Reklamın bu növünü əsasən nüfuzlu şəxslər
öz ardıcılları arasında həyata keçirir.Yəni onlar dostları və tanışları arasında belə danışıqların
aparılması yolu ilə yeni məhsulun üstünlüklərinə dair ətraflı məlumat verirlər.
Reklamın əsasən iki tipi: məhsulun reklamı və təşkilatın (institusional) reklamı mövcuddur.
İstehlak və sənaye reklamı. Qeyd edildiyi kimi, məhsullar 2 əsas qrupa:
- istehsal-texniki təyinatlı məhsullara,
- istehlak mallarına bölünürlər.
Odur ki,həmin məhsul qrupları üzrə reklamın istehlakçılara təsiretmə metodları da fərqli olur.
Belə ki, istehlak malları qrupunun reklam edilməsi işinin təşkili istehsal- texniki təyinatlı məhsulların reklamı ilə müqayisədə xeyli asandır. Çünki sənaye sahələrində istehlak edilən məhsulların
reklamı zamanı təqdim edilən əmtəənin texniki xarakteristikaları, keyfiyyət, qiymət, onlara xidmət
göstərilməsi işlərinin təşkili imkanları və s. ətraflı işıqlandırılmalıdır ki,onu almaq arzusunda olan
hər bir istehlakçı həmin əmtəə haqqında dəqiq qərar qəbul edə bilsin.
Reklamin əsas funksiyaları bunlardir:
- məlumatlandırma (yeni əmtəə,hadisə və müəssisə haqqında biliklərin formalaşdırılması);
- yada salmaq (köhnə əmtəə və ya xidmət haqqında məlumatlarin təzələnməsi, gələcəkdə əmtəəni hardan və hansı qiymətə alma mümkünlüyünu xatırlatmaq);
- təlqin (müəyyən olunmuş alıcı kütləsində əmtəə haqqında müsbət fikir formalaşdırmaq və
əmtəəni almağa inandırmaq);
- mövqeləşdirmə (müəssisənin və onun məhsulunun istehlakçıların şüurunda mövqeyini müəyyən etmək);
- imic yaratmaq (müəssisə, onun əmtəəsi və ya xidmətinin digərlərindən fərqli və müsbət olması
haqqında fikir formalaşdırmaq).
Bütün bu funksiyalar nəticə etibari ilə iki cür reklamın yaranmasına səbəb oldu.
1. Xidmət və əmtəə reklamı - müəssisə tərəfindən özünün əmtəəsinin tanıdılması və onun haqda
müsbət fikir formalaşdirmaq.
2. Korporativ reklam - əmtəə və xidmət haqqında deyil, onu istehsal edən təşkilat haqda reklam
və təşkilatın tanıdılması.
Reklamın mahiyyəti onun biznesdə və sosial sferadakı oynadığı rolu ilə bağlıdır. Bunlar:
İqtisadi rol - müəssisələr, istehsalçılar və istehlakçılar arasında əlaqə yaradır. Bunun nəticəsində
iş aktivliyi artır, kapital qoyuluşu çoxalır, istehsalda yeni iş yerlərinin sayı çoxalır, satış bazarları
genişlənir və vəsaitlərin dövriyyəsini təmin etməklə istehsalın effektivliyini artırır. Həmçinin reklam özün də bir biznes növüdür. Belə ki, o özündə dünyanın hər yerində yüz minlərlə reklam
agentliklərini birləşdirir və milyonlarla iş yerləri ilə insanları təmin edir.
Sosial rol - indiki dövrdə reklam ciddi sosial problemlərin həllində güclü bir vasitəyə çevrilmişdir. Belə ki, reklam iqtisadi maraqlardan uzaqlaşaraq insanlarla uyumlu əlaqənin yaranmasına,
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sağlam həyat tərzinin aşılanmasına, əhalinin aşağı təbəqələrinin sosial müdafiəsinə, cinayətkarlıqla, yoxsulluqla, ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə və s. yönəldilir.
Psixoloji rol - bizə məlumdur ki, reklam insan psixologiyasına təsir edən vasitələrdən biridir.Bu
təsir insanda hər hansı məhsula qarşı müsbət və ya mənfi fikir formalaşdıra bilər, təsir edə bilməz.
Çunki insan və onun psixologiyası mürəkkəb bir sistemdir, ona hər hansı bir reklam və ya reklam
toplusu nəyisə əmr edə bilməz.
Kommunikativ rol - kütləvi kommunikasiyanın formalarından biri də reklamdır. O, alıcı və
satıcılar arasında razılığın əldə olunmasına yönəldilən müxtəlif tip marketinq informasiyalarını
ötürür. Reklam informasiya verməkdən əlavə həm də əmtəəni insanların süurunda müəyyən obraza
çevirir və insanlarda tələbat yaradır.
Marketinq rolu - marketinq biznesdə alıcıların ehtiyac və tələbatlarının əmtəə və xidmətlər vasitəsilə ödənilməsində istifadə olunan stratejik prosesdir. Marketinqin əsas alətləri əmtəə,onun qiyməti, əmtəənin çatdırılması üçün istifadə olunan vasitələr və onun satış nöqtələridir. Reklam bu
alətlərə təsir edərək müəssisənin bazar seqmetini və gəlirləri formalaşdırır.
a) Firmadaxili reklam.
Bu reklamın mahiyyəti firmanin öz əməkdaşlarının inamını və onun vəziyyəti ilə sıx əlaqələr
hissini yaratmaqdır. Əməkdaşlar nə qədər məsuliyyətli olarsa onların potensiallarından tam yararlanması nəticəsində firmanın xərci azalar, gəliri isə yüksək olar.
Firmadaxili reklamın vasitələrinə aşağıdakılar aiddir:
- firmanın təşkilati quruluşunun uyğun səviyyəsi və kollektivlə yaxşı münasibətlərin qurulması;
- firmanın yayım vasitələrinin mövcudluğu;
- əməkdaşlar üçün sosial güzəştlər;
- kollektivdə rəhbərliyin nümunəvi davranışı.
b) Pablik rileyşnz.
Reklamın bu aspektinin xususiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
- media nümayəndələri ilə əlaqə;
- firma rəhbərliyinin ictimai həyatda iştirakı.
c) Satışın genişləndirilməsi məqsədi ilə reklam.
Bu aspekt satışa birbaşa təsir göstərən bütün marketinq amilləri ilə əlaqəlidir. Reklama görə
müəssisənin çevikliyi, bazar dəyişikliyinə tez reaksiya vemək qabiliyyətinə malik olduğunu aydınlaşdırmaq olar. Reklamdan istifadənin forma və metodları müxtəlifdir və onun spesifik keyfiyyəti haqqında nəticə çıxartmaq çox çətindir.
Araşdırmalar göstərir ki, reklam səmərəli biznesin həyata keçirilməsinin önəmli vasitəsidir.
Reklam xidmətindən istifadə edən müəssisələr interaktivlik, bir neçə məsələnin eyni zamanda həll
edilməsi, satışın artırılması, müəssisə haqqında imicin formalaşdırılması, satışın səmərəliliyinin
operativ tədqiq olunması, yeni müştərilərin cəlb olunması və onlarla əlaqənin yaradılması kimi
üstünlüklər qazanır.
Qeyd etmək lazımdır ki, birbaşa marketinq dedikdə konkret məqsədli auditoriyaya yönələn və
onun ehtiyaclarının təmin olunmasına istiqamətlənən marketinq başa düşülür. İnternetdə həyata
keçirilən birbaşa marketinqin əsas aləti istifadəçilərin elektron poçt ünvanına (e-mail)və mobil
telefonlarına elanların və müraciətlərin göndərilməsidir.
İnternet-reklamın və mobil reklamın əsas rolunu və yerini müəyyən etdikdən sonra, onların
üstünlüklərini qeyd edək. Belə ki, bu tip reklam malın sürətli və ucuz irəliləyişini təmin edir, elastikdir, reklamın səmərəliliyini daha tez müəyyən etmək mümkün olur. Banner reklamında məzmun
(mesajlar) istifadəçinin axtarışının mövzusu ilə əlaqəli olur. Beləliklə potensial müştərilərin seçməsini təmin edir və marağı olmayanlar üçün reklamın nümayişini məhdudlaşdırır. Sms-reklam
isə operativlik və məqsədli auditoriyanın seçilməsi baxımından üstündür.
Bütovlükdə, reklamın bu vasitəsinin üstünlükləri elan verənlərin böyük axınını təmin edir. Buna
görə də hal-hazırda internet-reklam liderlik edir. Bir proqnoz olaraq onu deyə bilərəm ki, gələcəkdə də internet reklamı məhsulların satılmasında əvəzolunmaz rol oynayacaqdır.
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Nəticə
Son nəticə kimi qeyd etmək lazımdır ki, reklamın iqtisadiyyatda və təşkilatların fəaliyyətindəki
rolu bazarda, cəmiyyətdə və bütovlükdə dünyada baş verən dəyişikliklərə uyğun dəyişilir. Belə ki,
müasir iqtisadiyyatda geniş tətbiq edilən internet və mobil reklam XX əsrdə mövcud deyildi.
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Роль рекламы в развитии современной экономики
Резюме
Цель исследования - определить особенности современной экономики и место в ней
рекламы.
Методология исследования - в работе использованы методы сравнительного анализа,
обобщения, факторного анализа.
Актуальность применения исследования - в статье анализируется эффективность интернет-рекламы. В статье также рассматривается важность правильной оценки роли рекламы в мировой экономике, а также экономики разных стран, в том числе экономики Азербайджана, и оптимального выбора рекламных носителей.
Результаты исследования - были даны рекомендации по повышению роли рекламных
рынков в развитии современной экономики в нашей стране и обеспечению ее устойчивого
развития и интеграции в мировой рынок.
Оригинальность и научная новизна исследования - основные условия и направления
повышения емкости и прозрачности рекламных рынков, обеспечение эффективности инфраструктур, способствующих развитию рекламных рынков, совершенствование правового регулирования на рекламном рынке, интеграция рекламного рынка в мировой рынок.
Ключевые слова: реклама, конкуренция, новая экономика, интернет-реклама.
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The role of advertising in the development of the modern economy
Summary
The purpose of the study- is to determine the specific aspects of the modern economy and the
place of advertising there.
Research methodology - comparative analysis, generalization, factor analysis methods were
used in the research work.
The practical significance of the study - the article analyzes the effectiveness of Internet advertising. The article also considers the importance of proper assessment of the role of advertising
in the world economy, as well as the economy of different countries, including the economy of
Azerbaijan, and the optimal choice of advertising media.
Results of the research - recommendations were made to increase the role of advertising markets in the development of the modern economy in our country and to ensure its sustainable development and integration into the world market.
Originality and scientific novelty of the research - the main conditions and directions for
increasing the capacity and transparency of advertising markets, ensuring the efficiency of infrastructures that promote the development of advertising markets, improving legal regulation in the
advertising market, integration of the advertising market into the world market.
Key words: advertising, competition, new economy, Internet advertising.
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