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AZƏRBAYCANIN SOSİAL MÜDAFİƏ SİSTEMİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN 

TƏHLİLİ 

 

Xülasə 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin sosial müdafiəsi və yoxsulluğun aradan qaldırılması sa-

həsində həyata keçirilən tədbirlər ölkənin dünya üzrə reytinq və nüfuzuna təsir göstərir. Sosial 

müdafiənin gücləndirilməsi bu sahədə beynəxalq təcrübəyə əsaslanan yeniliklərin tətbiqini tələb 

edir. Məqalədə həm yoxsulluğun aradan qaldıırılması, həm də sosial müdafiə sahəsində tətbiq edi-

lən müavinət, təminat və ünvanlı sosial yardımın nəticələrinin təhlil edilməsinə diqqət yetirilir. 

Məqalədə əldə edilən nəticələr sosial dəstəyin müsbət və mənfi tərəflərini üzə çıxarmağa və gə-

ləcəkdə təkmilləşdirilmə istiqamətlərini araşdırmağa şərait yaradır.  

Açar sözlər: sosial müdafiə sistemi, pensiya təminatı, ünvanlı sosial yardım, ehtiyac, müavi-

nət, təminat 

 

Giriş 

Dünya təcrübəsində əhalinin sosial müdafiəsi aktiv və passiv növlərə bölünür. Aktiv sosial mü-

dafiə iş qabiliyyətli əhali kütləsinə yönəldilərək onların özünü müdafiə etməsi üçün şəraitin yara-

dılmasını nəzərdə tutur. Bu insanlar, əmək bazarında aktiv iştirak etməklə və sosial sığorta vasitəsi 

ilə özlərini müdafiə etmək iqtidarına malik olurlar. Passiv sosial müdafiə isə iş qabiliyyəti olmayan 

və əhalinin sosial zəif təbəqəsinə yönəldilməklə birbaşa maddi dəstəyi ifadə edir. Sosial cəhətdən 

zəif əhali təbəqəsinə dəstəyin göstərilməsində dövlət bir neçə səbəbdən maraqlıdır. Əvvəla, dövlət 

sivil, hüquqi dövlət kimi fəaliyyətini həyata keçirirsə, insan hüquqları bəyannaməsinə uyğun ola-

raq layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək və insan hüquqlarının qorunması onun birbaşa vəzifəsinə 

çevrilir. İkincisi, hər dövlət peşəkar işçi qüvvəsinin təkrar istehsalında maraqlıdır və bu, onun döv-

lət olaraq rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir göstərir. Üçüncüsü, aztəminatlıların sosial-iqtisadi cəhət-

dən dəstəklənməsi, bu əhali qrupunun iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasını stimullaşdırır və cəmiy-

yətdə sosial gərginliyi azaldır. Bu səbəbdən bazar münasibətləri ilə sosial müdafiənin qarşılıqlı 

fəaliyyətini yalnız bütün cəmiyyətin səviyyəsində deyil, həm də müxtəlif sosial qrupların, ailələrin 

və fərdlərin səviyyəsində təhlil etmək lazımdır. 

Sosial müdafiə sisteminin tərkibi və vəzifələri: nəzəri yanaşma və beynəlxalq təcrübə 

Sosial müdafiə – sosial və professional risklərdən, sosial mühitin mənfi amillərinin təsirindən 

müdafiəyə və nəticələrinin yumşaldılmasına yönələn tədbirlər kompleksidir. [2, s, 71] Məlumdur 

ki, əhalinin sosial müdafiəsinə: 

- şəxsiyyətin, müxtəlif sosial kateqoriyalar və qrupların həyat təminatı və fəaliyyətinə dəstək, 

tələbatların ödənilməsi, optimal həyat şəraitinin təmin edilməsi prinsipləri, metodları, qanunla 

müəyyən edilmiş dövlət sosial təminat tədbirləri və sosial müəssisələrin sistemi;  

- vətəndaşların normal həyatında xəstəlik, işsizlik, ahıllıq, əlillik, ailə başçısının itirilməsi və 
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digər bu kimi risk hallarına qarşı dövlət və ictimaiyyətin  tədbirləri, fəaliyyəti, vasitələri; 

- iqtisadi transformasiya və bununla əlaqədar yaranan çətinliklər fonunda sosial cəhətdən zəif 

əhali təbəqəsinə dövlət tərəfindən zəmanətli minimal köməkliyi göstərmək üçün hüquqi və sosial-

iqtisadi xarakterli kompleks tədbirləri aid etmək olar. [4, s. 192] 

Aparılan araşdırmalar nəticəsində sosial müdafiəni sistem olaraq aşağıdakı tərkibdə göstərə 

bilərik: 
 

 
 

Sosial müdafiənin əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir: 

- vətəndaşlara minimal sosial təminat və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sosial hüquqların 

reallaşdırılması, əsasən də pensiya təminatı, sosial xidmət, maddi dəstək və s. formasında həyata 

keçirilməsi; 

- sosial müdafiə sisteminin dəyişən sosial-iqtisadi vəziyyətə uyğunlaşdırılması, o cümlədən 

sosial xidmətlər göstərən idarələr şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsi, əhaliyə göstərilən sosial xidmət-

lərinin siyahısının genişləndirilməsi, sosial köməyin qeyri-dövlət formalarına dəstək, sosial iş 

sahəsində kadrların hazırlanması; 

S
o
si

al
 m

ü
d
af

iə
 s

is
te

m
i

milli gəlirin yenidən bölgüsü vasitəsilə müxtəlif sosial- demoqrafik qrupların 
həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması

gəlirlərin tənzimlənməsi 

sosial standartların (minimum əməkhaqqı, yaşayış minimumu, ehtiyac 
meyarı, pensiyaların baza hissəsi, müavinətlərin həcmi və s.) müəyyən 

olunması

qiymətlərin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq əhalinin pul gəlirlərinin 
indeksasiya olunması

iqtisadiyyatla məşğul olanların məcburi sosial sığortası

cəmiyyətin aztəminatlı qrupları üçün (əlillər, qocalar, ailə başçısını itirən 
ailələr və s.) səmərəli sosial yardım sisteminin yaradılması

bəzi kateqoriyadan olan vətəndaşlara imtiyazların, güzəştlərin verilməsi, 
sosial xidmətlərin göstərilməsi

əhalinin kəskin təbəqələşməsinin qarşısının alınması

əhalinin məşğulluğunun təmin olunması

əmək sferasında işəgötürənlər, işləyənlər və dövlət arasında olan üçtərəfli 
əməkdaşlığın - tripartizmin təmin edilməsi

sosial sahələri (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət və s.) inkişaf etdirərək 
əhalinin təhsil səviyyəsinin, onlara göstərilən tibbi, ictimai-iaşə, məişət 
xidmətinin, mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 
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- əhaliyə göstərilən sosial dəstəyin aktiv formalarının – sosial psixoloji reabilitasiya, uyğun-

laşma, özünü reallaşdırmaya və özünü təminetməyə köməklik, peşəkar istiqamətlənmə və s. for-

maların geniş istifadə edilməsi; 

- tamamlanmış sosial texnologiyaların formalaşdırılması əsasında sosial müdafiənin təşkilinin 

təkmilləşdirilməsi, sosial xidməti və müdafiəni alan konkret şəxslə bağlı olan diferensial ya-

naşmanın tətbiqi. 

Sosial problemlərin həlli texnologiyasına baxdıqda bu, aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

1) sosial problemin həllinə sifariş; 

2) müştəridə sosial problemin mövcudluğu faktının qeydə alınması; 

3) xidmətlər haqqında müqavilə; 

4) sosial diaqnozun qoyuluşu; 

5) sosial problemin həllinin strategiya və taktikasının hazırlanması; 

6) müştərinin sosial probleminin həlli üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

7) sosial təsirin nəticələrinin keyfiyyətli olmasının qiymətləndirilməsi və nəzarətin təşkili; 

8) müştəri ilə işin yekunlaşdırılması. 

Bir qayda olaraq sosial müdafiə çoxfunksiyalı olub, daha çox sosial risklərə qarşı yönəlir. Bey-

nəlxalq Əmək Təşkilatının mütəxəssislərinin fikrincə, sosial riski xarakterizə edən zaman insanla-

rın fərdi imkan və bacarıqlarından asılı olmayaraq onları minimal həyat səviyyəsi ilə təmin etmək 

zərurəti başa düşülməlidir. Bu zaman sosial risklərin nə dərəcədə tez-tez və təkrarlanaraq baş ver-

mə ehtimalı, maddi köməyin optimal səviyyəsi, risk hallarının müddətinin uzunluğu və digər pa-

rametrlərə də diqqət yetirilməlidir. Sosial risklərin nəticəsi kimi sağlamlığa ziyan, əmək qabiliy-

yətinin itirilməsi, ölüm, ixtiyarında (öhdəliyində) olanların sayı və digər hallar, iqtisadi risklərin 

nəticəsi kimi isə əmək qabiliyyətinin itirilməsi nəticəsində gəlirin itirilməsinin kompensasiya 

edilməsi, reabilitasiya və digər tibbi xidmətlərə görə xərclər çıxış edir. A.Əliyev və A.Quliyev 

hesab edirlər ki, işləyənlərin sosial riskləri təkcə işçidən deyil, əmək münasibətlərinin digər sub-

yektlərindən də asılıdır və məsuliyyət bu subyektlər arasında bölüşdürülməlidir. [1, s. 103-104]  

Hazırda əhalinin sosial müdafiəsi sisteminin inkişafında növbəti mərhələyə keçid baş verir ki, 

bu da dövlət sektorunun aparıcı rolunun əhalinin müxtəlif təbəqələrinə layiqli sosial müdafiə sə-

viyyəsinin təmin edilməsi üçün əsas funksiyaları yerinə yetirən bir modeldən ictimaiyyətin nəzarət 

edəcəyi bir modelə keçidi olacaqdır. İctimaiyyətin və işgüzar dairənin əhalinin sosial müdafiəsi 

sisteminin prioritetlərinin və xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsinə təsiri tədricən artmaqdadır. 

Vətəndaş cəmiyyətinin (ictimai təşkilatların və birliklərin yaranması və inkişafı, xeyriyyə fondla-

rının, sosial layihələrin həyata keçirilməsinin, biznesin sosial məsuliyyətinin artırılmasının və s.) 

əhalinin sosial müdafiəsi sisteminin formalaşmasında və fəaliyyətində iştirakı tendensiyaları güc-

lənir. Y.I. Xolostova və A.I.Yakovlevanın fikirlərinə görə, “sosial tərəfdaşlıq ictimai yaşamı təmin 

edən geniş "sahə"dir və bu, müxtəlif səviyyələrdə, sferalarda orqanların və təşkilatların hərtərəfli 

təmin etdiyi ictimai həyat fəaliyyəti, ictimai subyektlər arasında sosial əlaqələr və münasibətlərin 

həyata keçirildiyi sahədir”. [7, s. 39-44] İctimai nəzarət biznes sektoru və hökumətin maliyyə 

dəstəyinə əsaslanaraq dövlət-biznes-vətəndaş sosial tərəfdaşlıq yanaşması əsasında əməkdaşlığın 

qarantı kimi çıxış edəcək.   

Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin müasir vəziyyətinin təhlili 

Azərbaycan Respublikasında keçid dövrünün ilk illərində baş verən sosial problemlər artıq həl-

lini sosial müdafiə sistemi vasitəsilə tapmışdır. Bunu aztəminatlı ailələrə və işləyən əhaliyə verilən 

müavinətlərin həcmindən aydın görmək olar. 2020-ci ilin əvvəlinə ölkədə 1 270 559 nəfər pen-

siyaçı var, onlardan 58,4 faizi yaşa, 30,2 faizi əlilliyə, 11,4 faizi isə ailə başçısını itirməyə görə 

pensiya alır. İşləyən pensiyaçılar ümumi pensiyaçıların 12,7 faiz, işləməyənlər isə 87,3 faizini 

təşkil edir. Pensiyaçıların cins tərkibi isə 42,7 faizi qadınlar, 57,3 faizi isə kişilərdən ibarətdir. 

Aylıq pensiyaların orta məbləği isə 263,6 manat olmuşdur. Ölkə üzrə minimum əmək pensiyasının 

məbləği 2017-ci il iyul ayının 1-dən 110, 2019-cu il mart ayının 1-dən 160,  2019-cu il 1 oktyabr 

tarixindən isə 200 manat müəyyən olunmuşdur ki, bu da minimum aylıq əməkhaqqının 80 faizini 
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təşkil edir. Qrafik 1-də ölkə üzrə pensiyaçıların 2015-2020-ci illər üzrə bir sıra statistik məlu-

matları göstərilmişdir. 

Qrafik 1. 

 

 
 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən stat.gov.az materialları əsasında tərtib edilmişdir. 

 

2020-ci ilin əvvəlinə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin sayı 72 170-ə çatmışdır. Bu da 

298 881 ailə üzvünü əhatə edir ki, onlardan 159 088 nəfəri qadınlar, 162 561 nəfər isə uşaqlar 

olmuşdur. 2020-ci ilin əvvəlinə bir nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği 

əvvəlki ilə nisbətdə 17,11 faiz artaraq 50,3 manata çatdırılmışdır. 2020-ci ilin iyun ayında isə 

ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin sayı 1000 -dən çox artaraq 84 100-ə çatmışdır. Bu isə 

350 mindən çox ailə üzvünü əhatə edir. Aşağıdakı qrafik 2-in məlumatlarına əsasən aztəminatlı 

ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial yardımın 2015-2020-ci illər üzrə statistikası görünür. Belə-

liklə, son on ildə yoxsulluğun göstəricisinin ölkə üzrə 44,7 %-dən 4,8 %-ə qədər aşağı düşməsinə 

baxmayaraq ünvanlı sosial yardım alan həm ailələrin və onların üzvlərinin sayının, həm də ünvanlı 

sosial yardımın məbləğinin artdığını görürük. [9] 

Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət 2019-cu ilin aprelin 1-dən 109 manatdan 200 

manata qaldırılmışdır. Üç yaşına qədər uşaqlara qulluqla əlaqədar müavinət isə bir yaş yarımadək 

44 manat, bir yaş yarımdan üç yaşınadək qulluğa görə isə 28 manat məbləğində müəyyənləşdirlib. 

Bu da uşaqlara və onlara qulluq edən analara dövlət qayğısının artmasını göstərir. 

2016 2017 2018 2019 2020

Pensiyaçıların sayı 1299946 1315229 1318434 1295492 1270559

Təyin olunmuş aylıq pensiyaların 

orta məbləği
177,6 192,2 208,4 221,4 263,6

İşləyən pensiyaçıların sayı  (ilin 

əvvəlinə, nəfər)
137220 143382 145890 151528 160758

İşləməyən pensiyaçıların sayı  

(ilin əvvəlinə, nəfər)
1162726 1171847 1172544 1143964 1109801

Pensiyaçıların cins bölgüsündə 

sayı: kişilər (ilin əvvəlinə, nəfər)
533655 555478 564967 551358 543090

Pensiyaçıların cins bölgüsündə 

sayı: qadınlar (ilin əvvəlinə, nəfər)
766291 759751 753467 744134 727469
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Qrafik 2. 

 

 
 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən stat.gov.az materialları əsasında tərtib edilmişdir. 

 

Dəfn üçün verilən birdəfəlik müavinətin məbləği 1 aprel 2019-cu il tarixdən artaraq 300 manat 

olmuşdur. Əmək pensiyası alanlar vəfat etdikdə isə əmək pensiyasının minimum məbləğinin üç 

misli məbləğində dəfn üçün müavinət verilir. 

2019-cu ildə işləyən əhaliyə dövlət tərəfindən uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik 56,3 min 

nəfərə 8 778,9 min manat, 3 yaşınadək uşağa qulluğa görə  40,2 min nəfərə 10 552,9 min manat, 

dəfn üçün 39,7 min nəfərə 18 162,5 min manat məbləğində müavinətlər verilmişdir. Qrafik 3-də 

işləyən əhaliyə dövlət tərəfindən verilən ayrı-ayrı müavinətlərin 2014-2019-cu illər üzrə statisti-

kası göstərilmişdir. 

“Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən son illərdə Qarabağ müharibəsi əlili 

və şəhid ailələri müasir tələblərə cavab verən 9100-dən çox mənzil və fərdi ev, 7200-dən çox av-

tomobillə, o cümlədən son 1 ildə 1500 şəhid ailəsi və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxs mən-

zil və fərdi evlə, 400 müharibə əlili avtomobillə təmin ediliblər. [8] 

Əhalinin məşğulluğu problemi, respublikada baş verən islahatların səmərəliliyi, yeni müəssisə-

lərin artması və istehsal güclərinin bazaryönlü məhsul istehsalına və əməktutumlu sahələrin inki-

şafına yönəldilməsi ilə təmin olunur. İqtisadi fəal əhalinin məşğulluğunu təmin etmək üçün bütün 

mənbələr sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırmaq tədbirləri həyata keçirir. Daha çox qeyri-istehsal 

və xidmət sahələrinin inkişafı hesabına əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi meyilləri əsas 

aparıcı siyasətdir. Özəlləşdirmə, azad iqtisadiyyat, ixracata stimul yaradılması və sahibkarlığa kö-

mək meyilləri əhalinin məşğulluğu meyarı baxımından həll edilir. Müasir şəraitdə məşğulluq prob-

lemini həll etmək, həmçinin yoxsulluq probleminin həlli baxımından, yaxud  kredit resurslarının 

əhali yığımı cari təsərrüfat dövriyyəsi vasitəsilə  həll olunur. Dövlət gənclərin məşğulluğuna diq-

qəti artırır, lakin bu problem hələ də qalmaqdadır.  

 

2016 2017 2018 2019 2020

Ünvanlı dövlət sosial yardımı 

təyin olunmuş ailələrin sayı
105009 132368 80193 43171 72170

Ünvanlı dövlət sosial yardımı 

alan ailə üzvlərinin sayı, nəfər
451538 558133 326631 174659 298881

Bir nəfərə düşən orta aylıq 

ünvanlı dövlət sosial yardımın 

məbləği, manat

35,49 35,65 36,39 42,95 50,03
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Qrafik 3. 

 

 
 

Mənbə: Qrafik müəllif tərəfindən stat.gov.az materialları əsasında tərtib edilmişdir. 

 

Özünüməşğulluq proqramının əhatə dairəsi ötən illərə nisbətdə 2018-ci ildə genişləndirilərək 7 

min 267, 2019-cu ildə 10 min 354, 2020-ci ildə isə 12 min nəfərə çatdırılmışdır. 

Azərbaycanın BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə dair milli məsləhətləşmələrin aparılma-

sı üçün seçilmiş ölkələr sırasına daxil edilməsi, ölkəmizin sosial inkişaf modelinin artıq beynəlxalq 

miqyasda bir nümunə kimi qəbul olunması həyata keçirilən fasiləsiz tədbirlərin nəticəsidir. Amma 

Avropa İttifaqı ölkələrinin təcrübəsinin təhlili və bu ölkələrin sosial sığorta sisteminin təşkili 

aşağıdakı nəticələrin nəzərə alınmasını vacib etmişdir: 

- Aİ ölkələrində (əsasən də Almaniyada) sosial müdafiə sistemi Azərbaycandakı kimi icbari 

sosial sığortaya əsaslanır, ona görə onun elementləri və maliyyə mexanizmi, sosial sığorta sahəsin-

də problemlər oxşardır. 

- Sosial sığorta sahəsində problemlərin həlli üçün Aİ ölkələri yeni maliyyə mexanizmləri, özəl 

tibbi fondların cəlb edilməsini, könüllü tibbi sığortanın geniş istifadəsini nəzərdə tutur. Bu isti-

qamətlər hazırda Azərbaycanda da müzakirə edilir, hələlik tətbiqini tam geniş şəkildə tapmasa da 

bu istiqamətdə addımlar, hüquqi bazanın yaradılması həyata keçirilir. 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Uşağın anadan olmasına görə 

birdəfəlik müavinət:şəxslərin sayı, 

min nəfər  

53,9 54,4 51,4 51,0 56,3

Uşağın anadan olmasına görə 

birdəfəlik müavinət:məbləğ, min 

manat

4818,5 5172,7 5041,3 5323,2 8778,9

3 yaşınadək uşağa qulluğa görə 

müavinət:şəxslərin sayı, min nəfər 
37,0 35,2 37,8 33,4 40,2

3 yaşınadək uşağa qulluğa görə 

müavinət:məbləğ, min manat
8174,6 10609,1 10834,0 11041,5 10552,9

Dəfn üçün müavinət:şəxslərin 

sayı, min nəfər 
41,4 42,0 43,4 42,2 39,7

Dəfn üçün müavinət:məbləğ, min 

manat
12242,0 13496,3 14122,4 14124,3 18162,5
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Nəticə 

Azərbaycan dövlətinin sosial siyasəti onun həyata keçirdiyi tədbirlərdə tam əksini tapır. Bu 

sahədə 2007-2020-ci illərdə bir sıra təşkilati tədbirlər həyata keçirilmiş, ölkənin sosial inkişafının 

maddi əsası olan dövlət büdcəsinin sosial istiqamətləri möhkəmlənmiş, sosial müdafiə tədbirləri 

artmış və yoxsulluğun ləğvi yolunda bir sıra iqtisadi qanunlar, fərmanlar və proqramlar tərtib olun-

muşdur.Hazırda əhalinin sosial müdafiəsi sisteminin inkişafında növbəti mərhələyə keçid baş verir 

ki, bu da dövlət sektorunun aparıcı rolunun əhalinin müxtəlif təbəqələrinə layiqli sosial müdafiə 

səviyyəsinin təmin edilməsi üçün əsas funksiyaları yerinə yetirən bir modeldən ictimaiyyətin nə-

zarət edəcəyi bir modelə keçidi olacaqdır. İctimaiyyətin və işgüzar dairənin əhalinin sosial müda-

fiəsi sisteminin prioritetlərinin və xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsinə təsiri tədricən artmaq-

dadır. Lakin sosial müdafiə sistemində aşağıda qeyd olunan problemlərin mövcudluğu da ehtimal 

oluna bilir: 

- Konstitusiyanın əsas norması olan sosial dövlət anlayışının diskreditə olunması, son nəticədə 

siyasi problemlər doğurur, dövlət tərəfindən vətəndaşların sosial müdafiəsi ilə bağlı zəmanətləri 

yerinə yetirə bilməməsi ilə bağlı etirazların səslənməsinə və cəmiyyətdə sosial qeyri-sabitliyin 

yaranmasına gətirə bilir; 

- Maliyyə problemləri yaranır ki, bu da dövlətin pul resurslarının əhəmiyyətli hissəsinin iqti-

sadi artım üçün istifadə oluna bilən zəminlərin yaradılmasına deyil, iqtisadi baxımdan qey-

ri-səmərəli istifadə olunmasına yönəldilməsi ilə izah edilir; 

- Sosial-psixoloji problemlər yaranır ki, bu da cəmiyyətdə sosial apatiya və sosial himayədə-

qalma arzusunun artmasına işarə ola bilər; 

- Sosial-iqtisadi problemlər kimi sosial müdafiə sisteminin fəaliyyətinin həqiqətən ehtiyacı 

olan əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına təsirinin hissedilən olmaması ilə izah edilir; 

- Əsas problemlərdən biri kimi sosial koməyin göstərilməsi üçün sosial müavinət və ya 

xidmətin formalaşdırılması zamanı bəzi hallarda ailənin tərkibinin deyil, yalnız fərdin ehtiyacının 

nəzərə alınması və paralel olaraq bir neçə istiqamətdə ala biləcəyi müavinətin bir neçəsinin yalnız 

biri ilə seçim əsasında əvəzlənməsidir ki, bu da əhali tərəfindən narazılıq kimi qarşılana bilir. 

Respublikamızda bu qeyd edilən problemlərin yaranmasının qarşısının alınması müasir dünya 

təcrübəsində sosial müdafiə sistemlərinin inkişafına öz töhfəsini verir. 
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Анализ современного состояния системы социальной защиты населения 

Азербайджана 

 

Резюме 

Меры, принимаемые в области социальной защиты населения и ликвидации бедности в 

Азербайджанской Республике, влияют на рейтинг страны в мире. Укрепление социального 

обеспечения требует использования международного опыта в этой области. Статья посвя-

щена как искоренению бедности, так и пособиям, гарантиям по социальному обеспечению 

и анализу результатов адресной социальной помощи. Результаты статьи дают возможность 

раскрыть положительные и отрицательные стороны социальной поддержки и изучить пути 

улучшения в будущем. 

Ключевые слова: система социальной защиты, пенсии, адресная социальная по-

мощь, потребность, пособие, безопасность. 
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Analysis of modern state of Azerbaijan's social protection system 

 

Summary 

The measures taken in the field of social protection of population and elimination of poverty in 

the Republic of Azerbaijan affect the country's rating and influence on the world. Strengthening 

social security requires the use of international experience in this area. The article focuses on both 

poverty eradication and the benefits, social security benefits, and the analysis of the results of 

targeted social assistance. The findings of the article provide an opportunity to reveal the positive 

and negative aspects of social support and explore ways to improve in the future. 

Key words: social protection system, pensions, targeted social assistance, need, allowance, 

security. 
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XƏZƏR REGİONUNDA BİOMÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASINDA (QUŞLAR 

TİMSALINDA) VƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİNDƏ İQTİSADİ, EKOLOJİ 

FAKTORLAR VƏ BEYNƏLXALQ QANUNVERİCİLİYİN ƏHƏMİYYƏTİ 

 

Xülasə 

Məqalədə Xəzərin Azərbaycan sektoru və onun sahilinin biomüxtəlifliyi quşlar timsalında araş-

dırılmış, neft istehsalının biomüxtəlifliyə təsiri biotaya stress yaradan faktorlar kimi, ekoloji taraz-

lığın indikatoru kimi qiymətləndirilib. Xəzərin iqtisadi, bioloji resurslarının qorunmasında və on-

dan səmərəli istifadə edilməsində Beynəlxalq qanunvericiliyin əhəmiyyətindən bəhs edilir.  

Açar sözlər: Xəzər dənizi, bioloji müxtəliflik, sahil quşları, neft istehsalı, Beynəlxalq Konven-

siyalar, kommersiya, fauna, iqtisadi faktorlar.  

 

GİRİŞ 

Xəzər dənizi Yer kürəsində mövcud olan ən böyük axmaz göl, flora və faunanın nümunələrinə 

malik unikal su hövzəsidir. Avropa və Asiyanın kəsiyində yerləşir. Dibində okean tipli yer qatı 

olduğuna görə dəniz adlanır. Onun dünyanın başqa su hövzələrindən əsas fərqi dünya okeanı ilə 

əlaqəsinin olmamasıdır. 

Xəzər dənizi dünya okeanından təxminən 1,5 milyon il əvvəl ayrılmış və o vaxtdan onun ölçü 

və sərhədləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Xəzərin mövcud olduğu tarix boyu onun səviyyəsi 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Hal-hazırda dünya okeanı səviyyəsindən 27 m aşağıdır. Ötən 

500 il ərzində onun səviyyəsi 6-7 m-ə qədər qalxmışdır. [7] 

Xəzər qapalı ekosistem olduğu üçün onun ekoloji-bioloji və təbii resursları digər dənizlərdən 

kəskin fərqlənir. Dənizin fauna və florası olduqca zəngindir. Belə ki, onun faunası tipik dəniz fau-

nasından ciddi şəkildə fərqlənir. Onun heyvan və bitki növlərinin əksəriyyəti endemikdir, yalnız 

burada yaşayır. Xəzərdə əsasən xərçəngkimilər və balıqlar üstünlük təşkil edir. Xəzər yeganə də-

nizdir ki, nərə balıqlarının böyük ehtiyatı (təxminən 95%) burada cəmləşmişdir. Məlumdur ki, 

nərə balığı dünya bazarında çox qiymətli sayılan qara kürünün əsas mənbəyidir. Ona görə də həmin 

balıqların genofondu çox ciddi şəkildə qorunmalıdır.  

Xəzərin iqtisadi baxımdan varidatı bununla tükənmir. Neft-qaz ehtiyatı potensialına görə o, 

dünyanın ən iri karbohidrogen xammalı mərkəzlərindən biridir. Təxminən 150 ildir ki, Xəzərdə 

neft və qazın sənaye kəşfiyyatı və çıxarılması həyata keçirilir. Xəzərdə ən böyük neft ehtiyatları 

Qazaxıstan sahillərində aşkar olunmuşdur. Ancaq yataqların istismarı beş Xəzəryanı ölkənin ha-

mısında (İran müstəsna olmaqla, burada kəşfiyyat aparılmır) aparılır. Xəzər dənizinin Azərbaycan 

sektorunda karbohidrogenlərin ehtiyatı proqnozlaşdırma əsasında 10 milyard ton hesab olunur.  

Bütövlükdə Xəzər hövzəsi nəhəng neft və qaz ehtiyatına malik hövzədir və bu hövzədə payı 

olan Azərbaycan, Rusiya Federasiyası, Türkmənistan, Qazaxıstan, İran İslam Respublikası ilə 

yanaşı, dünyanın onlarla inkişaf etmiş ölkəsi neft və qaz çıxarılmasında iştirak edir. Odur ki, 

burada iştirak edən hər bir ölkənin özünün iqtisadi və siyasi maraqları var. Bu gün dünyadakı bütün 

münaqişələrin kökündə neft-qaz ehtiyatlarına və kəmərlərinə nəzarət dayanır.  

Xəzər dənizində böyük ehtiyatda neft və qaz ehtiyatları kəşf edildikdən sonra, onun ekoloji 

problemləri də artmağa başladı. Belə ki, Xəzər dənizi qapalı hövzə olduğundan, özünəməxsus mü-

vafiq problemləri var. Məsələn, təbii resursların kəmiyyətcə tükənməsi, antropogen və torpaqüstü 

təbii ekosistemlərin tənəzzülü, dəniz mühitinin çirklənməsi və su ekosistemlərinin tənəzzülü. 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(59)-2020 
 

14 

Xəzərin durumu hələ Sovetlər Birliyinin sonunda krizis dövrünün başlanğıcı kimi qiymətləndiri-

lirdi. Belə ki, 1992-ci ildə Volqa hövzəsi və Xəzərin sahil zonası “ekoloji fəlakət zonası” adlan-

dırılmışdı.  

Xəzər dənizi üçün ən təhlükəli çirklənmə tərkibində zərərli kimyəvi maddələr olan tullantılarla 

çirklənmədir. Bunlardan neft karbohidrogenlərini, karbonukleidləri, xlor üzvi birləşmələrini və 

ağır metalları göstərmək olar. Dənizin çirklənməsində neft karbohidrogenləri böyük rol oynayır. 

Dəniz sularının neft məhsulları ilə çox çirklənməsi dənizin flora və faunasının azalmasına gətirib 

çıxarır. Vaxtilə dənizdə neft buruqlarının görünməsi elm və texnikanın nailiyyəti sayılsa da, bəzi 

alimlər bunun yaxın gələcəkdə zərərli fəsadlar törədəcəyi barədə həyəcan dolu məlumatlar verib-

lər. Üstündən yarım əsrdən çox keçməsinə baxmayaraq, həmin fikirlər özünü doğruldur və biz 

artıq Xəzərin dünya miqyaslı problemə çevrildiyinin şahidiyik. Dənizin 1980-ci ilə qədər yalnız 

neft yataqları akvatoriyası və neft emalı müəssisələrinin çirkab suları tökülən zonası idisə, 1980-

ci ildən sonra belə çirklənmə dənizin hər yerində yayılmışdır. Artıq Xəzərin ekoloji problemləri 

bütün dünyanı narahat edir. Bakı sahili isə Xəzərin ən çirkli hissəsidir. Planetimizdə Xəzər dənizi 

qədər amansız depressiyaya məruz qalan başqa sututar tapmaq çətindir. [7] 

Xəzərdə neftin çıxarılması və emalının artması ilə əlaqədar qəza hadisələri də baş verir. Belə 

ki, 60-cı illərdə Xəzərin orta və cənub şelfində qəza nəticəsində dənizə 4000 ton, aylarla mənbədən 

sönməyən yanğın, fəaliyyətdə olan qrifonlardan 20 min ton qaz-neft kondensatı axmışdır. Dəniz 

mühitinə neftin tökülməsi quşlara və onların koloniyalarına böyük təhlükə törədir. Belə ki, 1945-

ci ildə Pirallahı adasındakı neft kəmərində baş verən qəza nəticəsində kəmərdən tökülən bir neçə 

min ton xam neftin dənizdə hərəkəti nəticəsində təkcə Səngəçal sahillərində 35 min suda üzən 

quşlar məhv edilmişdir. [6] 

Neft-qaz sənayesinin inkişafı balıqçılıq təsərrüfatına da öz mənfi təsirini göstərir. Hesablama-

lara əsasən, bu səbəbdən nərə balığı təsərrüfatına dəyən zərər 6 milyard, kürü biznesinə dəyən 

ziyan 10 milyard dollar təşkil edir. Xəzər olduqca unikal ekosistemdir. Onun qorunması təkcə 

regional dövlətlərin yox, planetin işidir. Xəzərə yalnız bir ölkənin yox, 5 sahilyanı ölkənin qayğı 

göstərməsi vacibdir. [4, 8] 

Vaxtilə ABŞ prezidenti olmuş Con Kennedinin dediyi “Coğrafiya bizi qonşu, tarix bizi dost, 

iqtisadiyyat bizi tərəfdaş, zərurət isə müttəfiq etdi” fikirləri bu gün nə qədər real və zəruri səslənir. 

Belə ki, ekoloji böhran nəticəsində keçmişdə dünyada ən məhsuldar su hövzələri arasında duran 

Xəzər dənizi son onilliklərdə öz öncül mövqeyini itirməkdədir.  

Xəzərin sahil hissəsinin biomüxtəlifliyinin qorunmasında quşların əhəmiyyəti  

Xəzər qapalı ekosistem olduğundan onun ekoloji-bioloji resursları da digər dənizlərdən kəskin 

fərqlənir. Belə ki, onun heyvan və bitki növlərinin əksəriyyəti endemikdir, yalnız burada yaşayır. 

Burada əsasən, xərçəngkimilər və balıqlar üstünlük təşkil edir. Xəzərin sahil hissəsi quşlar üçün 

də çox əlverişli məkandır.  

Azərbaycanda qeydə alınan 369 növ quşdan 124-ü monotipikdir, yəni yarımnövü yoxdur. On-

ların 27%-i qışlayan növlərdir, yəni bizə şimal regionlarından gəlir, Azərbaycan ərazisində qış-

layır, yazda isə geri qayıdırlar. [5] Qışlayan quşların böyük əksəriyyəti Xəzərin cənub-qərbində və 

Kür-Araz ovalığının bəzi hövzələrində cəmlənir. Köçəri quşlar (Şimaldan Cənuba və əksinə, uçar-

kən respublikamızdan ötüb keçir) ornitofannanın 10%-ni təşkil edir. Bu onunla izah edilir ki, 

Azərbaycan artıq bu növlərin müntəzəm qışlama sahəsində yerləşir.  

Xəzərin Abşeron yarımadasında 230 növ quş qeydə alınmışdır. [2, 3] Çoxalma dövrü burada 

80-ə yaxın növ rast gəlinir, onlardan 54-ünün bu regionda yuvalaması müəyyən edilmişdir. Dəniz 

quşları içərisində sahildə yuvalayan kolional növlər xüsusilə çoxdur. Qızılağac Milli Parkı yuvala-

yan növlərlə daha zəngindir.  

Xəzərin su-bataqlıq sahələri beynəlxalq əhəmiyyət daşıyır. Burada yaşayan (100-dən artıq növ) 

su quşları (ördək, qu quşu və s.) bataqlığa üstünlük verən növlərdir. [10] Bu ərazilərdən milyon-

larla quşun miqrasiya yolu keçir. Keçmiş Sovet İttifaqı və ona yaxın şimal rayonlarından uçub 

gələn quşlar hər il buradan uçub keçir. Miqrasiya yalnız bir məqsədə xidmət edir: yəni onun hesa- 
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bına quş ekoloji baxımdan daha əlverişli şərait olan yerə köçür.  

Xəzər dənizinin qərb sahili quşların qədim köç yoludur. Azərbaycan çərçivəsində olan yolun 

bu hissəsi miqrasiya üçün ideal yerdir. Quşların yaz növü martda intensiv gedir, lakin hava şəraiti 

miqrasiyanın gedişinə təsir göstərir. Xəzər regionundan hər il 10-12 milyon su-bataqlıq quşu 

müvəqqəti sığınacaq kimi istifadə edir. Xəzərdə qışlayan quşların sayı 3-3,5 milyona çatır. Bu 

keçmiş Sovet məkanında qışlayan quşların 50%-ni təşkil edir. Yaz və payız miqrasiyalarından 

əlavə quşların böyük bir hissəsi regionda yaz-yay yuvalaması və yayın sonunda lələkdəyişmə za-

manı rast gəlinir. Quşların sıx konsentrasiyası sahil zonada, digər bir hissəsi açıq dənizdə müşahidə 

olunur. Sahil qamış cəngəllikləri su quşlarının böyük toplantı yerlərindən biridir. Bu yerlər əksər 

növ heyvanların, xüsusilə də quşların potensial ərazisi olub, su quşlarının yaşayış ərazisi kimi 

beynəlxalq əhəmiyyətli su-bataqlıq sahələri (Ramsar konvensiyası) siyahısına daxildir.  

Azərbaycan quş ehtiyatlarının qorunması və səmərəli istifadəsi üçün kiçik ərazisində 15-dən 

çox beynəlxalq əhəmiyyətli su-bataqlıq sahələrinin və 1,2-1,3 milyon yalnız qışlayan, 10 milyon-

dan çox köç edən və yalnız Xəzərin sahili boyu 200 mindən çox yuvalayan su-bataqlıq quşu olan 

unikal bir ölkədir. Bu xüsusiyyətlərinə görə Avropada Azərbaycan yalnız Böyük Britaniyadan geri 

qalır. Burada Qafqaza məxsus bütün endemik növlər və əksər yarımnövlərə rast gəlinir. 

Təbii mühafizəyə dair beynəlxalq qanunvericiliyin əhəmiyyəti 

Hal-hazırda canlı təbiətin qorunmasına dair məlum olan beynəlxalq konvensiyaların siyahısı 

kifayət qədər çoxdur. Təbiəti mühafizə sahəsində beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri bir tərəfdən 

canlı təbiət, digər tərəfdən isə “sərhədsiz təbiət” haqda təsəvvürlər daxil edilməklə bütün ölkələrin 

öz təbii resursları üzərində suverenliyini tanımaqdır. Hər hansı bir növün məkanda yayılması, döv-

lət sərhədlərindən asılı deyil. Çünki, vəhşi təbiətin resurslarının səmərəli istifadəsi və onun effektli 

qorunması çox ölkələrin əməkdaşlığı olmadan mümkün deyil.  

Beynəlxalq konvensiyaların məğzi, ilk növbədə təbiəti mühafizə fəaliyyətinin ümumi məqsədi 

və prioritetlərini müəyyənləşdirmədən, razılaşmada öz əksini tapan bütün region üçün ümumi cə-

həti nisbətən həssas növ və ekosistemlərin siyahısını təyin etməkdən, qoruma tədbirlərinin unifi-

kasiyası (vahid şəklə salınması) və mümkün qədər təbiəti mühafizə qanunvericiliyindən ibarətdir.  

Hətta birbaşa qadağa və məhdudiyyəti olmayan beynəlxalq sənədlər belə təbliğat aspektindən 

az əhəmiyyət kəsb etmir. Hər hansı bir növün həssas və ya nəsli kəsilməkdə olan növlərin bey-

nəlxalq siyahısına salınması onun ölkə daxilində ictimai statusunu artırır, bu növün belə qorunub 

saxlandığı ölkələrin üzərinə mənəvi məsuliyyəti artırır. [9] 

Mühafizə olunan obyektlərə münasibətinə görə bütün beynəlxalq razılaşmaları iki yerə ayırmaq 

olar:  

1. Müəyyən ərazilərin qorunmasına yönəlmiş; 

2. Bütünlükdə yaşadığı ərazidən asılı olmayaraq növ müxtəlifliyinin və ya ayrı-ayrı növlərin 

qorunmasına yönəlmiş.  

Birinci qrupa iki qlobal konvensiya: 1) “Su-bataqlıq sahələrinin qorunması haqqında” (Ramsar, 

İran, 1971), 2) “Ümumdünya irsinin qorunması haqqında” konvensiya daxildir.  

“Ramsar Konvensiyası” su-bataqlıq quşlarının yaşayış yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyəti 

olan sahələri qorumaq üçündür. Azərbaycan bu Konvensiyanı 2000-ci ildə imzalayıb. Hər ölkənin 

bu siyahıya rəsmi qaydada su-bataqlıq sahələri salınır. Azərbaycanda bu Konvensiyanın siyahısına 

Qızılağac və Ağgöl qoruğu daxil edilib [1, AQK]. Bu Konvensiyaya daxil olan su sahələrinin 

siyahısı YUNESKO-da saxlanılır və müqavilənin şərtlərinə əməl olunmasına, quşların öyrənilməsi 

və monitorinqi işlərinə Su Quşlarını Öyrənən Beynəlxalq Büro (SQÖBB) və Beynəlxalq Təbiəti 

Mühafizə İttifaqı (BTMİ) nəzarət edir. Azərbaycanın ornitofaunasına daxil olan növlərdən 33-ü 

Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının Qırmızı Siyahısına daxil edilmişdir. Bu növlərdən 9-u 

Azərbaycanın Qırmızı Kitabına (AQK) daxil edilmişdir. 

İkinci qrupa: 1) “Biomüxtəlifliyin qorunmasına dair konvensiya” (Rio-de Janeyro, 1992); 2) 

“Miqrasiya edən vəhşi heyvan növlərinin qorunmasına dair” (Bonn, 1979); 3) “Fauna və floranın 

nəsli kəsilməkdə olan növlərinin beynəlxalq alveri haqqında konvensiya” (Vaşinqton, 1973).  
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1) “Bioloji müxtəlifik üzrə konvensiya”. 1999-cu ilin may ayına kimi Avropa Birliyinin 175 

ölkəsi tərəfindən ratifikasiya olunmuşdur. Əsas məqsədi dünya üzrə biomüxtəlifliyi, o cümlədən 

ən qiymətli yaşayış yerlərini və nəsli kəsilməkdə olan növləri qorumaqdır. Bu konvensiya ərazinin 

biomüxtəliflik üçün çox vacib olduğunu təyin edir. Uzunmüddətli ekoloji sabitliyin qorunması 

üçün vacib konvensiyalardan biridir.  

2) “Bonn Konvensiyası” və yaxud “Miqrasiya edən vəhşi növlərin qorunub saxlanılması haq-

qında Konvensiya”. 1979-cu ildə Bonn şəhərində imzalansa da, 1983-cü ildə qüvvəyə minib.  

Konvensiyanın əsas məqsədi 1) Dəniz, quru və havada miqrasiya edən, nəsli kəsilməkdə olan 

növləri bütün növ arealı boyu qoruyub saxlamaq; 2) Növlərin yaşama areallarının mühafizəsi və 

bərpası; 3) Miqrasiya edən, xüsusilə mühafizə statusu qeyri-məqbul olan quş növlərinin xeyri 

üçün, həmçinin beynəlxalq əməkdaşlıqda müsbət nəticələrin əldə olunması üçün müqavilələrin 

bağlanmasına səy göstərmək.  

3) “Nəsli kəsilmək təhlükəsində olan fauna və flora növlərinin ticarətinin (alverinin) məh-

dudlaşdırılması haqqında konvensiya” (CIIB).  

Bu konvensiya 1999-cu ildə Azərbaycan tərəfindən imzalanıb və ratifikasiya olunub. Bunun 

əsas məqsədi təbiətdən külli miqdarda heyvan və quş növlərinin tutulub kommersiya məqsədilə 

başqa ölkələrə ixrac edilməsinin qarşısının alınmasıdır. Bunun üçün 3 siyahı tərtib edilmişdir.  

Birinci siyahıya ticarəti qəti qadağan edilmiş növlər daxildir.  

İkinci siyahıya birincidəki növlərin nəsilləri daxil edilir ki, bunların ticarəti ölkənin xüsusi 

idarəsinin icazəsi ilə ola bilər.  

Üçüncü siyahıdakı növlərin ixracı hər bir üzv ölkə tərəfindən məhdudlaşdırıla bilər. Çünki, 

müxtəlif ölkələrdən çox sayda nadir və kökü kəsilməkdə olan quş növlərinin çıxarılması cəhdləri 

olur.   

Azərbaycan ornitofaunasından 14 dəstəyə, 22 fəsiləyə aid 56 növ SİTES-in əlavəsinə daxil 

edilmişdir. AQK-ya daxil olan növlərdən 5-i (qıvrımlələk qutan, ağquyruq dəniz qartalı, imperator 

(məzar) qartalı, şahin qızılquş, adi baladoydaq) birinci əlavəyə, digərləri ikinci əlavəyə daxil 

edilmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunan konvensiyalardan başqa su-bataqlıq quşlarının qorunması üçün: “Avro-

Avraziyada köç edən su-bataqlıq quşlarının qorunub saxlanılması haqqında saziş” (AEWA, Hagga 

1995) 1998-ci ildən qüvvəyə minib. Azərbaycan 2000-ci ildə bu konvensiyanı imzalayıb. Məqsəd 

Avro-Avraziyada köç yollarında su-bataqlıq quşlarının köç edən populyasiyalarının, o cümlədən 

onların yaşayış yerlərinin qorunub saxlanılması və bərpasıdır. Saziş 120 ölkənin 560 milyon 

kvadrat km ərazisində 170 növə aiddir. Azərbaycan ornitofaunasından 9 dəstəyə, 17 fəsiləyə aid 

107 quş növü bu siyahıya daxildir. Bu növlərdən 12-si AQK-ya, 13 növ isə BTMİ-nin siyahısına 

daxil edilmişdir [1, AQK]. 

Bəşər övladı üçün biomüxtəlifliyin qorunub saxlanılması getdikcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Biota ekoloji tarazlığın indikatorudur. Bu xüsusilə də dünyanın unikal su hövzəsi olan Xəzər 

dənizinə aiddir. Xəzər dənizi unikal iqlim şəraitinin müxtəlifliyi olan sahil landşaftına malikdir. 

O, Xəzərətrafı ölkələrin Qırmızı kitabına daxil edilmiş bir çox quş növlərinin yaşayış əraziləridir. 

Xəzər biotası sahil quşlarının nəhəng populyasiyalarını özündə cəmləşdirir. Burada yayılmış quş-

ların bəziləri nadir və təhlükədə olan növlər cərgəsinə aiddir. [9] 

Xəzərin biomüxtəlifliyinə ən təhlükəli risk faktoru sahil ərazilərinin səhralaşmasıdır. Səhralaş-

ma təbii və antropogen faktorlar ilə bağlı olan hadisədir. Bunların nəticəsi olaraq torpağın neftlə 

çirklənməsi, torpaq və bitki örtüyünün gözlənilməz istiqamətdə formalaşması və parçalanması baş 

verir. Bu da öz növbəsində quşların miqrasiya yolunda müvəqqəti sığınacaq yerlərinin dağılması 

ilə nəticələnir.  

Sahil ekosistemlərinə antropogen təsirlər (əsas təsərrüfat fəaliyyəti) nəticəsində əksər növ quş-

ların ənənəvi miqrasiya yolu və yuvalama yerləri dəyişir. Arealın kiçilməsi və populyasiyanın sıx-

lığının azalması, həmçinin quşların neft gölməçələrinə düşməsi nəticəsində kütləvi qırılması baş 

verir. [2] 
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Biomüxtəlifliyin qorunmasında iqtisadi faktorlar 

Xəzərin biomüxtəlifliyinin qorunmasının bir çox prioritet sahələri mövcuddur. Bunlardan sosial 

və iqtisadi şərait də biomüxtəlifliyin qorunmasında əhəmiyyətli yer tutur. Onların inkişafı isteh-

salın və texnologiyanın alternativ formalarının yaxşılaşmasına imkan verməklə, dəniz və sahil bio-

resurslarının səmərəli istifadə olunmasına, bu sahələrdə antropogen gərginliyin aşağı düşməsinə 

şərait yaradır. Eyni zamanda, çirklənmənin azaldılmasına, təbiətdən istifadənin səmərəliləşdiril-

məsinə, təmiz texnologiyanın düzgün istiqamətlərə yönəlməsi iqtisadi açarların hazırlanmasına və 

onların düzgün işləməsinə şərait yaratmasıdır.  

Çay deltalarında quşların yuvalaması üçün əlverişli ekoloji şəraitin təmin olunmasında sudan 

səmərəli istifadə mühüm rol oynamaqla, çayların təbii hidroqrafiyasına uyğun olaraq və onların 

mühafizəsinə aid tədbirlərin uzlaşdırılmasını tələb edən müxtəlif növlərin və taksonomik qrupların 

qorunmasına dair iki və daha çoxtərəfli dövlətlərarası razılaşmaya qoşulmağa dəvət edir (Mo-

kievski V.O., 2000). [9] 

 

Nəticə 

 

Hazırda Azərbaycanın ərazisində ən qiymətli və müdafiəsiz biotanın qorunması məqsədilə ölkə 

ərazisinin 5%-ni tutan ümumi sahəsi 47800 ha 12 dövlət qoruğu, 21 dövlət yasaqlığı və 9 Milli 

Parkı (Ordubad, Şirvan, Ağ Çöl, Hirkan, Altıağac, Abşeron, Qızılağac, Şahdağ, Qobustan) vardır.  

Bütün Xəzəryanı dövlətlər üçün eyni əhəmiyyət kəsb edən qanunvericilik bazasının və stan-

dartlarının işlənib hazırlanması, məlum qanunvericilik aktlarının biomüxtəliflik haqda olan kon-

vensiya ilə və təbiətin qorunmasına dair milli qanunlar ilə tam uyğunlaşdırılması vacibdir.  
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Резюме 
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The article determines the biodiversity of the Azerbaijan sector of the Caspian Sea and its 
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a stress factor for biota and as an indicator of ecological balance. The importance of international 
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MÜASİR TƏCRÜBƏDƏ ELEKTRON HÖKUMƏTİN TƏŞKİLİ ƏSASLARI VƏ 

İNKİŞAFI 

 

Xülasə 

Məqalədə müasir dövrdə elektron hökumət və idarəetmə sisteminin əsasları tədqiq olunur. Bu 

sahədə dünya və ölkə təcrübəsində baş verən proseslər sistemli şəkildə dəyərləndirilir. Azərbay-

canda elektron hökumətin qurulması, bu sahədə həyata keçirilən islahtlara münasibət bilirilir. Öl-

kədə elektron hökumət və sənəd dövriyyəsinin inkişafı ilə bağlı fikirlər irəli sürülür. 

Açar sözlər: elektron hökumət, elektron idarəetmə sistemi, informasiya-kommunikasiya tex-

nologiyaları, hüquqi baza, informasiya məkanı. 

 

Giriş 

Müasir dövrdə elektron hökumətə informasiya cəmiyyətinin formalaşmasının ən vacib element-

lərindən biri kimi baxılır. Belə ki, bu məqamda belə hökumətin  xüsusiyyətini dərhal qeyd etmək 

lazımdır. Məsələ dövlət idarəetmə sisteminin klassik strukturundan imtina etməkdən getmir. Elek-

tron hökumətin mexanizmi prosesin özünün optimallaşdırılması məqsədilə dövlət idarəçiliyi 

sisteminə daxil edilir, bu zaman modernləşmə zamanı mahiyyətcə struktur və digər dəyişikliklərə 

ehtiyac yaranarsa, o, diqqətdən kənarda qalmır. Dövlət idarəçiliyi prosedurunun modernləşdiril-

məsi zamanı “Elektron hökumət” in fəaliyyət göstərdiyi əsas üsullar informasiya elminin və tex-

nikasının müasir texnologiyalarının və nailiyyətlərinin tətbiqidir. Bu cür mexanizmlər dövlət ida-

rəçiliyinin dövlətin mahiyyətinin ən mühüm funksional təzahürü kimi rolunu gücləndirmək üçün 

nəzərdə tutulur. 

Elektron hökumət konsepsiyası və onun əsasları  

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyini, 

dövlətin fəaliyyətinin şəffaflığını və vətəndaşların dövlət fəaliyyətinə cəlb olunmasının fəallığını 

artırır, dövlət xərclərinin azaldılmasına kömək edir [4]. Əksərən “Elektron Hökumət” konsepsiyası 

“elektron government” və ya “e-government” kimi ingilis sözlərinin birbaşa tərcüməsi nəticəsində 

yaranmışdır. Bu dildə “government” termini yalnız hökuməti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi 

deyil, bütövlükdə dövlət idarəçiliyini nəzərdə tutur. “Electronic government” baxışı  isə bu fəaliy-

yətin subyekti kimi hökumətdən daha çox dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyət forma və me-

todlarına aid edilir. [5, s. 11] Hərfi mənada “elektron dövlət idarəçiliyi” kimi bu baxış artıq qəbul 

olunur. Baxılan konsepsiyanın normativ-hüquqi mənası ilə bağlı müəyyən fikir ayrılıqları da daha 

çox bu yanaşmadan yaranır. Ümumilikdə, “Elektron Hökumət” terminindən “e-government”in bir 

sıra dillərdəki ekvivalenti kimi istifadə olunması bu konsepsiyanın mənasını tam əks etdirmir. 

Hesab edirik ki, “Elektron dövlət” konsepsiyasından istifadə daha düzgün görünür. Həmçinin, bu 

yanaşmanın mahiyyəti daha çox “dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin elektron infrastrukturu” kon-

sepsiyasını müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bununla belə, elmi dairələrdə oturuşmuş, həmçinin 

normativ-hüquqi aktlarda təsbit edilmiş “Elektron Hökumət” konsepsiyasının daha dərin araşdır-

maları davam etdirilməkdədir. 

Elektron hökumətin müəyyənləşdirilməsinə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Elektron höku-

mət dedikdə, dövlət orqanlarının müasir informasiya texnologiyalarının, o cümlədən: internet şə-

bəkəsinin geniş tətbiqinə əsaslanan əhali ilə, dövlət xidmətlərinin əlçatanlığının və keyfiyyətinin 

artırılması, onların göstərilmə müddətlərinin azaldılması, həmçinin vətəndaşların və onların alın-

ması ilə bağlı təşkilatların inzibati yüklənməsinin azaldılması (məcburi əyani müraciətlərin sayının 

azaldılması, təqdim olunan sənədlərin sayının azaldılması) ilə qarşılıqlı əlaqəsi sistemi qəbul olu-

nur.  
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Elektron hökumət mexanizminin strukturlarına nəzər salarkən onun təyinatının formalaşdırıl-

ması zamanı iki istiqamətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir: kənar və daxili istiqamətlilik. Kənar is-

tiqamət “hakimiyyət-cəmiyyət” arasındakı qarşılıqlı əlaqə xətti ilə modernləşmənin istənilən isti-

qamətlərini nəzərdə tutur. İnformasiya texnologiyaları vasitəsilə bu cür qarşılıqlı fəaliyyətin sə-

mərəliliyini artıran və əks-əlaqəni hər iki tərəfə təmin edən bütün alətlər “elektron hökumət” siste-

minə tam şəkildə daxil edilməlidir. Daxili istiqamətlilik isə, hakimiyyətin müxtəlif səviyyələrində 

(mərkəzi, regional, yerli), hakimiyyətin müxtəlif qollarında (icra, qanunvericilik, məhkəmə) istər 

şaquli, istərsə də üfüqi şəkildə daxili qarşılıqlı əlaqələri təcəssüm etdirir. 

Elektron hökumətin inkişafı və informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin edilməsi 

Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinə keçidin təmini elektron hökumət və idarəetmə sistemi-

nin geniş tətbiqi ilə sıx bağlıdır. Belə ki, bu istiqamətdə son on ildə ölkədə əsaslı qanunvericilik 

bazası yaradılması, konseptual sənədlərin yol xəritələrinin qəbulu xüsusilə diqqəti cəlb edir. Mü-

vafiq sənədlərdə bu kimi mühüm baxışlar daha aydın nəzərə çarpmaqdadır [1]:  

 informasiya cəmiyyətinə keçidin sürətləndirilməsi; 

 innovasiya yönümlü və bilik iqtisadiyyatının qurulması; 

 dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarında İKT sisteminin geniş tətbiqi; 

 elektron xidmətlərin, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin artırılması; 

 cəmiyyətin informasiya məhsul və xidmətlərinə tələbatının tam ödənilməsi; 

 rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü İKT potensialının gücləndirilməsi; 

 müvafiq sahədə yüksək ixtisaslı mütəxəssis və elmi kadr potensialının hazırlanması. 

Bütün bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün ölkədə artıq son on ildə zəruri tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir. Belə ki, İKT-nin infrastrukturu inkişaf etdirilir, müasir elektron xidmətlərin gös-

tərilməsi imkanları genişləndirilir, müxtəlif ərazilərdə genişzolaqlı, ucuz və keyfiyyətli internetə 

çıxışın təmini sürətləndirilir. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektoru - Azər-

baycan iqtisadiyyatının aparıcı və dinamik inkişaf edən sahəsinə çevrilməkdədir. Qlobal informa-

siya cəmiyyətinin iştirakçısı olan ölkə kimi Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin inkişafına 

dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı, telekommunikasiya və informa-

siya texnologiyalarının inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsi və digər sahələr üzrə proqramlar çərçi-

vəsində informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bu sənədlərə 

uyğun olaraq İKT infrastrukturunun və xidmətlərinin genişləndirilməsi, yüksək texnologiyalar 

sektorunun inkişafı, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin məhsuldarlığının və əməliyyat səmə-

rəliliyinin artırılması istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər də yerinə yetirilməkdədir. Bundan 

başqa, görülən tədbirlər sırasında hökumətin və sosial mühitin fəaliyyətinin rəqəmsallaşdırılması-

nı, informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasını, İKT sahəsində bilik və vərdişlərin səviyyəsinin 

yüksəldilməsini, milli kontingentin inkişaf etdirilməsini, cəmiyyətin bütün üzvləri üçün İKT-nin 

yaratdığı imkanlardan istifadə üçün şəraitin yaradılmasını qeyd etmək mümkündür. 

Müasir dünyada informasiya-kommunikasiya texnologiyaları yüksək göstəricilərə malik inki-

şaf etmiş iqtisadiyyatın mühüm tərkib hissəsinə çevrilməkdədir. Belə ki, bu sektor artıq telekom-

munikasiya sənayesi də daxil olmaqla, genişçeşidli istehsal və xidmət sahələrini özündə birləşdirir. 

Xüsusilə də özəl sektor subyektləri və istehlakçılar arasında kommunikasiya və məlumat-informa-

siya mübadiləsinə şərait yaratmaqla, İKT cəmiyyətin, dövlətin və iqtisadiyyatın inkişafında ciddi 

dəstəkləyici rolu ilə nəzərə çarpır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının  geniş istiqamət 

və miqyasda tətbiqi yeni iş yerlərinin yaradılmasına və əmək məhsuldarlığının artmasına da önəmli 

təsir göstərir. Əsasən də, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu sektorun tətbiqi ÜDM-də artıma təkan 

verən mühüm amilə çevrilməkdədir. Təcrübə göstərir ki, İKT-də yaradılan hər bir yeni iş yeri 

iqtisadiyyatın digər sektorlarında 2-4 yeni iş yerinin yaranmasına təkan verir. Bu sektorda yaranan 

yeni iş yerləri üzrə əməkhaqqı orta əməkhaqqı səviyyəsindən yüksək olur. [2] 

Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğu, güclü iqtisadiyyat yaradılması, cəmiyyətin de-

mokratikləşdirilməsi, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması və cəmiyyətin inkişafının təmin edilməsi 

istiqamətində çoxşaxəli fəaliyyət həyata keçirilir. Bununla yanaşı, görülən işlər Azərbaycanın 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(59)-2020  
 

21 

siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, qlo-

bal dünyada etibarlı tərəfdaş kimi Azərbaycanın mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə, eləcə də 

ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunmasına, bərpasına və qorunmasına, ölkənin davamlı inkişafının 

təmin edilməsinə yönəlib. Bu problemlərin həllində  İKT sistemi xüsusi yer tutur və sahənin inkişaf 

səviyyəsi qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa təsir edən amillərdən biridir. Müxtəlif ölkə-

lərdə, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə bu məqsədlə biliklərə əsaslanan informasiya cəmiyyəti və 

iqtisadiyyatın formalaşdırılması üçün bütün səylər göstərilir və bu fəaliyyət BMT-nin Minilliyin 

Sammitində müəyyən edilmiş inkişaf prinsipləri ilə tam uzlaşır. 

Aparılan siyasət həm də ölkənin regional İKT xidmətləri bazarına çıxışının təmin edilməsi məq-

sədi güdür. Bu məqsədlə transit və genişzolaqlı informasiya magistralları, region informasiya re-

sursları və şəbəkə idarəetmə sisteminin qurulması kimi layihələr həyata keçirilməsi nəzərdə tutu-

lur. Həmçinin, Azərbaycanda “Elektron hökumət”in inkişafı istiqamətində atılan addımların əhatə 

dairəsi genişlənməkdədir. Bu sahədə İKT sisteminin müxtəlif istiqamətli imkanlarından istifadəyə 

daha çox diqqət yetirilir. Xüsusilə də dövlət orqanlarında müasir İKT tətbiqi genişləndirilir, mü-

vafiq qurumlar arasında vahid infrastruktur əsasında təhlükəsiz informasiya mübadiləsinin aparıl-

ması, onların funksional vəzifələr üzrə əhaliyə elektron xidmətlər göstərməsi kimi funksiyalar hə-

yata keçirilir. 

Bütün bu kimi tədbirlərin nəticəsidir ki, Azərbaycanda İKT sektorunun orta illik artım templəri 

davamlı artması ilə nəzərə çarpır. Əgər 2003-2009-cu illərdə ölkənin ÜDM-də İKT-nin payı beş 

faiz idisə, 2020-ci ilə qədər bu rəqəm doqquz faizə çatmışdır. [10; 11] Ölkədə aparılan islahatlar 

artıq qarşıya mikro, nano, bio, kosmik və nüvə texnologiyalarının inkişafı, yüksək texnologiyaların 

tətbiqi və onların bazasında yeni materialların alınması, o cümlədən resurs intensiv texnologiyalar 

və məhsulların istehsalı üçün şəraitin yaradılması kimi yeni məqsəd və vəzifələr qoyur. 

Elektron hökumətin inkişaf xüsusiyyətləri 

Azərbaycanda innovativ fəaliyyətin və İKT-nin inkişaf zərurəti əsas götürülməklə mühüm hü-

quqi - normativ baza yaradılmaqda, bu bazaya uyğun olaraq əsaslı islahat tədbirləri həyata keçiril-

məkdədir. Belə ki, “Elektron imza və elektron sənəd haqqında”, “Elektron ticarət haqqında”, “İn-

formasiya əldə etmək haqqında”, “Telekommunikasiya haqqında” qanunların, “Azərbaycan Res-

publikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə Dövlət Proqramının (Elektron 

Azərbaycan)”, “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya tex-

nologiyaları üzrə Milli Strategiya”nın, “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası-

nın, “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişa-

fına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması və dövlət orqanları tərəfin-

dən vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin Fərmanının qəbulu və həyata keçirilməsi ölkədə informasiyalı 

cəmiyyətin qurulması üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkədə “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramına uyğun olaraq “e-Hökumət”in formalaşdırıl-

ması məqsədilə müvafiq tədbirlər planının işlənib hazırlanması da öz vacibliyi ilə dəyərləndirilə 

bilər. Xüsusilə də elektron hökumətin yaradılması kimi önəmli bir məsələnin həlli üçün Azərbay-

can Respublikasında tələb olunan zəruri potensial imkanlar mövcuddur ki, bunlara da aşağıdakıları 

aid etmək olar: 

 proseslərin həyata keçirilməsini təmin edən proqram və strateji sənədlərin qəbulu; 

 zəruri  hüquqi-normativ bazanın yaradılması; 

 müvafiq sahədə davamlı islahatların həyata keçirilməsi; 

 müasir təhsil sisteminin yaradılması; 

 idarəetmə sisteminin, sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılması; 

 dövlət orqan, təşkilat və əhalinin tələbatının ödənilməsinə yönəldilmiş kompüterlərin ava-

danlıqlarının istehsal edilməsi; 

 hakimiyyət orqanlarının müasir İKT proqramları ilə fəaliyyətinin təşkili; 
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 internetə qoşulma, əhalinin yüksək səviyyəli telefonlaşdırılması kimi amillərin əhatə dairə-

sinin genişləndirilməsi. 

Elektron hökumətin tərkib elementlərini ilkin halda, elektron formada dövlət xidmətlərinin gös-

tərilməsi kimi ifadə etmək mümkündür. Elektron hökumət idarəetmə proseslərinin bütün aspekt-

lərini, o cümlədən proseslərin informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarının istifadəsinə 

əsaslandığı səviyyədə xidmətlərin göstərilməsi proseslərini əhatə etməsi ilə də nəzərə çarpır. [3, s. 

28] Burada xarakterik cəhət ondan ibarətdir ki, artıq əvvəlki və mövcud olan inzibati mexanizmlər 

(dövlət xidmətlərini təqdim edən) yeni müstəviyə keçir, informasiya-kommunikasiya sisteminin 

inkişafı ilə çıxış edir. Lakin, əksər hallarda, təəssüf ki, bu cür modernləşmə prosesin mahiyyətini 

dəyişmir, yeniləşmə görüntüsünü yaradır, amma mahiyyətinə görə yenə də eyni cür bürokratik 

inzibati mexanizm olaraq qalır. Bu problemin həlli baxımından dövlətlə ərizəçi arasında birbaşa 

qarşılıqlı əlaqənin minimallaşdırılması zərurəti artır. Hesab etmək olar ki, belə yanaşma həm in-

formasiyalı cəmiyyət və elektron hökumətin inkişafı prosesini sürətləndirər, həm də korrupsiya 

riskini aradan qaldırar. Belə inkişaf meyilləri və zəruri islahat dəyişiklikləri bir çox müsbət nə-

ticələrə səbəb olar: 

 dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin optimallaşdırılması; 

 vətəndaşların texnoloji savadlılığının artırılması; 

 coğrafi məkan amilinin təsirinin azaldılması; 

 dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti haqqında informasiyanın açıqlığının artırılması; 

 müxtəlif hökumət qurumlarına şəffaf çıxış imkanlarının genişləndirilməsi. 

Digər tərəfdən, belə müsbət dəyişikliklər İcra hakimiyyəti orqanları tərəfindən elektron dövlət 

xidmətlərinin göstərilməsinin genişləndirilməsinə və dövlət funksiyalarının yerinə yetirilməsinə 

təsir etməklə, ölkədə bu sahədə aparılan islahatların həyata keçirilməsini sürətləndirər. Bundan 

əlavə, elektron formada vətəndaşların dövlət işlərinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnu 

həyata keçirmək üçün hər hansı bir imkan elektron hökumət sisteminin ayrılmaz hissəsi kimi nə-

zərdən keçirilməlidir. Elektron səsvermə, elektron ədalət mühakiməsi, informasiya texnologiyala-

rından istifadə etməklə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına müraciət və şikayətlərin veril-

məsi, habelə dövlət orqanları haqqında elektron formada hər hansı məlumatın verilməsi baxılan 

mexanizmin tərkib hissəsi hesab olunur.  

Müasir təcrübə göstərir ki, informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə reallaşdırılan icti-

mai nəzarətin bütün formaları dövlət tərəfindən hər cür dəstəklənməlidir. Onların tətbiq olunma 

üfüqləri isə maksimum genişləndirilməlidir. Bununla yanaşı, ictimai nəzarət subyektləri və haki-

miyyət orqanları müstəqillik prinsipinə daha düzgün əməl etməlidirlər. Belə ki, ictimai müzakirə 

internet-informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. İctimai nəzarə-

tin, informasiya təminatı məqsədi ilə ictimai nəzarət subyektlərinin ictimaiyyətə açıqlığının təmin 

edilməsi üçün xüsusi saytlar yaradıla bilər, qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət hakimiyyəti or-

qanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının, dövlət və bələdiyyə təşkilatlarının, hüquqi bazaya 

uyğun olaraq həyata keçirilən digər orqan və təşkilatların rəsmi saytları ayrı-ayrı ictimai səlahiy-

yətlərdən istifadə edilə bilərlər. İctimai nəzarət subyektləri ictimai nəzarətin həyata keçirdiyi 

tədbirlərin nəticələri barədə məlumatları açıqlaya, o cümlədən onu internet-informasiya-telekom-

munikasiya şəbəkəsində yerləşdirə bilər. Belə mexanizmlər vətəndaşların ictimai nəzarətin həyata 

keçirilməsinə ənənəvi fərdi iştirak formaları ilə yanaşı, məsələn, seçki müşahidəçilər institutu 

tərəfindən maksimum cəlb olunmasına kömək edər.  

Təcrübədə “elektron hökumət” anlayışı “elektron idarəetmə və elektron demokratiya” anlayış-

ları ilə sıx bağlı çıxış edir. [7; 8] Demək olar ki, “elektron idarəetmə”  anlayışı  “Elektron Höku-

mət” və “elektron demokratiya” anlayışlarını özündə birləşdirir və vətəndaşların yalnız online hö-

kumət informasiyasına çıxışının təmin edilməsi və internet vasitəsilə dövlət xidmətlərinin göstə-

rilməsi deyil, həm də elektron səsvermə, siyasi qərarların qəbulu prosesinə birbaşa təsir, vətəndaş-

ların demokratik proseslərdə bilavasitə iştirakının təmin edilməsi ilə diqqəti cəlb edir. 
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İdarəetmə proseslərinin bütün məcmusunun avtomatlaşdırılmasına əsaslanan və dövlət idarə-

çiliyinin səmərəliliyinin artırılmasına yönələn elektron sənəd dövriyyəsi sistemi, o cümlədən ida-

rələrarası elektron qarşılıqlı fəaliyyət sistemi öz vacibliyi ilə çıxış edir. Müasir təcrübədə elektron 

hökumətin yaradılması sənədlərin idarə edilməsi və onların emalı prosesləri ilə bağlı məsələlərin 

tam spektrinin həllini həyata keçirən vahid dövlət idarəetmə sisteminin qurulmasını nəzərdə tutur. 

[9] İnformasiya-telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə özlüyündə məqsəd kimi deyil, 

ilk növbədə, dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin artırılması üzrə məsələlərin həlli metodu kimi 

həyata keçirilir. 

Elektron hökumətin yaradılması ümumdövlət idarəetmə sisteminin, idarəetmə ilə bağlı məsə-

lələrin tam spektrinin həllini həyata keçirən sənədlər və onların emal proseslərinin tam həllini tə-

min etməlidir. Xüsusilə bu proseslərdə informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarının geniş 

istifadəsi əsas məqsəd rolunda çıxış etmir, bu zaman həm də İKT sistemi qarşıda duran problem-

lərin həllinə, fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edir. Müasir dünya təcrübəsi onu 

göstərir ki, dövlət xidmətlərinin elektron formada təşkili və inkişafı dövlət idarəetmə sistemində 

bu kimi vacib üstünlüklərin təmin edilməsinə təsir edir: 

 vətəndaşların dövlətdən məmnunluq səviyyəsinin artması; 

 dövlət və vətəndaş münasibətlərinin daha təkmil inkişafı; 

 idarəetmə xərclərinin azaldılması; 

 biznes sektorunun səmərəli inkişafı; 

 dövlət siyasətində şəffaflığın artırılması; 

 iqtisadi və təsərrüfat münasibətlərinin yeni inkişaf müstəvisində qurulması; 

 maliyyə, bank və vergi xidmətlərinin elektronlaşdırılması. 

Təcrübə deməyə əsas verir ki,  elektron hökumət quruculuğunda aparıcı  ölkələrin zəngin təcrü-

bəsinin öyrənilməsi, ölkədə tətbiqi önəmli hesab olunur. Həmçinin elektron hökumətin formalaş-

masının mərhələli və uzunmüddətli bir proses olması da nəzərə alınmalı, bu sahədə aparılan is-

lahatlar davam etdirilməlidir.  

 

Nəticə 

Elektron hökumət təcrübəsində olan müasir  modellərin olduğu kimi Azərbaycanda tətbiqi məq-

bul hesab olunmur. Belə ki, bu modellər ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf və cəmiyyət quruculuğu 

prinsiplərinə uyğun istifadə oluna bilər. Azərbaycan Respublikasında İKT imkanlarından və müa-

sir proqram təminatlarından geniş istifadə etməklə elektron hökumətin inkişafına diqqət artırıl-

malı, bu sahədə səmərəli maliyyələşdirmə mexanizmlərinin tətbiqi də əsas götürülməlidir. 
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Основы организации и развития электронного правительства современной практике 

 

Резюме 

В статье изучаются основы электронного правительства и системы управления в сов-

ременную эпоху. Процессы, происходящие в мировой и отечественной практике в этой об-

ласти, оцениваются системно. Известно построение в Азербайджане электорронного пра-

вительства, отношение к реформам, осуществляемым в этой сфере. Выдвигаются идеи об 

электронном правительстве и развитии документооборота в стране. 
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Summary 

The article explores the basics of electron government and management system in the modern 

era. The processes taking place in the world and country experience in this area are systematically 

evaluated. The government of Azerbaijan is aware of the establishment of an electorate and the 

attitude to the reforms carried out in this area. There are opinions on the development of 

government and document circulation in the country. 
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KADR SİYASƏTİ MÜƏSSİSƏNİN FƏALİYYƏTİNİN EFFEKTİVLİYİ AMİLİ KİMİ 

 

Xülasə 

Məqalədə müasir şəraitdə heyətin idarə edilməsinə konseptual yanaşma nəzərdən keçirilmiş, 

müəssisənin kadr siyasəti, onun məqsəd və növləri dəqiqləşdirilmişdir. Məqalədə həmçinin təşki-

latın kadr siyasətinin effektivliyinə təsir edən amillərin təsnifatı aparılmış, SOCAR-da kadr siya-

sətinın aparılması xüsusiyyətləri öyrənilmiş və işçilərin qiymətləndirilməsi təşkilatın kadr siyasə-

tinin zəruri elementi kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: kadr siyasəti, müəssisə, işçilərin qiymətləndirməsi, heyətin idarə edilməsi, insan 

resurslarının idarə edilməsi, SOCAR. 

 

Giriş 

Müasir bazar şəraitində müəssisənin kadr siyasəti bütün idarəetmə fəaliyyətlərinin tərkib his-

səsidir. Tədqiqatçı alim A.V.Kibanov iddia edir ki, kadr siyasəti əmək resurslarından istifadənin 

maksimum gəlirliliyinin artırılmasına yönəlmişdir, bu isə elmi məqalənin araşdırılmasının aktual-

lığını şərtləndirmişdir. [1, s. 14]. 

Tədqiqatın məqsədi müəssisənin kadr siyasətinin nəzəri-praktiki aspektlərini öyrənmək, onun 

qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyənləşdirməkdir. 

Kadrların qiymətləndirilməsi hər hansı müasir şirkətin insan resurslarının idarə edilməsində 

vacib elementdir və işçilərin keyfiyyət xüsusiyyətləri ilə tutduğu vəzifəyə olan tələblər arasında 

uyğunluq yaratmağa yönəldilmiş prosesdir. HR menecmenti çərçivəsində bu prosesi nəzərə alaraq 

deməliyik ki, insan resurslarının idarə edilməsinin əsas vəzifəsi təşkilatın son fəaliyyət göstərici-

lərinə təsir edəcək ixtisaslı kadrların seçilməsidir. Çünki bütün insanlar fərdidir və öz bacarıqları, 

qabiliyyətləri və keyfiyyətləri baxımından bir-birlərindən fərqli olduqları üçün təbii olaraq təşki-

latın işçiləri öz istehsal vəzifələrini də fərqli şəkildə yerinə yetirirlər. 

Onların arasında müxtəlif vasitə və motivasiya metodlarından istifadə etməyi özündə cəmləş-

dirən liderlər və kənar şəxslər də var. Bununla birlikdə, bu diferensiasiyanı həyata keçirmək və 

müvafiq olaraq onların əməyinin həvəsləndirilməsi və stimullaşdırılması sistemi yaratmaq üçün 

şirkətdəki hər bir işçinin öz vəzifə borclarını yerinə yetirməsində səmərəliliyini qiymətləndirmək 

üçün müəyyən sistemdən istifadə etmək lazımdır. 

Müasir şəraitdə heyətin idarə edilməsinə konseptual yanaşma 

Hal-hazırda təşkilatların müasir fəaliyyət şəraitində kadrların idarə edilməsinə daha çox diqqət 

yetirilir. Təşkilatda insan resurslarının rolu artır, davamlı dəyişən ətraf mühit şəraitinin təsiri 

altında təşkilatın kadrlarının uzun müddət formalaşması və istifadəsi üçün tələblər irəli sürülür. 

Təşkilatlarda heyətin yeni idarəetmə sisteminə keçid zərurəti, ilk növbədə işçilərin təhsil səviy-

yəsinin artması ilə əlaqədardır. Müasir təşkilatların işçiləri öz vəzifələrini yerinə yetirməyə daha 

hazırlıqlıdırlar, əmək fəaliyyətinin hüquqi aspektlərində daha yaxşı istiqamətləndirilir, yeni infor-

masiya texnologiyalarından daha fəal istifadə edirlər və s. Bundan əlavə, ehtiyacların təsiri altında 

insanın dəyər sistemi dəyişdi, kollektivdəki sosial-təşkilati münasibətlər müxtəlifliyi ilə fərqlənir 

və idarəetmə işçiləri tərəfindən tənzimlənməsi daha da çətinləşir. 

Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar olaraq qeyd etmək lazımdır ki, təşkilatlar insan resurslarının 

idarə edilməsinə yeni yanaşmalar formalaşdırırlar. Müasir yanaşmalara görə, heyət təşkilatın ən 

dəyərli resursudur, buna görə də əmək fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün motivasiyanı 

dəyişdirmək, təşkilat işçilərinin inkişaf, təlim və peşə inkişafı sistemini nəzərdən keçirmək lazım-

dır ki, bu da heyətin müasir qiymətləndirmə sisteminin formalaşması olmadan mümkün deyil. [2] 

Heyətin müasir qiymətləndirməsinə əsasən aşağıdakı aspektləri nəzərə alan idarəetmə texnolo- 
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giyasını başa düşmək lazımdır: 

- istehsal fəaliyyətinin avadanlıq və texnologiyasının inkişafı və istifadəsi səviyyəsi, əməyin və 

istehsalın təşkili, iş yerlərində iş şəraiti və s. nəzərə alınmaqla təşkilati-texnoloji; 

- işçi heyətinin tərkibini və quruluşunu, istifadə olunan əməyin motivasiyası və stimullaşdırıl-

ması sistemlərini, o cümlədən əməkhaqqı sistemini və s. kimi iqtisadi problemləri nəzərə almağa 

imkan verən təşkilati-iqtisadi; 

- normativ-hüquqi, o cümlədən əmək qanunvericiliyinin hüquqi aktları; 

- təşkilatın işçilərinin qiymətləndirilməsi üçün sosioloji və psixoloji metodların istifadəsinə 

yönəlmiş sosial-psixoloji. 

Hal-hazırda təşkilatın idarəçiliyinin bir neçə konsepsiyası mövcuddur: 

- kənarlaşmaların aşkarlanmasına əsaslanan idarəetmə (Management by Exception); 

- səlahiyyətli nümayəndə heyətinə əsaslanan idarəetmə (Management by Delegation); 

- Məqsədlərə görə idarəetmə (Management by Objection). 

Kənarlaşmaların müəyyənləşdirilməsinə əsaslanan idarəetmə, vəzifə öhdəliklərinə uyğun iş ye-

rinə yetirən və müstəqil olaraq müəyyən qərarlar qəbul edən işçilərin öz səlahiyyətlərini aşmadığı 

və ya gözlənilən nəticələrdən kənarlaşmaların meydana çıxmadığı hallarda rəhbərin müdaxiləsini 

əhatə edir. Bu idarəetmə tərzi ilə, təşkilat işçiləri tərəfindən təlim və qərar qəbuletmə təcrübəsinin 

ötürülməsi yoxdur. 

Səlahiyyət nümayəndəliyi əsasında idarəetmə, ardıcıl olaraq tapşırıqların, alınan nəticəyə görə 

səlahiyyət və məsuliyyətin verilməsindən ibarətdir. Səlahiyyət nümayəndəliyi əsasən idarəetmə 

iyerarxiyasına və məsul şəxsin səlahiyyət səviyyəsinə uyğun olaraq baş verir.  

Məqsədlərə görə idarəetmə işçilərin fəaliyyətinə və nəticələrinə nəzarəti artırmağa yönəldilmiş, 

şirkətin hədəfləri ilə işçilərin fərdi hədəfləri arasındakı əlaqələndirici həlqədir. Məqsədlərə görə 

idarəetmə birbaşa işçilərin subyektiv fikirlərini nəzərə almadan işçiləri obyektiv qiymətləndirməyə 

imkan verir, fəaliyyət nəticəsində əldə olunan mükafatın müəyyənləşdirilməsində və xidməti pillə-

kən üzrə irəliləmək barədə qərar verilməsində subyektivliyi azaldır. 

Müəssisənin kadr siyasəti, onun məqsəd və növləri  

Müasir şəraitdə heyətin idarəetməsi üzrə səmərəli fəaliyyətin əsasında təşkilatın kadr siyasəti 

durur. Əvvəlcə “siyasət” termini dövlət səviyyəsindəki fəaliyyətlə (idarəetmə) – “dövlət siyasəti” 

ilə bağlı olmuşdur. 20-ci əsrin əvvəllərində bu konsepsiya ictimai fəaliyyətə keçdi. Bu tendensiya, 

sosial-iqtisadi yanaşmalar nəzərə alınmaqla idarəetmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, 

təşkilati məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi, habelə qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün 

metodların işlənib hazırlanması zərurətinin başa düşülməsi ilə şərtlənmişdir. 

J.-M.Le Gall, fransız sosioloqu və idarəetmə sahəsi üzrə mütəxəssis kadr siyasətini “muzdlu 

işçilərin mövcudluğu və onlara olan ehtiyaclar arasında say və ixtisas baxımından səmərəli və 

davamlı balansı təmin etməyə yönəlmiş funksiya” olaraq təyin edir. İdarəetmənin vəzifəsi kadr 

səlahiyyətlərini təşkilatın strategiyasının maraqlarına uyğunlaşdırmaqdır”. Buna görə kadr siyasəti 

müasir idarəetmə texnologiyalarına əsaslanır, müasir menecmentin tələblərinə cavab verir, təş-

kilatın kadr potensialından səmərəli istifadə edilməsinə yönəldilmişdir. 

A.Y.Kibanov kadr siyasətini heyətin işinin ümumi istiqaməti, prinsiplərin, metodların, formala-

rın məcmusu, kadr potensialının qorunub saxlanılması, gücləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, 

təşkilatın inkişaf strategiyası nəzərə alınmaqla daim dəyişən bazar tələblərinə vaxtında cavab verə 

bilən ixtisaslı və yüksək məhsuldar, vahid komanda yaratmaq məqsədi və vəzifələrinin inkişaf 

etdirilməsi üzrə təşkilati mexanizm kimi müəyyənləşdirir. [3] 

M.Y.Veprikova vurğulayır: “Müasir bazar şəraitində müəssisənin kadr siyasətinin əhəmiyyəti 

xeyli artmışdır, çünki əmək resursları müəssisənin səmərəli fəaliyyətinə kömək edən əsas ele-

mentdir. Belə ki, müəssisələrin əhəmiyyətli hissəsi təcrübəsiz və səriştəsiz menecerlərin məhz da-

xili və xarici mühit amillərinin təsirini və dəyişməsini nəzərə ala bilməmələri səbəbindən iflasa 

uğrayır”. [4, s.1234] 

O hesab edir ki, kadr siyasəti müəssisənin fəaliyyətinə və inkişafına təsir edən bütün şərtlərin, 
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yəni maliyyə, texniki, kommersiya və innovativ fəaliyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsini özündə birləş-

dirməlidir. [5, s.1008] 

Tədqiqatçı alim A.P. Eqorşin qeyd edir ki, insanları idarə etmək hər bir istehsal prosesinin ən 

mürəkkəb və zəruri alt sistemlərindən biridir. Kadrlar istehsalın əsas amilidir, cəmiyyətin ilk məh-

suldar qüvvəsidir. Həqiqətən istehsalın səmərəliliyi işçilərin ixtisaslaşmasından, onların işgüzar 

keyfiyyətlərindən və peşə hazırlığından asılıdır. [6, s.560] 

E.Parximçik kadr siyasətini müəssisə daxilində nəzəri biliklərin, baxışların, prinsiplərin, ide-

yaların, münasibətlərin və təşkilati xarakter daşıyan əməli tədbirlərin qarşılıqlı əlaqəsi kimi təqdim 

edir. [7, s. 56] 

Tədqiqatçı V.İ. Maslovun fikrincə, kadr siyasəti qaydalar və normalar, təqdimatlar və məqsəd-

lər sistemidir. Məhz onlar kadrlar ilə işin istiqamətini və məzmununu formalaşdırırlar [8, s. 130]. 

Kadrlar üzrə mütəxəssis O.E. Alexina kadr siyasətini müəssisədə işçilərin idarə edilməsinin 

əsası kimi izah edir. Öz növbəsində şirkət işçilərin seçilməsini, operativ uyğunlaşma üçün şəraitin 

təmin edilməsini, bir sıra prinsip və qaydalara əsaslanaraq əmək məhsuldarlığının obyektiv qiy-

mətləndirilməsini həyata keçirir. [9]  

Bu elementlər qarşılıqlı əlaqədə kadr siyasətini təşkil edir. Bu baxımdan Y.G.Odegov iddia edir 

ki, müəssisənin kadr siyasəti yalnız ali təhsilli insanları işə qəbul etmək qərarını müəyyənləşdirir. 

Bu, konkret kadr məsələsinin həllində müəyyən dəlil kimi istifadə edilə bilər. 

Kadr siyasətinin aşağıdakı məqsədləri vurğulanır: 

1) insan resurslarının inkişafı və qorunması; 

2) effektiv komandanın formalaşdırılması; 

3) əmək şəraitinin formalaşması; 

4) kadrlar şöbəsinin əsas iş sahələrində müəssisənin mövqeyinin təsdiqlənməsi. [10, s. 230] 

Azərbaycanlı professor R.Ə.İsgəndərovun fikrincə, kadr siyasətində başlıca məqsəd işə qə-

buletmənin prisiplərini müəyyən etmək, işçilərin vəzifə borclarına uyğun olaraq daha mütərəqqi 

idarəetmə üsullarını keyfiyyətlə tətbiq etmək, şəxslərin peşəkarlıq inkişafını möhkəmləndirmək-

dir. Alim hesab edir ki, kadr seçimi idarəetmənin alt funksiyası olub, müəssisə fəaliyyətində şəxsə 

münasibətdə reallaşdırılır. [11, s. 89] 

M.Əliyev və H.Həmidov 2013-cü ildə birgə ərsəyə gətirdikləri dərslikdə kadr siyasətini müəs-

sisədə məhsuldar, vahid və yüksək məhsuldarlığa malik işçi kollektivinin formalaşmasına yönəlik 

iş sistemi kimi təqdim edirlər. [12, s.102] Alimlər müəssisədə kadr siyasətini formalaşdırmaq üçün 

zəruri olan əsas şərtlərin aşağıdakılardan ibarət olduğunu vurğulayırlar: 

 kadr siyasəti dövlətin sosial-iqtisadi siyasəti, hüquqi və ictimai normalar ilə uyğunlaşdırıl-

malıdır;  

 kadr siyasətində strateji və cari məqsədlər nəzərə alınaraq, onların reallaşdırılma vasitələri 

düzgün əlaqələndirilməlidir;  

 kadr siyasətində demokratiklik, aşkarlıq və dinamiklik təmin edilməlidir;  

 kadr siyasətində işçilərin karyerası və məsuliyyəti yönümündə stimulun formalaşması üzrə 

tarazlıq gözlənilməlidir. [12, s.102-103] 

Kadrların qiymətləndirilməsində aşağıdakı məqsədlər var: 

- motivasiya (qiymətləndirmə işçinin həvəsləndirilməsi üsuludur, çünki düzgün qiymətləndiril-

miş işçilərin özü gələcəkdə əmək məhsuldarlığının artımını təmin edəcəkdir); 

- inzibati (vəzifəyə keçməsi, başqa bir şöbəyə köçürülməsi, qabaqcıl təlimə və ya yenidən hazır-

lanmaya yönləndirmə və s.); 

- məlumatlı (heyətin şirkətin fəaliyyəti haqqında məlumat almaq imkanı var, bu daha da yaxşı-

laşdırılması və ya qərar qəbul etməsi üçün vacib ola bilər). 

Təşkilatın kadr qiymətləndirməsi hansı vəzifələri həll edir? 

- İşçilərin auditi. Bu, təşkilatın işçilərinin idarə edilməsi və sosial-əmək münasibətlərinin tən-

zimlənməsi üzrə fəaliyyət effektivliyinin məsləhətçi dəstəyi, analitik qiymətləndirmə və müstəqil 

ekspertizası sistemidir. [13, s. 3]  
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Dövri aparılmalı olan bu təhlil, təşkilat işçilərinin kəmiyyət və keyfiyyət tərkibində nizamın 

bərpasına yönəldilmişdir. Bununla yanaşı, təşkilatın kadr potensialının məqsədlərinə və inkişaf 

strategiyalarına uyğunluğunu, işçilərin idarəetmə sisteminin effektivliyini qiymətləndirməyə, 

əməkhaqqının verilməsini nəzərdən keçirməyə, kadr dəyişikliyini keçirməyə və qabaqcıl təlim 

kurslarına, yenidən hazırlığa və s. keçməli olan kadrları müəyyən etməyə imkan verir. 

- Heyətin motivasiyası. İşçilərin cəlb edilməsi, onun motivasiyası şirkətin fəaliyyətinin son 

nəticələrinə birbaşa təsir göstərir. Ancaq çox vaxt işçilər özlərinə diqqət yetirmirlər, məlumatlan-

dırılmır, əks-əlaqə almırlar və bəziləri bu qurumda karyera perspektivlərini görə bilmirlər. Buna 

görə təşkilat rəhbərliyi öz bütün istəklərini nəzərə alaraq işçilərin motivasiya sistemini səriştəli 

şəkildə təşkil etməlidir. 

- Kadrlar ehtiyatının yaradılması və inkişafı. Bildiyimizə görə, hazırda Azərbaycan əmək ba-

zarında kadr çatışmazlığı var. Buna görə təşkilat rəhbərliyi öz kadrlarında potensialı müəyyən et-

məli və onları kənarda axtarmamalıdır - xarici mühitdə mütəxəssis axtarmaqdan daha çox öz işçi-

nizi böyütmək daha səmərəli və daha az məsrəfli olacaq. 

- İşçilərin təlim ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi. İnformasiya və istehsal texnologiyaları 

əsrində şirkətlər getdikcə ixtisaslı, asanlıqla hazırlanan və əsasən gənc mütəxəssislərə ehtiyac 

duyurlar. Bacarıqlı kadrlar varsa, menecerlər müxtəlif təlim kursları vasitəsilə onların ixtisaslarını 

artırmaqda maraqlıdırlar. Bu vəziyyətdə qarşıda duran vəzifə işçilərin dəyişikliklərə, yeni bilik-

lərin, texnologiyaların mənimsənilməsinə, verilən şərtlərdə yeni problemləri həll etməyə nə qədər 

hazır olduqlarını qiymətləndirməkdir. 

- Şirkət heyətinin ixtisarı. Təşkilat zaman-zaman “əlavə” işçilərdən azad edilməlidir. Çox vaxt 

bu, böhran, rəhbərliyin dəyişdirilməsi və ya müəssisədə dəyişiklik səbəbindən olur. Buna əsasla-

naraq işçilərin işdən çıxarılmasının əsas meyarı seçimdə səhv etməməkdir. Heç də həmişə şirkətlər 

yalnız “pis” və səmərəsiz işçiləri işdən azad etmirlər. 

Kadr siyasətinin əsas növlərini də öyrənmək lazımdır, bunlar müəssisədəki vəziyyətdən asılı 

olaraq iş planını kadrlarla tənzimləməyə imkan verəcəkdir. N.İ.Makovskaya kadr siyasətinin aşa-

ğıdakı növlərini müəyyənləşdirir: passiv, reaktiv, profilaktik və aktiv. Təşkilatın rəhbərliyində 

işçilərlə işləmək üçün müfəssəl fəaliyyət proqramı olmadıqda, kadrlarla iş, kadr vəziyyətini müa-

yinə etmək və bütövlükdə işçi heyətini qiymətləndirməklə mənfi nəticələrin aradan qaldırılması 

üçün passiv kadr siyasəti həyata keçirilir. 

Reaktiv kadr siyasəti təşkilat rəhbərliyi işçilərlə işləməkdə mənfi halın simptomları, münaqişə 

vəziyyətlərinin elementləri üzərində nəzarətin həyata keçirildiyi, yüksək səmərəli iş üçün motiva-

siyanın olmadığı və böhranın inkişafı vəziyyətinə sahib olduğu hallarda həyata keçirilir. [14, s.83] 

Profilaktik kadr siyasəti rəhbərliyin vəziyyətin inkişafı ilə bağlı proqnozları olduqda həyata 

keçirilir. Bu proqnozlar mütləq əsaslandırılmalı və statistik məlumatlarla təsdiqlənməlidir. 

Fəal kadr siyasətinin həyata keçirilməsində rəhbərliyin nəinki proqnozu, həm də vəziyyətə təsir 

edən vasitəsi var. Qeyd etmək lazımdır ki, bu vəziyyətdə heyətin xidmətinə dair məqsədli antiböh-

ran proqramları hazırlamaq, habelə vəziyyətə operativ nəzarət etmək və xarici və daxili mühit 

amillərinin təsirini nəzərə alaraq proqramların icrasında dəyişikliklər etmək tövsiyə olunur.  

Beləliklə, təşkilatın kadr siyasəti, təşkilatın “həyat dövrü” mərhələlərini nəzərə alaraq hazırlan-

mış strategiyaya uyğun idarəetmə prosedurlarını müəyyən edir. Kadr siyasətinə dövlət siyasətində 

dəyişiklik, təşkilatın fəaliyyətində yeni istehsal texnologiyalarının tətbiqi və s. təsir göstərir. 

Təşkilatın kadr siyasəti təşkilatın ümumi inkişaf strategiyasına əsaslanan, kadrların idarə edil-

məsi sahəsində qarşılıqlı əlaqəli məqsədlər sistemi olmalıdır. Həm də təşkilatın funksional alt sis-

temlərinə uyğun olaraq nəticələrin əldə edilməsini qiymətləndirmək üçün prinsiplər, metodlar 

daxildir. Kadr siyasəti təşkilatın mövcud fəaliyyətlərini xarici və daxili mühitdəki dəyişikliklərə 

uyğun olaraq ümumi inkişaf strategiyası ilə uyğunlaşdırır. 

Kadrlar siyasətinə aşağıdakılar daxildir: 

- səlahiyyətli işçilərin cəlb edilməsi; 

- heyətin sədaqətinin inkişafı və artırılması üçün şəraitin yaradılması; 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(59)-2020  
 

29 

- heyətin idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi. 

Kadr siyasətinin məqsədi hüquqi, marketinq və digər amillərə uyğun olaraq mövcud təşkilat 

strategiyası əsasında kadr potensialının formalaşdırılması və istifadəsidir. Kadr siyasətinin vəzifəsi 

təşkilatın strateji hədəflərinə çatmaq üçün işçinin və işəgötürənin maraqları balansını yaratmaqdır. 

Təşkilatın kadr siyasətinin effektivliyinə təsir edən amillərin təsnifatı 

Təşkilatın kadr siyasətinin effektivliyinin azalması və artmasının səbəblərini müəyyən etmək 

üçün xarici və daxili mühit amillərinin kadr siyasətinin ayrı-ayrı elementlərinə təsirini nəzərə al-

mağı məqsədəuyğun hesab edirik. Belə ki, tədqiqatçı müəlliflər O.Y.Kalmıkova, A.V.Gagarinsky 

izah edirlər ki, müəssisənin daxili mühitinin müsbət sosial-psixoloji iqlimin formalaşmasına təsiri 

aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir: 

1) işçilərin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması; 

2) iş vaxtı rejiminin optimallaşdırılması; 

3) yüksək səviyyəli komandaların təşkili; 

4) peşəkar fəaliyyətə innovativ yanaşmanı təmin etmək; 

5) dağıdıcı münaqişə səviyyəsinin azaldılması, təşkilati mühitin stresə dözümlülüyünün artırıl-

ması; 

6) işçilərin müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumatlılıq səviyyəsinin artması; 

7) kadr sədaqətinin yaradılması. [15, s. 8] 

Yuxarıda göstərilən tərifdə müəssisənin kadr potensialına aşağıdakı amillərin təsir dərəcəsini 

qeyd etmək lazımdır: ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi, əmək bazarının vəziyyəti, normativ-

hüquqi baza, investisiya, innovativ inkişaf, habelə müəssisənin inkişaf səviyyəsi, işçilərin idarə-

etmə səmərəliliyi və təşkilatçılıq mədəniyyəti, şirkətlərdə motivasiya sistemi, peşə hazırlığı, işə 

qəbul prosesləri, əməyin təşkili, uyğunlaşma. 

Müəllif-tədqiqatçı İ.E.Şafiqulina həm müsbət, həm də mənfi olan xarici və daxili amillərin kadr 

siyasətinə təsirini vurğulayır. 

Bunlara daxildir: 

1) əmək bazarındakı vəziyyət (təhsil siyasəti, demoqrafik amillər, həmkarlar ittifaqları ilə 

qarşılıqlı əlaqə); 

2) müəssisənin işçilərinin iştirak etdiyi ictimai və peşə birlikləri; 

3) iqtisadi inkişaf tendensiyaları; 

4) elmi-texniki tərəqqi (kadr hazırlığı ehtiyaclarına və imkanlarına təsir edən əməyin məzmunu 

və işin xarakteri); 

5) normativ-hüquqi baza (əməyin mühafizəsi sahəsindəki qanunvericilik, əmək qanunvericiliyi, 

məşğulluq, sosial təminatlar). [16] 

Ətraf mühit amilləri təşkilat tərəfindən təsirə məruz qalır: 

1) təşkilatın missiyası (onların əsasında kadr siyasəti formalaşdırılır); 

2) idarəetmə tərzi (mərkəzləşdirmə və ya qeyri-mərkəzləşdirmə - bundan asılı olaraq fərqli 

mütəxəssislər tələb olunur); 

3) maliyyə resursları (işçilərin idarə edilməsi fəaliyyətini maliyyələşdirmək zəruridir); 

4) təşkilatın kadr potensialı (aralarında vəzifələrin düzgün bölüşdürülməsi, təşkilat işçilərinin 

imkanlarının qiymətləndirilməsi ilə qarşılıqlı əlaqədə olması); 

5) rəhbərlik tərzi; 

6) əmək kollektivinin keyfiyyət xüsusiyyətləri, daha doğrusu, sabit məhsuldar iş və əmək 

məmnuniyyəti üçün əlverişli təşkilati mühit; 

7) əmək şəraiti, yəni yüksək əmək məhsuldarlığına töhfə verən iş yerinin təşkili. [16] 

O.H.Qromova müəssisənin effektiv kadr strategiyasının daxili və xarici mühit amillərinin yax-

şılaşmasına töhfə verəcəyini iddia edir. Daxili meyarlara aşağıdakılar daxildir: əmək məhsuldar-

lığının artırılması, psixoloji iqlimin yaxşılaşdırılması, məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin artırıl-

ması, hər səhm üzrə dividentlərin artırılması, bazar payının artırılması, yeni məhsul buraxılışının 

mənimsənilməsi. [17, s.56] 
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Xarici amillərə aşağıdakılar daxildir: mənfəətin artması, faiz dərəcəsinin azalması, xammalın 

qiymətində nisbi azalma və bazarda rəqiblərin vəziyyətinin dayanıqlığı. E.P. Parximçik təşkilatın 

kadr siyasətinin formalaşmasına təsir edən bir sıra amilləri müəyyənləşdirir. [7, s. 30] Onları 

cədvəl 1-də görmək olar. 

 

Cədvəl 1 

Kadr siyasətinə təsir edən amillər 
 

Amillər Parametrlər 

Təşkilat strategiyası İnnovativ strategiya, Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması 

strategiyası, Xərclərin azaldılması strategiyası, Yeni 

texnologiyaların tətbiqi strategiyası, İstehlakçılara qulluq 

strategiyası, Təşkilati restrukturizasiya strategiyası 

Təşkilat həyat dövrü Formalaşma mərhələsi, Artım mərhələsi, Yetkinlik 

mərhələsi, Böhran mərhələsi 

Təşkilat ölçüsü Kiçik 

Orta 

İri 

İdarəetmə tərzi Avtoritar 

Demokratik 

Liberal 

Mərkəzləşdirmə 

Mərkəzsizləşdirmə 

Tətbiq olunan texnologiya 

səviyyəsi 

Müasir 

Ənənəvi 

Müəssisənin məqsədləri Sürətli qazanc əldə etmək, Təşkilatın tədricən inkişafı. 

Kadrlar ilə münasibətin növü İstehlakçı 

İştirakçı 

Təşkilatın mədəniyyəti Liderlik üslubu Qərar qəbuletmə prosesi, İnsanlara 

münasibət, Nəzarət qaydası, İdarəetmə xərcləri 
 

Mənbə: [7, s. 30] 

 

Müəssisənin kadr siyasətinə aktiv şəkildə təsir edən amillər qrupları daha çox təmsil edilir. Bu 

və ya digər müddət ərzində kadr siyasətinin məqsədlərini müəyyən edən, həyat dövrünün mərhə-

lələrindən asılı olaraq müəssisənin kadr potensialının inkişafına kömək edən ən əhəmiyyətli qrup-

lar müəyyən edilmişdir. 

SOCAR-da kadr siyasətinin aparılması xüsusiyyətləri 
2013-cü ilin 22 aprelində SOCAR tərəfindən təsdiqlənmiş 57 saylı əmrə əsasən şirkətin kadr 

siyasəti kadrların ehtiyat bazasını formalaşdırmaq, kadr potensialını müəyyənləşdirmək, əmək 

məhsuldarlığının yüksəldiməsi məqsədilə tələb edilən ixtisas və peşələr üzrə peşəkar kadrları mü-

tərəqqi üsullarla işə cəlb etmək, kadrların inkişafı üçün lazımi şərait yaratmaq və insan resurslarını 

daha səmərəli idarə etmək məqsədilə reallaşdırılması nəzərdə tutulan kompleks tədbirlər toplusun-

dan ibarətdir. Əmrdə əsas istiqamətlər aşağıdakı kimi sıralanır (Cədvəl 2). 

Kadr siyasətinin “İnsan resurslarının seçilməsi”  istiqaməti üzrə 2011-ci ildən etibarən 

SOCAR-da 11 minə yaxın vakansiya elan olunmuş, həmin vakansiyalar üzrə 500 mindən artıq 

vətəndaş iştirak etmişdir. İlkin seçimdən sonra müraciətçilərin təqribən 44%-i vakansiyalar üzrə 

göstərilən təhsil, iş stajı və s. bu kimi tələblərə uyğun gəldikləri üçün növbəti müsabiqə prosesində 

iştirak etmişlər. 2011-2019-cu illər ərzində 6,6 mindən çox vakansiya üzrə 178,3 min nəfərə yaxın 

iddiaçı arasında test imtahanı aparılmışdır. Ötən 9 il ərzində SOCAR-da keçirilmiş yekun müsa-

hibə və peşə sınaq imtahanlarının nəticəsində müsabiqə yolu ilə 9 minə yaxın insan işlə təmin 
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olunmuşdur. Təkcə 2019-cu il ərzində keçirilən müsabiqə prosesləri nəticəsində işə qəbul olunan 

vətəndaşların sayı 1500 nəfərə yaxın olmuşdur. [19] 
Cədvəl 2 

SOCAR -in kadr siyasəti 
 

Kadr siyasətinin 

istiqamətləri 
Məzmunu 

İnsan resurslarının seçilməsi bərabər imkanların yaradılması prinsipinə uyğun olaraq 

müsabiqə (test, peşə sınaq imtahanları və müsahibə) yolu ilə 

işçilərin seçilməsi 

Davamlı inkişaf işçilərin hazırlıq və peşəkarlığını artıra biləcək təlimlərin 

müəyyənləşdirilməsi və təşkili 

Karyera yüksəlişinin 

planlaşdırılması 

işçilərin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi vasitəsilə 

vəzifə funksiyalarının icra vəziyyətinin və səriştələrinin 

ölçülməsi nəticəsində vəzifədə irəli çəkilməsi 

Motivasiyanın idarə edilməsi işçilərin maddi və qeyri-maddi (psixo-sosial) ehtiyaclarını 

müəyyən edərək onların səmərəli fəaliyyətini təmin edən 

həvəsləndirmə sisteminin qurulması və tətbiqi 

Sosial təminat əmək kollektivlərində işçilərin səmərəli fəaliyyətini və 

hüquqlarının qorunmasını təmin edən sosial-təminat sisteminin 

inkişaf etdirilməsi 

Əməyin mühafizəsi işçilərin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə 

təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin təmin edilməsi 
 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən 22 aprel 2013-cü il tarixində təsdiq edilmiş 57 nömrəli 

əmr. 

   

Bir qayda olaraq SOCAR üzrə təşkil olunan bütün test imtahanları mərkəzləşdirilmiş qaydada 

kompyuterlərdən istifadə etməklə aparılır. 2011-2019-cu illər ərzində şirkətdə müxtəlif istiqamət-

lər üzrə aparılmış test imtahanlarının əhatə olunduğu iddiaçıların sayı baxımından “İşə qəbul” üzrə 

istiqamət öndədir (Cədvəl 3). 

 

Cədvəl 3 

2011-2019-cu illərdə SOCAR-da müxtəlif istiqamətlər üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkil 

edilən test imtahanlarının əhatə etdiyi iddiaçıların sayı 
 

Sıra 

№-si 
İstiqamətlər 

İddiaçıların sayı 

Nəfər Yekuna görə, % 

1 “İşə qəbul” üzrə 187850 87,9 

2 “Ödənişli istehsalat təcrübəsi proqramı” üzrə 4824 2,3 

3 “Daxili Təqaüd Proqramı” üzrə 3147 1,5 

4 “Xarici Təqaüd Proqramı” üzrə 36 0,02 

5 “Təlim mərkəzlərinə şagird qəbulu” üzrə 3856 1,8 

6 “Karyeranın idarə edilməsi” üzrə 2904 1,4 

7 “Əməyin Ödənilmə Dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi” üzrə 8078 3,8 

8 “Almaniya Yay Düşərgəsinə şagird qəbulu” üzrə 219 0,1 

9 “ASAN könüllüləri” üzrə 480 0,2 

10 “Attestasiya” 2205 1,0 

 CƏMİ 213599 100,0 
 

Mənbə: [19] 
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Kadr siyasətinin “Davamlı inkişaf” istiqamətinə gəlincə, demək lazımdır ki, SOCAR-ın qarşı-

sında duran əsas hədəflərdən biri təlim-tədrisi beynəlxalq standartların tələbləri səviyyəsində qur-

maqdır. 2012-ci ildən indiyə qədər SOCAR-ın müvafiq mərkəzlərində 85 mindən çox dinləyici 

şirkətdə aparılmış daxili təlimlərin iştirakçısı olmuşdur. Bütövlükdə, 2019-cu il ərzində 7,4 minə 

yaxın iştirakçı təlim almışdır. Elə istiqamətlər də olub ki, SOCAR daxilində müvafiq peşəkar mü-

təxəssislər olmadığından işçilər üçün zəruri olan bilik və bacarıqlar şirkət xaricindəki təlimlərdə 

alınır. SOCAR-dan kənarda təşkil edilən təlim provayderləri tərəfindən müxtəlif növ təlimlərə cəlb 

olunmuş dinləyicilərin sayı 2012-2019-cu illər ərzində 5 minə  yaxın olmuşdur. [19]  

Son illər ərzində SOCAR-dan kənardakı təlimlərdə iştirak edən işçilərin sayı xeyli artmışdır. 

Belə ki, 2012-2018-ci illərdə orta statistik göstərici 420 nəfər, maksimal hədd isə 824 nəfər (2018-

ci il) olmuşsa, təkcə 2019-cu ildə 2335 nəfər, yəni 2018-ci ilin göstəricisinə nisbətən 2,8 dəfədən 

çox işçi kənar təlimlərə cəlb olunmuşdur [19]. 

Kadr siyasətinin ən vacib fəaliyyət istiqamətlərindən biri də karyera yüksəlişinin planlaşdırıl-

ması və işçilərin inkişafının təmin olunmasıdır. Bu istiqamətdə mühüm olan fəaliyyət sahələrindən 

biri də işçilərin əməyin ödənilməsi dərəcələrinin (ƏÖD-nin) artırılmasıdır. 2011-2019-cu illər ər-

zində SOCAR-ın müəssisələrində bütövlükdə keçirilmiş Tarif-İxtisas Komissiyalarının 610-dan 

çox iclaslarında İRD-nin nümayəndəsinin iştirakı ilə 11,2 min nəfərdən artıq işçinin ƏÖD-nin 

artırılması məsələsinə baxılmış, onlardan 8,9 min nəfərinin (80%) iddiası qarşılanmışdır. Bununla 

yanaşı, SOCAR-ın birbaşa tabeliyində olan struktur bölmələrində reallaşdırılan 108 mindən artıq 

yenidən işə qəbul, başqa işə keçirmə və müvəqqəti əvəzetmə əməliyyatları icra edilmişdir. Kadr 

axıcılığına təsir edən amilləri aşkarlamaq məqsədilə SOCAR-ın struktur bölmələrində çalışmış və 

öz təşəbbüsü ilə işdən uzaqlaşmış işçilər arasında 2016-cı ildən başlayaraq sorğu aparılmışdır. 

1000 nəfərə yaxın sabiq işçi arasında telefon vasitəsilə aparılmış sorğu iştirakçılarının cavablarına 

istinadən müvafiq statistik məlumatlar işlənmiş və əldə olunmuş cavablar müqayisə edilərək  təhlil 

olunmuşdur[19].  

Motivasiyanın idarə edilməsi kadr siyasətinin ən vacib fəaliyyət istiqamətlərindəndir. Mövcud 

işçilərin tanınması, əməyinin qiymətləndirilməsi onların motivasiya növlərindən biri kimi çıxş 

edir. Bununla əlaqədar olaraq 2011-2019-cu illər ərzində 1485 işçi “Əmək veteranı” adına layiq 

görülmüşdür. 20 sentyabr neftçilərin peşə bayramı, “Əsrin müqaviləsi”nin 20, 25 illiyi, “Neft 

Daşları”nın 65, 70 illikləri ilə bağlı ölkənin neft sənayesinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 18 

nəfər “Şöhrət” ordeni, 528 nəfər “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuş, 60 nəfər “Əməkdar mühən-

dis”, 2 nəfər “Əməkdar müəllim”, 3 nəfər “Əməkdar hüquqşünas” fəxri adına, 6 nəfərə “Dostluq” 

ordeni və 34 nəfər qocaman neftçiyə ölkə Prezidentinin fərdi təqaüdü təqdim edilmişdir. Təhlil 

edilən dövrdə SOCAR üzrə 1346 nəfər işçi Şirkətin Fəxri Fərmanına və 264 nəfər isə Fəxri Döş 

Nişanına layiq görülüb. [19] 
 

Nəticə 

Elmi tədqiqatların nəticələrini yekunlaşdıraraq qeyd edək ki, kadr siyasətinin elementlərinin 

öyrənilməsinə sistemli yanaşma kadr dəyişikliyinin və qarşıdurmaların azaldılmasına, mənəvi-psi-

xoloji iqlimin yaxşılaşdırılmasına kömək edəcək tədbirlər toplusunu müəyyənləşdirməyə kömək 

edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq olunan nəzəri-metodoloji aspektlər əsasında aşağıda-

kılar aşkar edildi: kadr siyasətinin təkmilləşdirilməsi müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinə təsir edən 

aşağıdakı amilləri əhatə edir ki, bu da fəaliyyət səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır: 

1) istehsalda fasiləsiz işin təmin edilməsi üçün işçilər ştatının formalaşdırılması; 

2) müəssisə kollektivinin müəyyən əmək potensialının yaradılması xərclərinin minimuma 

endirilməsi; 

3) işçilərin maraqlarının nəzərə alınması, korporativ güzəştlərin əldə edilməsi və peşəkarlığın 

artması - komandanın sabitləşməsi səbəbindən; 

4) motivasiya sisteminin yaradılması; 

5) müəssisənin uzunmüddətli planlarının həyata keçirilməsində işçilərin bilik və təcrübələrin-

dən tam istifadə. 
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Beləliklə, kadr siyasəti təşkilat tərəfindən iqtisadi fəaliyyətin xüsusiyyətlərinə, idarəetmənin 

təşkilati quruluşuna, ünsiyyət sisteminə, təşkilati mədəniyyətə, motivasiya və stimullaşdırma siste-

minə, dəyişən şərtlərə uyğunlaşma və s. uyğun olaraq formalaşır. 

Bundan əlavə, təşkilatın kadr siyasəti işçilərin heyətin idarəetmə texnologiyalarının tətbiqi 

sahəsindəki səlahiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır: 

- kadr seçimində vəzifəyə görə iddiaçının qiymətləndirilməsi daha qənaətcil işçi əldə etməyə 

imkan verir; 

- kadrların qiymətləndirilməsi effektiv kadr inkişafı sisteminin hazırlanmasında, təlim proq-

ramlarının tərtib olunması və kadrların ixtisasının artırılmasında əvvəldir; 

- qiymətləndirmə əsasında təşkilatın işçiləri üçün motivasiya və stimullaşdırma sistemləri for-

malaşır və s. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün 

təşkilatlar mövcuddur, onların əsas xarakterinin həyata keçirilməsində isə təşkilatın işçiləri əsasdır. 

Bu hədəflərin həyata keçirilmə dərəcəsi şirkətin səmərəliliyini, yəni mövcud resurslardan səriştəli 

istifadəsini göstərir. Beləliklə, şirkətdə kadr qiymətləndirməsi müəssisənin səmərəliliyinə birbaşa 

təsir edən əsas prosedur olmalıdır, çünki bu, təkcə işçinin vəzifəyə uyğunluğunu aşkar etmir, həm 

də onun potensialını və karyera artımının perspektivlərini qiymətləndirməyə imkan verir. 
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Аннотация 

В данной статье приведены аспекты внедрения альтернативных и возобновляемых ис-

точников энергии в Азербайджане. Рассмотрена перспектива внедрения  нетрадиционных 

запасов страны в энергосекторе. Указана необходимость скорейшего перехода к новой - 

неуглеродной энергетики будущего, независимой от конечных ресурсов природы.  

Ключевые слова: традиционные и нетрадиционные запасы, энергосбережения, аль-

тернативные и возобновляемые источники энергии, перспективы применения АВИЭ.  

  

Актуальность 

Известно, что энергетика является одной из основ человеческой цивилизации, важней-

шим фактором производства и жизне-обеспечения современного общества. Именно она ре-

сурсно обеспечивает все силовые и температурные процессы производства, информацион-

но-управленческую деятельность и социальную сферу, а также формирует значительные 

потоки мировой торговли и тематики международных политических отношений [1, с.12]. 

Проблема обеспечения электрической энергией многих отраслей мирового хозяйства, 

постоянно растущих потребностей более чем шестимиллиардного населения Земли 

становится сейчас все более насущной. Во все времена человечество, для обеспечения своей 

жизнедеятельности и удовлетворения своих различных жизненных потребностей, создава-

ло, совершенствовало и развивало виды производства. Это и определило современное сос-

тояние энергетики, которая сейчас переживает сложный период развития и ожидания неиз-

бежных количественных и качественных перемен. Всемирно общепризнано, что основным 

фактором, определяющим развитие материальной культуры людей, является создание и 

использование различных источников земли. Поэтому, уровень развития энергетики, явл-

яется прямым показателем экономического развития страны. Актуальность обьекта ис-

следования определяется стремительным исчерпанием традиционных энергетических 

ресурсов и постоянно растущей ценой на их использование на фоне возрастающих потреб-

ностей в электроэнергии, обусловленных развитием экономики и эволюцией образа жизни 

людей.     
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Введение 

Использовать альтернативные и возобновляемые источники энергии (АВИЭ) человечес-

тво стало раньше, чем научилось добывать уголь, нефть и газ. Однако со временем потреб-

ление энергии росло - и человеку индустриального общества требовалось уже в 100 раз 

больше энергии, чем в первобытную эпоху. И тогда обеспечить стабильную поставку таких 

мощностей стало возможным благодаря сжиганию ископаемого топли-ва. Потребляя ог-

ромное количество традиционных запасов энергии-ископаемого топлива, такого как нефть, 

газ, торф, уголь, люди стали перед угрозой его исчезновения. И к тому же, сжигая огромное 

количество топлива и выбрасывая тем самым в атмосферу колоссальное количество 

углекислого газа, они столкнулись с проблемой глобального потепления -  так называемого 

«парникового эффекта» в планете. Поэтому, человечество снова задумалось об использова-

нии альтернативных и возобновляемых источников энергии, так как запасы нефти, газа, 

торфа исчерпаемы, а их использование наносит большой вред окружающей среде. Немало-

важную роль в использовании АВИЭ играет политическая и экономическая нестабильность 

в странах, специализирующихся на добыче ископаемых источников энергии, так как их 

добыча не может возрастать до бесконечности в силу ограниченности природных запасов.  

В последнее время мировое  энергохозяйство сталкивается ныне с серьезными вызовами 

и рисками, которые все более ставят под сомнение его способность и далее обеспечивать 

основные требования устойчивого энергоснабжения - достаточность, доступность, прием-

лемость, эффективность и экологичность. Есть все основания говорить о закономерном 

вызревании в современном мире глобального энергетического кризиса, который, в отличие 

от прошлого, носит уже не преходящий характер, а является долгосрочным, структурным, 

а в текущем плане - осложняющим нынешний финасово-экономический кризис. Истоки 

этой энергетической проблемы уходят, прежде всего, в ограниченность запасов в мире 

традиционного углево-дородного топлива. Поэтому, на сегодняшний день главной задачей 

является поиск, разработка и внедрение новых, альтернативных, возобновляемых, не 

загрязняющих окружающую среду и неиссякаемых источников энергии. 

Перспективы применения АВИЭ в стране 

Как известно, получение, обмен и консервация энергии состоит из фундаментальных 

процессов, изучаемых физической наукой, основной закономерностью которой является 

закон сохранения энергии [2, с.7]. Исходя из вышеуказанного закона, в Земле предвидется 

глобальный кризис в процессе получения энергии. В настоящее время энергетические 

потребности людей обеспечиваются за счет 3-х основных видов энергоресурсов: тради-

ционного топлива, воды и продукты расшипления атомного ядра. По подсчетам специалис-

тов, при современных обьемах энергопотребления запасов топлива на планете хватит на 

150-180 лет, а в частности- нефти - на 30-35 лет, природного газа - 50-60 лет, угля и торфа - 

на 400-425 лет [3, с.11]. Возникает вопрос- как быть ? 

В перспективе специалисты видят выход только в создании на смену нынешней тра-

диционной углеводородной энергетике, новой- неуглеродной энергетики будущего, неза-

висимой от конечных ресурсов природы. Пос-тоянная угроза возникновения кризиса с 

поставками нефти в мире, а также  риски, связанные с развитием ядерной энергетики и оза-

боченность современного общества проблемами окружающей среды и, соответственно, 

климатическими вопросами, обусловили возникновение современной энергетической 

политики, которая нацелена на то, чтобы в течение нескольких следующих десятилетий 

была сформирована возобновляемая энергетическая система, базирующаяся на альтерна-

тивных и возобновляемых источниках энергии, без выбросов парниковых газов в атмос-

феру. Причина поиска таких источников энергии-потребность получать её из энергии 

возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Во 

внимание может браться также экологичность и экономичность, низкая стоимость эксплуа-

тации и ожидаемый топливный дефицит в традиционной энергетике. 
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В настоящее время для государств всего мира важнейшем фактором определяющим 

статус и уровень их развития, является обеспечение энергией и электричеством своего 

населения и промышленности. Государства всех странах мира в связи с непрерывным 

развитием их народного хозяйства вынуждены независимо от существующего в стране 

уровня развития экономики и технологии всё большее внимание обращать на обеспечение 

промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства достаточ-

ным количеством электроэнергии. Однако в связи с приближающимся в мире дефицитом 

ископаемых источников энергии (нефти, газ, угля и др.) ученые промышленно развитых 

стран стремятся найти более эффективные методы получения электричества на основе 

альтернативных источников энергии. К основным видам АВИЭ сегодня относят виды энер-

гии, полученные из воды (гидроэнергетику), ветра (ветроэнергетику) и солнца (гелиоэнер-

гетику). В некоторых местах можно развивать энергетику прилива и отлива морей, океанов 

(волновую), тепловую энергию земных недр (геотермальную) и энергетику, полученную из 

биомасс. Энергия, образующаяся от этих источников, бесконечна и поэтому ей находят все 

большее применение в технических аспектах деятельности человека. Следует отметить, что 

возобновляемая энергия не нарушает законов физики о возникновении энергии - просто она 

постоянно пополняется самими же источниками.  

На данный момент использование АВИЭ активно развивается в Европе, где страны 

вынуждены закупать топливо для работы традиционных электростанций. Но, по мнению 

некоторых экспертов, в развитии альтернативной энергетики заинтересованы и государ-

ства, чья экономика в какой-то степени зависит от экспорта нефти и газа. Ведь если в этих 

регионах использовать АВИЭ вместо газа, это топливное сырье можно будет отправить 

на экспорт.   

В связи с этим, современные передовые компании мира все больше обращают свой взор 

на альтернативные и возобновляемые источники энергии. Постоянно ведутся разработ-

ки в этом направлении, и, в скором времени, использование технологий, работающих на 

подобных источниках, станет не просто популярным, но и обыденным в нашей жизни - ведь 

человечество само должно защитить себя от экологических катастроф, которые можно 

избежать только при бережном обращении с природными ресурсами. Согласно дан-

ным компании British Petroleum, в 2018 году доля АВИЭ  составила 10,4 % в мировой гене-

рации электричества, впервые обойдя атомную энергию по этому показателю [4, с.6]. В 

первичной энергии (общем энергобалансе) доля альтернативной энергетики выросла до 5%, 

поднявшись с 4,5% в 2018 году и также обойдя атомную энергию. По оценкам  Европейской 

комиссии,  к концу 2020 года в странах Евросоюза,  в индустрии возобновляемой энер-

гетики будет создано 2,8 миллионов рабочих мест, что составляет 1,1% от всеобщей 

валовой продукции (ВВП) [5, с.8].  

По данным аналитической компании ENERDATA, в Норвегии уже сейчас около 97% 

электроэнергии добывается из альтернативных и возобновляемых источников с учетом 

гидроэнергетики, около 80% - в Новой Зеландии и Бразилии. В Европе 30-40% энергии 

АВИЭ вырабатывается в Германии, Италии, Испании и Великобритании. В России этот 

показатель составляет 17,2%, из них доля СЭС и ВЭС - менее 1% [6, с.3]. 

Следует отметить, что недры Азербайджана богаты энергоресурсами. Перспективы 

использования энергии вод, тепла, солнца, ветра, биомассы поистине безграничны. Основ-

ная задача, стоящая перед экономикой Азербайджанской Республики - правильно оценить 

и рационально использовать потенциал возобновляемых ресурсов, найти их место приме-

нения в топливно-энергетическом комплексе. Решение этой дилеммы позволит снизить 

зависимость экономики республики от углеводородных энергетических ресурсов и будет 

способствовать ее стабильности и развитию. Факт что ресурсы нетрадиционных источ-

ников энергии (т.е. АВИЭ) почти неисчерпаемы, и в Азербайджане они на уровне выше 

среднемировых. По темпам экономического роста Азербайджан, являющийся одной из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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ведущих стран мира, может стать примером для многих мировых нефтедобывающих стран, 

если активно начнет использовать ресурсы солнца, ветра, моря, рек, геотермальных источ-

ников, и с помощью возрастающего потенциала, постепенно начать диверсификацию своей 

энергетики. Возобновляемые источники энергии могут внести весомый вклад в энергети-

ческий баланс Республики.  

Следует отметить, что переход к устойчивому развитию невозможен без внедрения но-

вых инновационных технологий, возобновляемой энергетики и энергосбережения. На росте 

потребления энергии в последние годы сказывается, и появление новых масштабных 

претендентов на нее в лице стран “догоняющего развития” (например, КНР, Индия, 

Бразилия, Южная Корея, Малайзия и др.). Ожидается, что на долю развивающихся стран 

до 2030 г. придется 88% прироста спроса на нефть и 2/3 части ее мирового потребления, 

что обещает сделать конкуренцию на мировом энерго рынке неизмеримо более жесткой. 

Специалисты говорят в этой связи даже о возможном росте мирового энергопотребления 

по математической экспоненте, тем более что научно-технический прогресс, существенно 

нивелировавший в XX веке негативное воздействие фактора ограниченных ресурсов, в 

настоящее время явно не справляется с этой управляющей ролью. 

Так как энергетика - традиционно один из важнейших секторов экономики Азербайд-

жана, в 2020 году эту отрасль ждут очень большие перемены: страна активно и интенсивно 

развивает такую новую и крайне перспективную отрасль, как альтернативная энергетика. 

Развитию этой отрасли государство уделяет серьезное внимание, а иностранные инвесторы 

готовы сегодня вложить в азербайджанскую экономику сотни миллионов долларов. Если 

несколько лет назад специалисты дискутировали по поводу того, настолько ли необходимо 

вкладывать огромные средства в развитие отрасли, которая сейчас “как бы не нужна”, то 

сегодня важность возобновляемых источников энергии общеизвестна. И Азербайджан, 

несмотря на большие запасы нефти и газа, вкладывается в развитие альтернативной 

энергетики, делая ставку не только на традиционные источники, но и на развитие 

передовых направлений. Компании ACWA Power (Королевствo Саудовская Аравия) и 

MASDAR (Объединенные Арабские Эмираты) уже подписали в Баку Исполнительный 

договор, касающийся строительства ветряных и солнечных электростанций в нашей стране. 

На сегодняшний день доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергети-

ческие ресурсы, в общем объеме потребления энергии в Азербайджане достигла 18%. Это, 

конечно, хороший результат, но он совершенно не отражает огромный потенциал, 

имеющийся в стране. Правительство намерено нарастить удельный вес возобновляемой 

энергетики к 2030 году до 30%. Выполнить эту амбициозную задачу помогут и значитель-

ные инвестиции из арабских стран, и передовые европейские технологии. Возможности 

Азербайджана в области альтернативной энергетики очень велики, и уж точно потенциал 

страны - самый высокий в Кавказском регионе. Большая часть суммарного потенциала 

альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане приходится на 

солнечную энергию - 5 тысяч мегаватт. На втором месте идет энергия ветра - 4500 мегаватт, 

а оставшаяся часть приходится на биомассу (1500 мегаватт), геотермальную энергию (800 

мегаватт) и потенциал малых и средних рек (350 мегаватт) [7, с.2]. 

Несомненно, Азербайджан скоро достигнет значительного результата в развитии альтер-

нативной энергетики. Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане 

составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволяет вырабатывать 62,8 миллиарда кило-

ватт-часов электроэнергии в год. Такая необходимость развития альтернативной энергетики 

продиктована не модным трендом, а требованием обеспечить устойчивое развитие и 

энергетической сферы и экономики Азербайджана в целом. Развивая альтернативную 

энергетику, в будущем страна параллельно достигнет целого ряда целей: получится, в том 

числе, снизить зависимость от традиционных энергоресурсов, еще более укрепить прочность 

всей энергосистемы и, конечно, положительно повлиять на экологическую обстановку.  
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Необходимо отметить, что в 2019 году Азербайджан занял 44-ю позицию в индексной 

таблице отчета Давосского всемирного экономического форума мирового форума по но-

вому индексу энергетического перехода (ETI), продемонстрировав второй высокий показа-

тель на пространстве СНГ. Отчет учитывает основные критерии создания безопасных, 

устойчивых, доступных и инклюзивных энергосистем для будущих поколений и предус-

матривает переход на возобновляемые и альтернативные энергосистемы. 

Сегодня для Азербайджана наиболее актуальны технологии по использованию огром-

ных ресурсов ветряной и солнечной энергии. Причем эти технологии могут использоваться 

повсеместно как на уровне государства и крупных энергетических компаний (производство 

электроэнергии для промышленности, сельского хозяйства, коммунальной сферы, а также 

бытового потребления), так и на уровне отдельных семейных хозяйств, особенно в неболь-

ших городах и в сельской местности. 

Действительно, первоначальные инвестиции в разработку и внедрение технологий 

альтернативной энергетики в стране велики, но они окупаются в приемлемые сроки (как 

правило, за 7-10 лет) и позволяют сохранить в неприкосновенности уникальную природу 

Азербайджана, а также здоровье его граждан. Исходя из вышеизложенного, становится 

понятным - для чего вообще нужно применение АВИЭ?  

Необходимо отметить, что мы даже несколько запаздали с переходом на передовую 

экологически чистую – так называемую «зеленую» энергию (Green energy) будущего. В 

развитых странах мира ее доля в общем обьеме выработки электроэнергии уже сегодня сос-

тавляет десятки процентов, зачастую, превышая 50%.  В целом, доля альтернативных и 

возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии составляет 

26%, а Азербайджан довольствуется лишь 17%. Однако это вовсе не означает, что «отста-

вание» неопределимо-в Республике отличные перспективы для развития АВИЭ. По эко-

номическим и энергетическим расчетам, при реализации задуманного, уже в 2050 году наш 

показатель в этой сфере сравняется с мировым и достигнет до 85%. А по более крат-

косрочным подсчетам, уже в 2030 году наша страна почти вдвое увеличит долю АВИЭ и 

доведет ее до 30%.   

 

Заключение 

 

Так что медлить с внедрением АВИЭ в Азербайджане  (и во всем мире) нельзя, иначе 

человечество скоро может столкнуться с еще большими изменениями климата, в частности, 

повсеместным повышением температуры окружающей среды со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. Вместе с тем, для уменьшения негативного влияния на экологию 

антропогенных факторов, внедрение АВИЭ должно идти параллельно с технологическим 

переоснащением традиционных систем выработки энергии. Этой проблемой сегодня 

озабочена научная общественность всего мира. И альтернативная и возобновляемая  

энергия, думается, что сможет внести свою большую лепту в ее решение в глобальном 

(мировом) и локальном (в отдельно взятой стране) масштабах. 
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Xülasə 

Bu məqalədə alternativ və bərpa oluna bilən enerji mənbələrinin Azərbaycanda tətbiqi aspekt-

ləri verilmişdir. Enerji sektorunda ölkənin qeyri-ənənəvi ehtiyatlarının tətbiqi perspektivlərinə ba-

xılmışdır. Təbiət resurslarından asılı olmayan yeni-gələcəyin karbohidrogensiz energetikasına tez 

bir zamanda keçidin zəruriyyəti diqqətə çatdırılmışdır.      
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AZƏRBAYCANDA NEFT EMALI SƏNAYESİNDƏ İNNOVATİV MARKETİNQİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ UĞURUN ƏSAS ŞƏRTİ KİMİ 

 

Xülasə 
Hazırda ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafına baxmayaraq, neft sənayesi XXI əsrdə də res-

publika iqtisadiyyatının aparıcı strateji sektoru kimi Azərbaycan dövlətinin inkişafında mühüm rol 

oynayacaqdır. Neft amili olmasaydı, bu gün Azərbaycana investisiya axını bu qədər olmazdı, biz 

keçid dövründə daha böyük çətinliklər, təhlükələrlə üzləşə bilərdik. Neft amililin üstünlüyünü sax-

lamaq üçün isə innovativ marketinq texnologiyalarından geniş istifadə olunmalıdır. 

Açar sözlər: neft emalı, inkişaf,sənaye, səmərəlilik, innovasiya, marketinq. 

 

Giriş 

Azərbaycan OPEK-in üzvü deyildir, lakin buna baxmayaraq zəngin neft resurslarına malik olan 

bir dövlət kimi dünya neft siyasətində baş verən proseslərdən o da nəticə çıxarır. Təbii sərvətlərin 

bolluğu hələ tərəqqi demək deyildir. Elə neft istehsal edən ölkələr var ki, orada iqtisadi inkişaf, 

yaşayış səviyyəsi çox aşağıdır, çünki bu ölkələrdə nə siyasi sabitlik var, nə də milli dövlət məna-

felərinə əsaslanan inkişaf strategiyası vardır. Amma müstəqil Azərbaycan dövlətinin zəngin sər-

vətlərdən milli mənafelər üçün istifadə etməyə xidmət edən,  ümummilli lider Heydər Əliyev tərə-

findən hazırlanmış və bu gün uğurla həyata keçirilən neft strategiyası var. Dövlət başçısı İlham 

Əliyev bildirir ki, işimizi elə qurmalıyıq ki, dünyada qəflətən baş verən və baş verə biləcək iqtisadi 

titrəmələr bizə baha başa gəlməsin. 

Bu məqsədlə dünya iqtisadiyyatının inkişaf meyillərinin öyrənilməsi, onların bəzilərinin milli 

mənafelərə mənfi təsirinin qarşısının alınması üçün tədbirlər, proqramlar hazırlanmalıdır. İqtisa-

diyyatın əsas ağırlığını neft sənayesinin üzərinə yıxmaq fikrinin səhv olduğu qəbul edilməlidir, 

çünki bu sahənin özünün də çoxlu problemləri vardır. Onların vaxtında həll olunması, alternativ 

gəlir mənbələrinin aşkar edilməsi və reallaşdırılması dünyada baş verən iqtisadi sarsıntıların ölkə-

yə təsirini xeyli azalda bilər. Odur ki, Azərbaycan dövləti xarici kapitalın iştirakı ilə Xəzər dənizi-

nin zəngin sərvətlərinin istismarı ilə bağlı ölkəmizə daxil olacaq böyük həcmli valyuta resursla-

rından düşünülmüş şəkildə istifadə edilməsini, milli iqtisadiyyatın XXI əsrin tələblərinə uyğun 

olaraq inkişaf etdirilməsini özünün inkişaf strategiyasının ümdə vəzifələrindən sayır.  

Sənayenin inkişafi, onun strukturunun təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi 

Sənayenin səmərəlilik göstəricilərinin yaxşılaşmasına diqqətin gücləndirilməsi, istehsalın tex-

niki səviyyəsinin yüksəldilməsi, intizamın möhkəmləndirilməsi və bunlarla yanaşı, sosial-iqtisadi 

xarakterli tədbirlər görülməsi müəssisələrin inkişafına  səbəb olur.  

Respublika sənayesinin strukturunda elmi-texniki tərəqqini müəyyən edən perspektivli sahələ-

rin – kimya və neft kimyasının üstün inkişafı, sənayenin ümumi məhsulunda onların xüsusi çəki-

sinin artmasını təmin edir. Hasiledici sənaye ilə emaledici sənaye arasında, istehsal vasitələri isteh-

salı ilə istehlak malları istehsalı arasında nisbətin, proporsiyaların təkmilləşdirilməsi sahəsində 

mütərəqqi addımlar atılır.  

Bununla belə, sənayedə əmələ gələn struktur irəliləmələri elmi-texniki tərəqqinin, ictimai is-

tehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin tələblərinə tam uyğun gəlmir. Mütərəqqi sənaye sahələ-

rinin inkişafının lazımi səviyyədə olmaması, əsaslı vəsait qoyuluşunun xeyli hissəsinin hasilatın 

sabitləşdiyi neftçıxarma sənayesində cəmləşməsi sənayenin ümumi inkişaf göstəricilərinin yaxşı-

laşmasını məhdudlaşdırır, xalq təsərrüfatının sahə və ərazi proporsiyalarının təkmilləşməsinə, 

əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə öz təsirini göstərir. 
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Ona görə də Azərbaycan dövləti qarşıdakı dövrdə sənayenin strukturunun təkmilləşdirilməsini 

prioritet vəzifə kimi qiymətləndirir. Respublikanın iqtisadi inkişafında əldə olunmuş müsbət me-

yilləri daha da gücləndirmək kimi mühüm strateji vəzifənin yerinə yetirilməsi struktur amilinin ön 

plana çəkilməsini tələb edir.  

Azərbaycanda sənaye istehsalının strukturunda çoxlu uyğunsuzluqlar vardır ki, ilk növbədə 

emal sənayesinin rolu artırılmalıdır. Sənayenin vəziyyətinin ətraflı təhlili əsasında sənaye istehsa-

lının strukturunu kökündən yaxşılaşdırmaq və onun ən mütərəqqi sahələrini sürətlə inkişaf etdir-

mək üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev aidiyyatı orqanlar qarşısında konkret 

məsələlər qaldırır. 

Cəsarətlə demək olar ki, sənayenin inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş qərarlar və 2014-cü ilin “Sə-

naye ili” elan edilməsi Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını 

qoydu. Sənəddə respublikada yeni, perspektivli sənaye sahələrinin yaradılması, texniki tərəqqini 

müəyyən edən sahələrin sürətlə inkişaf etdirilməsi, ən qabaqcıl və müasir texnika və texnologiya 

ilə təchiz edilmiş müəssisələrin tikilməsi nəzərdə tutulurdu. [3] 

Həmçinin sənayenin inkişafı ilə bağlı qərarlar Azərbaycan sənayesinin sahə, ərazi proporsi-

yalarının təkmilləşdirilməsi, daha bir vacib problemi həll etmək, respublikanın sərbəst əmək ehti-

yatlarını ictimai istehsala cəlb etmək üçün yeni imkanlar açdı. Sahənin inkişafı üzrə qeyd olunan 

sənədlər və proqramlar maşınqayırma, neftayırma, kimya və neft kimyası sənayesində, bir sıra 

başqa sahələrdə yeni müəssisələr tikilməsi, mövcud müəssisələrin yenidən qurulması və yeni 

texnika ilə təchiz olunması işlərinin geniş miqyasda aparılmasına ciddi təkan verdi.  

Sənədə görə, respublikanın şəhər və rayonları ictimai cəhətdən kompleks inkişaf etdirilməli, 

həyati əhəmiyyətli bir sıra məsələlər, yəni, əmək qabiliyyətli əhalinin işlə səmərəli təmin edilməsi, 

respublikanın ayrı-ayrı zonaları arasında iqtisadi fərqlərin getdikcə azaldılması prosesində ciddi 

irəliləyişlər əldə olunmalıdır. Bununla yanaşı yaxın perspektivdə Azərbaycan xalq təsərrüfatında 

əsaslı dəyişikliklər edilməli, sənayenin inkişaf sürəti xeyli yüksəldilməli və səmərəliliyi artırılmalı 

idi. Baş verəcək mütərəqqi dəyişikliklər iqtisadiyyatın yüksəlişinin sürətləndirilməsini təmin et-

məklə bərabər, sənayemizin texniki səviyyəsinin xeyli yüksəlməsini, yüksək ixtisaslı mütəxəssis-

lərin yeni böyük dəstəsinin yaradılmasını obyektiv zərurətə çevirməlidir.  

Elmi-texniki tərəqqinin planlaşdırılmasını və stimullaşdırılmasını bundan sonra da təkmilləş-

dirmək, elm və texnikanın nailiyyətlərinin əməli surətdə həyata keçirilməsinə daha artıq diqqət 

yetirmək lazımdır.  

Respublikada kifayət qədər güclü istehsalat birliklərinin, habelə başqa təşkilat bölmələrinin ya-

radılması və onların tərkibinə yeni yaradılan müəssisələrin, demək olar ki, hamısının daxil edil-

məsi istehsalı daha sürətlə və dərindən ixtisaslaşdırmağa və təmərküzləşdirməyə, onun elm ilə 

əlaqəsini möhkəmlətməyə, yeni məhsul növlərinin yaradılmasını və istehsalının təşkilini sürətlən-

dirməyə imkan verəcəkdi. 

Sənayedə texnologiyaların, hesablama texnikasının və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sis-

temlərinin tətbiqi 

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq müasir elmi-texniki nailiyyətlər əsasında iqtisa-

diyyat texniki cəhətdən kökündən yenidən qurulur. Müasir nəsildən olan texnikanın, prinsipcə yeni 

texnologiyanın tətbiqini təmin edən maşınqayırmanın sürətləndirilməsində ETT (elmi-texniki 

tərəqqi) aparıcı rol oynayır. ETT-nin strateji istiqamətləri üzrə böyük kompleks proqramların hə-

yata keçirilməsi və istehsalın texniki cəhətdən yeniləşdirilməsinin asılı olduğu sahələr daha sürətlə 

inkişaf etdirilir. 

İqtisadi artımın təmin olunması - elmi-texniki inqilabın nailiyyətlərindən geniş istifadə olun-

masına, məhsulun, işin, xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, qabaqcıl istehsalat təcrübəsi-

nin geniş yayılmasına əsaslanır. Burada iqtisadi artım dedikdə, istehsal və qeyri-istehsal istehlakı 

məqsədilə məhsul istehsalının və xidmətlərin çoxaldılması nəzərdə tutulur. Qeyd etmək lazımdır 

ki, ekstensiv və intensiv olaraq iki tipdə iqtisadi artım mövcuddur. [2, s. 68] Birincisi, istehsalın 

əvvəlki elmi-texniki əsas üzərində genişləndirilməsini, ikincisi isə daha səmərəli istehsal vasitələ- 
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rinin tətbiqi əsasında məhsul, xidmət, iş buraxılışının artırılmasını nəzərdə tutur. İqtisadi artımın 

əsas göstəricilərinə ümumi daxili məhsulun artım sürəti, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, 

elmi-texniki tərəqqinin səviyyəsi və sürətləri, istehsalın effektivliyi dinamikası daxildir. İqtisadi 

artımın son nəticəsi əhalinin real gəlirinin artırılması, istehlak əşyaları ilə təminatının yüksəldil-

məsi, şəxsiyyətin azad, hərtərəfli inkişafı üçün şəraitin yaradılmasıdır.  

Təsərrüfat subyektlərinin çevikliyinin və trasformasiya qabiliyyətinin artırılması müxtəlif əmə-

liyyatların yerinə yetirilməsini təmin etməklə yanaşı, istehsalın çevikliyini də artırır. Bu isə öz 

növbəsində bir məmulatın emalından tezliklə digərinə keçməyə, eyni zamanda müxtəlif əməliy-

yatları yerinə yetirməyə imkan verir. Çevik avtomatlaşdırılmış istehsalatlarda istehsalın tələbi ilə 

müəyyən olunan müxtəlif funksiyalarda çox müxtəlif dəzgah hissələrinin, mühərriklərin, nəqliyyat 

maşınlarının düzəldilməsi üçün tətbiq edilir.  

Elmi-texniki tərəqqi şəraitində istehsal avadanlığının modernləşdirilməsi əmək məhsuldarlı-

ğının və istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsini təmin edən ən mühüm amillərdən biridir.  

Neft emalı sənayesində texniki və texnoloji proseslərin istifadə səviyyəsi öyrənilməklə proq-

nozlaşdırmanın natural və dəyər göstəriciləri təyin edilməlidir. Bunun üçün müxtəlif strateji va-

rantlara baxılmalıdır. Burada neft kəmərləri keçən respublikanın uzaq regionlarında mini neftayır-

ma zavodlarının tikilməsi layihəsinə də baxılmalıdır. 

Strateji idarəetmə prinsipləri əsasında neftayırma müəssisələrinin çoxtərəfli fəaliyyətini müqa-

yisə edərək ümumi inkişaf strategiyası işlənilib hazırlanmalıdır. 

Problemin həllinə qurğuların modernizasiya işlərindən başlamaq olar. Məlumdur ki, emal 

müəssisələrindəki qurğuların çoxunun istismar müddəti 20-30 il təşkil edir. Bu qurğularda istehsal 

olunan məhsulların keyfiyyəti dünya standartlarından aşağı, maya dəyəri isə yüksəkdir. Digər tə-

rəfdən isə istehsal olunan məhsullar istehlakçıya çatdırılana qədər müəyyən itkilərlə üzləşir. Buna 

görə də yuxarıda göstərilən təklifin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Bu zaman 

aparılacaq rekonstruksiya işlərində emal qurğularının istehsal həcminin çox olmasına deyil, digər 

texniki parametrlərin (enerji xərcləri, emal dərinliyi, çıxım faizi və s.) və keyfiyyət göstəricilərinin 

artırılması məsələlərinə önəm verilməlidir. 

Ölkənin neft və qaz hasilatını artırmaq, iqtisadiyyatı dirçəltmək və.s üçün neft və qaz quyula-

rının işləməsini düzgün təşkil etmək, istismar prosesində qabaqcıl texnika və texnologiyadan is-

tifadə etmək diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Müasir dövrdə təbii resursların idarəolunması məhz müasir mexanizmlər vasitəsi ilə reallaş-

malı, yeni elmi və mühəndis-konstruksiyalı, resursqoruyucu texnika və texnologiya əsaslı təkrar 

istehsala üstünlük verilməlidir. Bu strategiyada əsas məsələlərdən biri də istehsalda təbiət pro-

seslərindən istifadəni təmin edən prinsipcə yeni texnologiyalar yaradılmalı, mənimsənilməlidir ki, 

cəmiyyətlə təbiətin harmonikliyi daha kamil formatda təmin edilsin.  

İnnovasya əvvəllər yalnız texnologiya sferası ilə məhdudlaşırdısa, müasir zamanda o, istehsal 

idarəetməsinin təşkilati metodlarını da əhatə dairəsinə qatmışdır. Bazar iqtisadiyyatında rəqabət 

mübarizəsinin üsullarından birinə çevrilən innovasiyanın başlıca nəticəsi əmək məhsuldarlığını 

artırmaq və mənfəəti yüksəltməkdən ibarətdir. [1, s. 154] Bazar rəqabətindən o şirkətlər qalib çıxır 

ki, lazımi zaman kəsiyində mütərəqqi texnologiyaları tətbiq etməklə irəliləyişlərə nail olsun.  

Təşkilati innovativ fəaliyyət elmi-texniki və intellektual potensialı səfərbər edərək daha optimal 

və davamlı səmərəliliyə müvəffəq olmanı şərtləndirən tədbirlər sistemidir. Neft-qaz industriyası 

da innovativ fəaliyyətin məhsuldar, sınanmış və geniş tətbiqolmanı tələb edən sahələrindəndir. 

Burada innovasiyon fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi sahəvi elmi-texniki potensialın durumu, key-

fiyyət və kəmiyyət parametrləri ilə səciyyələndirilir.  

Məlumdur ki, Xəzərin yeni neft strukturlarının texnoloji və iqtisadi strategiyası innovativ nai-

liyyətlər sferasında cərəyan edir. Lakin demək olmaz ki, yeni yataqların işlənməsində ən müasir 

və qabaqcıl texnologiyalar tətbiq olunur. Bu baxımdan milli neft sektorunda innovativ elmi ax-

tarışların genişləndirilməsi, elmi-tərəqqinin sürətləndirilməsi, elmin inkişafına yönələn qayğının 

artırılması mühüm amil kimi çıxış edir. İri təşkilatlar, xüsusən Azərbaycan Respublikası Dövlət 
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Neft Şirkəti maliyyə imkanlarından səmərəli istifadə edərək innovativ idarəetmənin genişləndiril-

məsində əsas hərəkətverici qüvvəyə çevrilə bilər. Burada tərəqqi prosesi çevik və möhkəm maliy-

yə sisteminin yaradılması ilə daha sıx bağlıdır. Neft-qaz sənayesi müəssisələrində innovasiyaların 

geniş tətbiqi müvafiq təsərrüfat subyektlərinin rəqabətqabiliyyətliliyinin artmasına səbəb ola bilir.  

Azərbaycanın neftin əzəli dünyəvi industrial mərkəzlərindən biri kimi, ötən əsrlər əhatəsində 

müvafiq sahədə yeni yaranışlar və texnologiyaların ixtirası və mənimsənildiyi regionlar sırasında 

məxsusi yeri vardır. Neftçi mühəndislərin, geoloq və alimlərin elmi tərəqqi yenilikçiliyi, verilən 

səmərələşdirici təkliflər diapazonu, qabaqcıl sənaye nümunələrinin hazırlanması, texnoloji nou-

xaular, neft sənayesində geniş silsilədə tətbiq edilən digər qeyri-maddi aktivlərin yaranması ilə 

Azərbaycan həmişə fərqlənmişdir. İndi də bu fərqliliyi nümayiş etdirmək üçün elmi-intellektual 

potensial yetərlidir. Burada problem maliyyə resursları ilə əlaqələndirilir. Yetərli vəsait olduğu 

təqdirdə bu problem də həll oluna bilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müvafiq profilli xarici donor təş-

kilatları respublikada innovasiyanın genişləndirilməsi və bu sahədə yeni layihələrin işlənməsini 

maliyyələşdirməkdə maraqlıdırlar. Onların bu qayğısından faydalanmada digər MDB ölkələri ilə 

müqayisədə o qədər də səmərəliliyə nail ola bilməmişik. Lakin innovasiyalı tərəqqinin əldə edil-

məsi yalnız xarici qrantlara köklənməməlidir. Maliyyə mənbələri daxildə, xüsusən də neft-qaz sə-

nayesində aranmalı və təyinatlı istifadəsini tapmalıdır. Azərbaycanın neft-qaz sektorunun iqtisadi 

effekti elmin, innovatikanın inkişafında mühüm gücə malikdir. Bu potensialdan dolğun istifadə 

etməklə neft-qaz sektorunun texnoloji yenilənməsinə, sahəvi elmin inkişafına müvəffəq olmaq 

mümkündür. Milli neft sektorunda innovasiyon fəaliyyəti genişləndirməklə, müvafiq layihələri iş-

ləmək və tətbiq etməklə biz çox mühüm elmi-texniki nailiyyətlər əldə edə bilərik. İnnovasiyon 

fəaliyyətin genişləndirilməsi neft-qaz sənayesində material və enerji məsrəfinə, əməkhaqqına, ma-

ya dəyərinə, mənfəətə, fondveriminə, rentabelliyə və hamılıqla bütün texniki-iqtisadi indikatorlara 

təsir edəcəkdir.  

Müxtəlif sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin idarəedilməsinin analizi bunu deməyə 

əsas verir ki, istənilən sənaye müəssisəsində marketinq fəaliyyətinin təşkili bir neçə mərhələnin 

həyata keçirilməsini tələb edir: 1) marketinqin idarəedilməsi strukturunun formalaşması; 2) mar-

ketinq ixtisası üzrə müəyyən bilik və bacarıqlara malik olan kadrların seçilməsi; 3) marketinqin 

idarəedilməsi sistemində vəzifələrin, hüquqların və məsuliyyətin dəqiq bölüşdürülməsi; 4) mar-

ketinq xidməti əməkdaşlarının səmərəli fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması; 5) marketinq xid-

mətini həyata keçirən bölmə ilə müəssisənin digər bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin 

edilməsi. [5, s.257] Müxtəlif sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin idarəedilməsinin mü-

qayisəli təhlili göstərir ki, sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətini həyata keçirən müvafiq 

qurum müxtəlif prinsiplər əsasında yaradıla bilər. Bu prinsipləri belə qruplaşdırmaq olar: 1) mar-

ketinq fəaliyyəti qarşısına qoyulan funksiyalar əsasında; 2) fəaliyyətin coğrafiyası əsasında; 3) 

bazara çıxarılması nəzərdə tutulan mal və xidmətlərin növü əsasında; 4) istehlak bazarı əsasında. 

Bu prinsiplər əsasında yaradılan qurum bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərə malik ola bilər. Belə ki, 

bu qurumlar müvafiq olaraq 1) funksional; 2) coğrafi; 3) əmtəə; 4) bazar təyinatlı vəzifələrin yerinə 

yetirilməsinə üstünlük verə bilərlər. Azərbaycanın neft klasterinə daxil olan bəzi müəssisələrdə 

hər üç səviyyədə, yəni korporativ, biznes və funksional səviyyədə marketinq fəaliyyətinin müqa-

yisəli analizi onu deməyə əsas verir ki, istehsal vasitələri istehsal edən və ya hər hansı bazar seq-

mentində monopolist üstünlüyə malik olan, xüsusilə təbii monopolist kimi dövlət tərəfindən dəs-

təklənən sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyəti gündəlik tələbat malları istehsal edən və ya 

azad rəqabət mühitli bazarda fəaliyyət göstərən müəssisələrdən fərqli olur. Xüsusilə, sənaye klas-

terinə daxil olan müəssisələrdə marketinq fəaliyyəti son istehlakçının tələbatının ödənilməsinə yö-

nəlmədiyindən onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi xeyli çətindir. [4] 

İnnovasiyalar maddi istehsalın inkişafında mühüm rol oynayır. İnnovasiya fəaliyyəti texnika və 

texnologiyanın yeni nəslini təmin edəcək bir proses kimi vəsaitlərin iqtisadiyyatda yerləşdirilməsi, 

obyekt kimi isə - elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri olan yeni texnika və mütərəqqi texnologiya 
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deməkdir. İnnovasiya fəaliyyətinə diqqət XX əsrin 70-ci illərində Qərb ölkələrində, Azərbaycanda 

isə 1994-cü ildən yaranmağa başlamışdır. İnnovasiyanın fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, o, elm və 

texnikanın hərtərəfli tətbiqinə, yeni növ məhsulların işlənib hazırlanmasına, buraxılan məhsul növ-

lərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və modernləşdirilməsinə, yaradıcılıq axtarışlarına və ye-

niliklərə, iqtisadi artımın əldə edilməsinə və sairə yönəldilmişdir. Deməli, innovasiya fəaliyyəti 

yalnız müəssisələrin sərəncamında olan iqtisadi resursları deyil, həmçinin istehsal, bölgü, müba-

dilə və istehlakla əlaqədar olan münasibətlərin bütün kompleksini əhatə edir və konkret texniki, 

iqtisadi və elmi potensiala əsaslanır. İnnovasiya fəaliyyətinin ən ümdə məqsədi daha çox mənfəət, 

gəlir əldə etməkdən ibarətdir. Belə ki, bazara yeni keyfiyyət parametrlərinə malik olan məhsullarla 

çıxan və yaxud digər növ resurslara qənaət edən, məhsulun hazırlanmasında daha mütərəqqi tex-

nologiya tətbiq edən hər hansı bir müəssisə müəyyən dövr ərzində başqa müəssisələrə nisbətən 

daha çox mənfəət əldə etmək imkanı qazanır. Bununla belə, innovasiyanı təkcə cari ildə mənfəət 

əldə etməyə yönəltmək düzgün deyildir, çünki strateji əhəmiyyətli məhsulların hazırlanmasını tə-

min etmədən, perspektiv texnologiyanı işləyib hazırlamadan, istehsalatda yeniliklər yaratmadan 

bazarda uzun müddət möhkəm mövqe tutmaq olmaz. Odur ki, müasir dövrdə innovasiya siyasə-

tinin məqsədi müəssisənin elmi-texniki, həmçinin istehsal fəaliyyəti üzrə innovasiyanın konkret 

istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdən və səmərəli innovasiya prosesini həyata keçirməkdən iba-

rətdir. Beləliklə, inaovasiya fəaliyyəti - onun əsas istiqamətlərini və həlledici sahələrdə (istehsal-

larda) cəmləşdirilməsi üzrə tədbirləri müəyyən edən təsərrüfat qərarlarının məcmusunu ifadə edir. 

İctimai istehsalın normal inkişaf sürətinə nail olunması, iqtisadiyyatın tarazlığı və səmərəliliyi, 

məsrəflərin hər manatına görə daha çox məhsul və mənfəət artımı əldə edilməsi xeyli dərəcədə 

düzgün innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsindən asılıdır. İnnovasiya fəaliyyətinin birinci də-

rəcəli vəzifəsi resursçıxaran, emal və istehlak edən sahələrlə investisiyalar arasındakı nisbəti yax-

şılaşdırmaqdan, vəsaiti elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsini təmin edən sahələrin xeyrinə 

yenidən bölüşdürməkdən ibarətdir.  

Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin səciyyəvi xüsu-

siyyəti ağırlıq mərkəzini yeni müəssisələrin, obyektlərin tikintisindən mövcud müəssisə və ob-

yektlərin yeni texnika ilə silahlanma səviyyəsinin yüksəldilməsinə və yenidənqurulmasına keçir-

məkdən, istehsal məqsədli investisiyanın ümumi həcmində bu məqsədlərə yönəldilən vəsaitlərin 

payını artırmaqdan, daha məhsuldar və mütərəqqi texnoloji maşın və avadanlıqların yaradılması 

və tətbiqi üçün məsrəflərin xüsusi çəkisini yüksəltməkdən ibarətdir ki, bu da istehsaledici əsas 

fondların keyfiyyətcə təzələnməsinə, onların fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlməsinin qarşısını 

almağa imkan verir.  

İnnovasiyaların mənimsənilməsi və tətbiqi prosesində innovasiya marketinq funksiyalarını ye-

rinə yetirən ixtisaslaşdırılmış informasiya-tətbiq qurumlarının iştirakı zəruridir. İnnovasiya məh-

sullarının istehlakı başlanğıc mərhələdə əsasən bu məhsulların mövcud olmasına yönəlmişdisə, 

müasir dövrdə əsas qüvvələr mövcud istehsalın təkmilləşdirilməsinə yönəlmişdir. Gələcəkdə isə 

elmi məhsulların istehsalçılarının əsas vəzifəsi ünvanlı tələbatın təmin edilməsindən ibarət olma-

lıdır.  

 

Nəticə 
Beləliklə, innovasiya fəaliyyətində marketinq innovasiya məhsulu ilə bağlı tələbin və təklifin 

təmin olunması üçün idarəetmə prosesidir. Marketinq elmi-texniki və digər innovasiya fəaliyyətini 

cəmiyyət üçün həqiqətən zəruri və səmərəli olan innovasiya məhsullarının istehsalına və istehla-

kına, bu məhsulların istehsalçılarını isə bazarda tələbat olan məhsullar istehsalına yönəldir.  

Mövcud müəssisələrdə innovasiya menecmentinin səmərəli təşkili rentabellik fəaliyyətinin 

gücləndirilməsinə, eləcə də müəssisədə istehsal edilən məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldil-

məsinə xidmət etmiş olar.  
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Резюме 

Несмотря на развитие ненефтяного сектора в стране, нефтяная промышленность будет и 

впредь играть важную роль в развитии Азербайджана как ведущего стратегического 

сектора национальной экономики в XXI веке. Без нефтяного фактора поток инвестиций в 

Азербайджан сегодня не был бы таким большим, мы могли бы столкнуться с еще большими 

проблемами и опасностями в переходный период. Для сохранения доминирования нефтя-

ного фактора необходимо широко использовать инновационные маркетинговые техноло-

гии. 

Ключевые слова: нефтепереработка, разработка, промышленность, эффектив-

ность, инновации, маркировка. 
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Improving innovative marketing in the oil processing industry in azerbaijan as a key 

condition for success  

 

Summary 

Despite the development of the non-oil sector in the country, the oil industry will continue to 

play an important role in the development of Azerbaijan as the leading strategic sector of the 

national economy in the 21st century. Without the oil factor, the flow of investment to Azerbaijan 

would not be so great today, we could face even greater challenges and dangers in transition. 

Innovative marketing technologies must be widely used to maintain the dominance of the oil 

factor. 
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Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı 

 

AZƏRBAYCAN QİDA SƏNAYESİNİN İNKİŞAF STRATEGİYASI 

 

Xülasə  

Məqalədə daxili bazarın yerli məhsullarla formalaşmasında və təmin olunmasında qida sənaye-

sinin rolu təhlil edilmişdir. Qida məhsullarının çeşidi nəzərdən keçirilmişdir. Aqrar sənaye kom-

pleksi məhsullarının istehsalının təşkili və keyfiyyətinin yüksəldilməsində dövlətin roluna xüsusi 

diqqət yetirilmişdir. Qida sənayesi qarşısında duran yeni problemlər və vəzifələr, onların həlli üçün 

tələb olunan yeni yanaşmalar göstərilmişdir. Qida sənayesinin inkişafı üçün yenilikçi bir strategi-

yanın hazırlanmasının zəruriliyi əsaslandırılmış və müvafiq tövsiyələr verilmişdir. 

Açar sözlər: qida sənayesi, aqrar sektor, investisiyalar, iqtisadi təhlükəsizlik, innovativ inkişaf. 

 

Giriş 

Azərbaycanda maliyyə, iqtisadi, büdcə, bank və kredit sistemlərinin, habelə iqtisadiyyatın real 

sektorlarının sabit və dayanıqlı fəaliyyətini təmin etmək üçün kifayət qədər hüquqi və resurs bazası 

yaradılmışdır. Hər bir ölkənin iqtisadiyyatında insanların rifahına təsir göstərən sahələrin inkişa-

fına və bütün mənbələrin potensialından səmərəli istifadəyə diqqət yetirilir. Azərbaycan Respub-

likasının müstəqilliyinin iqtisadi cəhətdən möhkəmləndirilməsi neft sektoru ilə yanaşı həmçinin 

qida sənayesinin səmərəli inkişafı ilə əlaqələndirilir. Aqrar-sənaye kompleksinin qida sənayesində 

bazar iqtisadiyyatının formalaşması dövründə bazar iştirakçıları arasında əlaqələrin inkişafı və 

birgə istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi sahəsində müəyyən irəliləyiş əldə edil-

mişdir. Yerli qida və emal sənayesi azalan istehsal həcmləri xəttini aşmışdır və son 5 ildə həm 

ümumilikdə, həm də ən vacib qida növləri üzrə artım meyli müşahidə olunmuşdur. Buna ölkədəki 

ümumi iqtisadi vəziyyətin sabitləşməsi, əhalinin ödəmə qabiliyyətinin artması, qida və emal sə-

nayesinin inkişafına yönəlmiş xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün şərait yaradılması da 

kömək etmişdir.  

Azərbaycanın qida sənayesi, əhalinin gündəlik tələbatını ödəyən kütləvi istehlak məhsullarını 

istehsal edən, vəsaitlərin nisbətən sürətli dövriyyəsinə və investisiyaların özünü doğrultmasına im-

kan verən sənaye sahəsidir. Hazırda ölkə əhalisinin qida məhsullarına olan tələbatı əsasən yerli 

istehsal hesabına ödənilir. Ölkə əhalisinin yüksək keyfiyyətli un, dənli bitkilər, çörək və makaron 

məhsulları, qənnadı məmulatları, yağ, ət və süd məhsulları, qida konsentratları kimi geniş bir çe-

şiddə qida məhsulları ilə təmin olunması kənd təsərrüfatının əsas məqsədlərindən biridir. Bu məq-

sədin həyata keçirilməsi istehsalın genişləndirilməsi, nəqliyyat rabitəsinin yaxşılaşdırılması, is-

tehlak məhsullarının saxlanılma şəraiti və emalı ilə birbaşa əlaqəlidir. Qida məhsulları əsasən bitki 

və heyvan mənşəli məhsullardan, yəni kənd təsərrüfatı məhsullarından hazırlanır. Buna görə də 

kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının həcminin artması ilə yanaşı 

bütün sahələri lazımi xammalla təmin etmək mümkündür. 

Aqrar sahənin mövcud vəziyyəti 

Kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq məhsullarına əsaslanan geniş resurs bazasına sahib olan aqrar 

sənaye kompleksi müxtəlif çeşiddə qida və qida məhsulları (meyvə və tərəvəz konservləri, şirələr, 

içkilər, bitki yağları, ət və süd məhsulları) istehsal edir. Azərbaycan dünyada meyvə və tərəvəz, 

çay, pambıq və s. kimi bir sıra məhsulların istehsalı üzrə ön sıralarda yer tutur.   

Xarici ölkələrin ticarət şirkətlərinin nümayəndələrinin Azərbaycanda yetişdirilən keyfiyyətli 

kənd təsərrüfatı məhsullarına olan marağı artmaqdadır.Bu da öz növbəsində yerli məhsulların xa-

rici bazarlarda yer aldığını göstərir və istehsalçıların üzərinə yalnız keyfiyyətli, rəqabətqabiliyyətli 

məhsulların istehsalının təmin olunması düşür.  Problem emal sənayesinin innovativ əsaslarla daha 

da inkişaf etdirilməsində və çeşidin genişləndirilməsində, həmçinin hazır məhsulların marketinqi- 
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nin təşkilində daha effektiv metodların seçilməsini tələb edir. Uzunmüddətli dövrdə ölkəmizin 

kənd təsərrüfatı üçün başqa ölkələrin sənayesi üçün yalnız xammal və yarımfabrikat idxalçısı ola-

raq qalmaq məqsədəuyğun deyildir.  

 

Cədvəl 1. 

Azərbaycanda əsas növ qida məhsullarının natural ifadəsində istehsalı 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

2016-2019-

cu illərdə 

artım 

tempi, % 

Kolbasa məmulatları   

(min ton) 
5.0 13.3 13.5 16.4 17.7 3.5 dəfə 

Yeməli balıq məhsulları 

(balıq konservləri daxil 

olmaqla)  (min ton) 

0.7 0.9 0.4 1.8 1.1 157.1 

Konservləşdirilmiş tərəvəz 

və meyvələr  (min ton) 
147.9 156.5 159.0 164.7 191.5 129.5 

Yağlılıq dərəcəsi 6-29 faiz 

olan qaymaq  (ton) 
5,132.0 6,296.0 6,541.0 6,947.0 7,620.2 148.5 

Kərə yağı  (min ton) 23.9 25.6 25.3 23.6 24.1 100.8 

Pendir və kəsmik  (min ton) 48.5 49.4 54.0 50.1 51.3 105.8 

Un (əmtəəlik)  (min ton) 1,507.0 1,582.0 1,601.3 1,602.9 1,781.7 118.2 

Çörək  (min ton) 1,198.0 1,210.0 1,222.8 1,235.0 1,256.4 104.9 

Qənnadı məmulatları  

(min ton) 
55.9 59.5 81.1 79.4 69.3 124.0 

Təbii çay  (ton) 6,209.0 9,382.2 10,827.7 9,323.2 9,816.0 158.1 

Mineral və qazlı sular   

(min dkl) 
8,174.0 9,638.0 16,246.6 18,824.1 33,911.8 4.1 dəfə 

Alkoqolsuz içkilər   

(min dkl) 
24,885.0 17,853.0 18,290.0 23,757.4 26,827.9 107.8 

 
Mənbə: [10] Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib. 

 

Emal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının növlərinə tomat pastası, meyvə şirəsi konsentrat-

ları, çaxır, konservləşdirilmiş tərəvəz, qurudulmuş meyvələr və s. daxildir. (Cədvəl 1.) Ölkənin 

konserv sənayesi sadalanan məhsul çeşidlərinin istehsalına yönəlmişdir. Eyni zamanda, yeni 

texnologiyaların inkişafı və yaradılması, istehsal gücünün artmasının hesabına gəlirlərin bir neçə 

dəfə yüksəlməsini təmin etmək olar və bu da öz növbəsində ölkəyə xarici valyuta axınını artırar. 

Bununla yanaşı, emal sənayesi müəssisələrinin inkişafına nail olmaq, onları həm təsərrüfat ərazi-

lərində, həm də ətraf ərazilərdə yerləşdirmək mümkündür. Xarici investorlar sayəsində ölkəyə gə-

tirilən  qabaqcıl texnologiya və avadanlıqlarla sənayeni təchiz etmək zəruridir. Bu, yem üçün səna-

ye tullantılarının emalı yolu ilə yem bazasının gücləndirilməsi sayəsində əhalinin məşğulluğunu 

artıracaq, əlaqəli sahələri, məsələn heyvandarlıq və quşçuluğu inkişaf etdirəcək və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının daşınması və saxlanılması ilə bağlı itkiləri də azaldacaqdır. Bu cür yanaşmada möv-

cud məsələnin həlli üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi və emalı probleminə sis-

temli yanaşma zərurəti yaranır. Sistemli təhlil bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının üç qrupa ayrıl-

masına imkan verəcəkdir:  

1. Azərbaycanda qismən istehsal olunan və ya istehsal olunmayan məhsullar. Banan, ananas, 

kivi, manqo və s. istehsal olunmur, lakin Azərbaycan bazarında bu məhsullar yer alır. Qarabaşaq, 
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günəbaxan yağı, transesterifikasiya olunmuş bitki yağı istehsalı yoxdur; çay, tütün, bəzi növ iş-

lənmiş taxıl məhsulları istehsal olunur, lakin daxili bazarın tələbini tam ödəmir.  

2. Bol istehsal olunan məhsullar: hər növ tərəvəz, meyvə, giləmeyvə (çiyələk, qara qarağat, 

qırmızı qarağat, moruq).  

3. Çox miqdarda olan məhsullar: pomidor, üzüm, xurma; fındıq, qoz, qarpız.  

Hal-hazırda respublikamızda kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlərinin iqtisadi cəhətdən əsas-

landırılmış seçimi və emalının inkişaf istiqamətləri üçün konkret bir strategiya yoxdur. Sənayenin 

inkişafı xaotik bir struktura malikdir. Bitki mənşəli kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracata yönəl-

miş konservləşdirilməsi tərəvəz konservləri, pomidor məhsulları, şəkərli konservlər, şirələr və 

onların konsentratları, tərəvəz və meyvələr, quru meyvələr və tərəvəzlər, dondurulmuş qidalar,  

kütləvi qidalar üçün konservlərin istehsalını əhatə edir. 

Pomidor respublikanın kənd təsərrüfatında daimi olaraq yetişdirilən tərəvəz növlərindən biridir. 

Təkcə ixrac payına 174 548.16 ton pomidor düşür.[8] Həmçinin Azərbaycanda təbii pomidor suyu, 

konsentrat pomidor suyu, tomat püresi, tomat pastası da istehsal olunur.  Bu baxımdan pomidorun 

emalı üçün istehsal bazası mövcuddur və pomidor emalı texnologiyasının təkmilləşdirilməsi aktual-

dır. Azərbaycan Respublikasının arar sənaye sahəsində meyvə suları (alma, feyxoa, heyva, nar və s.) 

istehsalı mühüm rola malikdir. Bu cür məhsullar tədricən xarici tərəfdaşlar üçün sifarişlə istehsal 

olunur. Şirələrin əldə olunması və konservləşdirilməsi konserv sənayesinin inkişaf etmiş sahələrin-

dən biridir. Respublikamızda şirələrin hazırlanması üçün hər cür şərait və texnoloji üsullar yaradıl-

mışdır. Buraya xammalın hazırlanması, suyun ayrılması, təmizlənməsi, bütün fermentativ proseslər 

daxil edilir. Respublikada bu sahədə tədqiqatlar aparan bir çox elm adamları ilə yanaşı, respublikanın 

çaxır, meyvə və tərəvəz şirələri istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrində mütəxəssislər vardır. 

Mövcud şərtlərə əsasən, şirələrin ixracını nəzərə alaraq istehsalını artırmaq mümkündür.  

İşlənmiş ət və süd məhsullarının istehsalı da artmaqdadır, konservləşdirilmiş ət istehsalının həcmi 

2010-cu illə müqayisədə iki dəfədən çox artmışdır. Ət və süd sənayesinə xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi üçün perspektivli sahələr süd emalı və sərt pendirlərin istehsalı, qatıqlar, kolbasa istehsalı, 

süd təsərrüfatlarının yaradılması, sənaye balıqçılığı və istehsalının təşkilidir. Yeyinti sənayesinin ən 

vacib alt sahələri yağ və tütün sənayesidir. Yağ və qida sənayesi müəssisələri ölkədəki qida məhsul-

larının ümumi həcminin təxminən 43%-ni istehsal edir. Burada əsas məhsul növləri bitki yağı, mar-

qarin, mayonez, qənnadı məmulatları, alkoqolsuz içkilər, mineral su, şəkər tozu, makaron, habelə 

tütün məhsullarıdır. Qeyd olunan sənaye müəssisələri yerli xammal (pambıq toxumları, günəbaxan, 

kətan və s.) əsasında fəaliyyət göstərir. Sənaye müəssisələri təqribən 2500 min ton pambıq toxumu 

emal etmək və 600 min ton bitki yağı istehsal etmək qabiliyyətinə malikdir. [10] 

2017-ci ildə “Tabaterra” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tütün məmulatları istehsalı fabriki 

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında rezident kimi qeydiyyata alınıb. Burada 3 formatda olmaqla 

beynəlxalq standartlara uyğun siqaret istehsal ediləcəyi nəzərdə tutulmuşdur. Fabrik məhsullarını 

“Made in Azerbaijan” brendi altında istehlakçılara təqdim edir. Böyük Britaniya, Almaniya və 

İtaliya texnologiyaları əsasında qurulan fabrikdə il ərzində 11 milyard ədəd 3 növdə filtrli siqaret-

lər istehsal edilir. Bu isə ölkənin tütün məmulatlarına olan tələbatının 80 faizini ödəyir. Ümu-

milikdə, fabrikdə 13 brendin 80 çeşiddə məhsulunun istehsalı nəzərdə tutulur. Burada “Taba-

terra”nın hər biri 6 çeşiddə “Senate”, “Kingston”, “Argo” adları altında məhsulu istehsal edilir. 

Bundan başqa, “British American Tobacco”, “Japan Tobacco International”, “Imperial Tobacco” 

şirkətlərinin məhsulları da lisenziya əsasında müəssisədə istehsal olunur. Bu şirkətlərin siqaretləri 

indiyədək ölkəmizə idxal edilirdi.[9] Beləliklə, bu layihə Azərbaycanda yerli istehsalın inkişafına 

xüsusi təkan verməklə yanaşı, xaricdən idxalın, eyni zamanda, tütün məhsullarının alınması üçün 

sərf olunan valyuta axınının azalmasına imkan yaratdı. 

Qida sənayesinin investisiya cəlbediciliyi problemləri 

Yerli qida sənayesinin əsasən ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı xammalını emal etdiyini 

nəzərə alsaq, daxili və xarici investorlar üçün cəlbedici bir sahədir və əsasən onun inkişaf perspek-

tivləri investisiya qoyuluşlarının həcmindən asılıdır.  
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Eyni zamanda, yerli qida sənayesində hələ də istehsalın elmi, texniki və texnoloji səviyyəsinin 

aşağı olduğu, xammalın dərin emalı, istehsalda yaranan məhsulların tərkib hissələrinə çevrilməsi 

ilə bağlı yüksək innovativ inkişaf mövcud deyildir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2019-cu ildə aqrar-sənaye kompleksində əsas kapitala qoyulan inves-

tisiyaların həcmi manat ifadəsində 2009-cu illə müqayisədə təxminən altı dəfə artmışdır. [10]. 

Onların ən böyük hissəsi heyvandarlıq, quşçuluq, yumurta istehsalı, ət və ət məhsulları istehsalı, 

saxlama anbarlarının inşası və s.-ə yönəldilmişdir. Qida sənayesində ən çox investisiya cəlbedici-

liyi olan sahələr tütün, çaxır istehsalı, qənnadı məmulatları, müxtəlif sərinləşdirici içkilər və mine-

ral sular istehsalı və digər sahələrdir. 

İnvestisiyalar xarici və birgə müəssisələrin yaradılması, səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərinin 

alınması şəklində həyata keçirilir. Birgə müəssisələrin çoxu Türkiyə, Rusiya Federasiyası, ABŞ, 

Böyük Britaniya, Fransa və  İtaliya kimi ölkələrin investorlarının iştirakı ilə yaradılmışdır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, xarici kapitala malik olan birgə müəssisələr istehsalın, əməyin və idarəetmənin 

yüksək səviyyədə təşkili ilə xarakterizə olunur. Bununla yanaşı, inkişaf etmiş ölkələrdən Azərbay-

cana müasir texnologiyaların ixrac həcminin kifayət qədər olmadığı müşahidə olunur. 

Bu cür hallara, bir tərəfdən, Azərbaycan sənayesində orta və kiçik istehsal miqyaslı, müasir 

innovativ texnologiyaların alınması üçün kifayət qədər sərmayəsi olmayan müəssisələrin və bank 

faizlərinin yüksək olması tendensiyası səbəb olur. Digər tərəfdən, innovasiyaların tətbiqinin aşağı 

səviyyədə olması xarici ölkələrin Azərbaycandan ucuz xammal alınması və hazır məhsulun 

satışından yüksək gəlir əldə etməsi marağından irəli gəlir.   

Yüksək keyfiyyətli qida məhsulları istehsalının artımı, rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin yük-

səldilməsi, əlavə iş yerləri yaradılması üçün həm daxili, həm də xarici investisiyaların cəlb edil-

məsi şərti ilə dövlət proqramının hazırlanması zəruridir.  Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı xamma-

lının dərin emalına, onun becərilməsi, daşınması və məhsullarının istehsalı üçün geniş struktur 

vahidlərinin yaradılması, emalatxanaların və bölmələrin yaradılması yolu ilə istehsal fəaliyyətinin 

genişləndirilməsinə üstünlük verilməlidir. Qida sənayesinin iqtisadi inkişafını sürətləndirmək və 

ölkədə müvafiq qida təhlükəsizliyini təmin etmək, müəssisələr, firmalar, şirkətlər, sənaye birlik-

ləri, sahibkarlar və iqtisadiyyatın digər sahələrindəki maraqlı təşkilatlar, mütəxəssislər, ali təhsil 

müəssisələrinin alimləri, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun nəzdində olan qurumları 

ilə səylərini yerli istehsalçıların maliyyə, iqtisadi, ticarət və sosial maraqlarını qorumaq üçün 

fəaliyyətlərini birləşdirmək və canlandırmaq, innovasiya fəaliyyətinin təşkili və tətbiq edilməsinə  

yönəltmək lazımdır. 

Qida sənayesinə investisiya qoyuluşları üzrə prioritet sahələr bunlardır:  

- yeni mütərəqqi texnika və texnologiyaların hazırlanıb işlənilməsi əsasında qida məhsulları 

istehsalının elmtutumluluğunun yüksəldilməsi;  

- istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət metodlarının təkmilləş-

dirilməsi;  

- insanların tibbi, profilaktik və pəhriz qidalanması üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların çeşi-

dinin genişləndirilməsi və istehsal həcminin artırılması;  

- funksional və pəhriz məhsullarının inkişafı üçün yeni istehsal müəssisələrinin təşkili;  

- yerli qida məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılması məqsədi ilə keyfiyyəti, təhlükəsizliyi 

və rəqabət qabiliyyətinin artırılması; 

- ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün hazırlanmış təmizləyici qurğuların inşa 

edilməsi; 

 - işçilər üçün iş şəraitinin yaxşılaşdırılması və müəssisələrdə istehsal mədəniyyəti səviyyəsinin 

yüksəldilməsi.  

Öz vəsaitlərinin çatışmazlığı səbəbindən müəssisələrin texniki cəhətdən yenidən təchizatı üçün 

xarici investorların cəlb edilməsi zərurəti kontekstində investisiya siyasəti aşağıdakı prinsiplər 

əsasında aparılmalıdır:  
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- kapital qoyuluşlarının büdcədənkənar maliyyələşmə mənbələrinin səfərbər edilməsi üçün 

əlverişli mühitin yaradılması;  

- yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi;  

- xarici investorların stimullaşdırılması üçün cəlbedici investisiya mühiti yaratmağa və investi-

siya fəaliyyətini canlandırmağa yönəlmiş bir-biri ilə əlaqəli iqtisadi, hüquqi, təşkilati tədbirlər 

sisteminin inkişaf etdirilməsi;  

- qeyri-dövlət sektorunun investisiya fəaliyyətinin artmasına töhfə verən sahələr üzrə inves-

tisiya strategiyasının həyata keçirilmə mexanizmlərinin formalaşdırılması;  

- qida sənayesinin yenidən qurulması məqsədi ilə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi 

proqramlarının hazırlanması; 

- regionlararası maliyyə və bank sisteminin uyğunlaşdırılması, aidiyyatı olan şöbələrin iştirakı 

ilə iri müəssisələr tərəfindən həyata keçirilən investisiya layihələrinin hazırlanması və həyata ke-

çirilməsi; 

- innovasiya yönümlü müəssisələrin kapital qoyuluşlarının payının artırılması; 

- investisiya layihələrinin dövlət - özəl sektor birgə maliyyələşdirilməsi təcrübəsinin genişlən-

dirilməsi; 

 - dövlət, regionlar və müəssisələr üçün əlverişli şərtlərlə investisiya layihələrinin kreditləşdiril-

məsinə keçid; 

- əsasən büdcə hesabına maliyyələşən və öz maliyyələşdirmə mənbələrinə malik olmayan sosial 

əhəmiyyətli obyektlər üçün büdcə maliyyələşdirilməsinin saxlanılması;  

- sığorta təcrübəsinin genişləndirilməsi və xarici investisiyaların qarşılıqlı faydalı istifadəsinə 

zəmanət. 

Azərbaycan kənd təsərrüfatının inkişafında dövlətin rolu 

Kənd təsərrüfatı bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması və yerli istehsalçılar üçün ixrac 

imkanlarının genişlənməsi kontekstində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üçün tex-

nologiyaların inkişafı və daha da təkmilləşdirilməsi, keyfiyyət göstəricilərinin və ekoloji cəhətdən 

təmizliyinin qorunub saxlanılması diqqət mərkəzindədir. Məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-

ması kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilməsinin əsas şərtlərindən biridir. Məhsulun key-

fiyyət göstəricilərini standartlarda əks etdirərək, dövlət onu yaxşılaşdırmağa yönəlmiş elmi əsaslı 

tədbirlər həyata keçirməkdədir. Məhsulların istehlak xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması və itkilə-

rinin azaldılması, kənd təsərrüfatı xammalından rasional istifadə və yüksək keyfiyyətli qida məh-

sulları əldə etmək üçün zəruri şərt, sektorun yenilənmiş inkişafı, xammalın tənzimlənən kəmiyyət 

və keyfiyyət göstəricilərinin qorunmasına lazımi nəzarəti təmin etməkdir. Beləliklə, aqrar sənaye 

istehsalının keyfiyyətinin və təşkilinin yaxşılaşdırılması, respublika sənayesinin kənd yerlərində 

iqtisadi və texniki inkişafının həyata keçirilməsi, qabaqcıl texnologiyaların tətbiq edilməsi, res-

publikanın kənd təsərrüfatının dünya səviyyəsinə çatdırılması üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının 

standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi zəruridir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlmiş tədbirlərə Azərbaycan hökumətinin iqtisadi təhlükəsiz-

liyi təmin etmək siyasətini göstərmək olar. Bu siyasətin əsas istiqaməti qida və yem məhsulları 

üçün dənli və dənli-paxlalıların həcmini artırmaq və bununla da respublikanın onlara olan ehtiya-

cını ödəmək, digər ölkələrdən bahalı dən məhsullarının idxalını azaltmaqdır. Azərbaycanda 2019-

cu ildə taxıl istehsalı 3.54 milyon ton olmuşdur ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6.9% 

çoxdur [10]. Hökumət tərəfindən ölkənin inkişafı, yenilənməsi və modernləşdirilməsi üçün elmi 

və praktik əsaslara sahib olan bir strategiyanın həyata keçirilməsi iqtisadiyyatın bir çox sahələrində 

böyük iqtisadi uğurların əldə olunmasına kömək edir. Ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar sayəsində 

kənd təsərrüfatının köklü şəkildə yenidən qurulmasına nail olunduğunu qeyd etmək yerinə düşər. 

Bu sahədə Azərbaycanın təbii-iqlim şəraiti və əhalinin sosial xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 

xüsusi mülkiyyətə və yeni idarəetmə formalarına əsaslanan aqrar siyasət hazırlanmışdır. Şəki, 

Xaçmaz, Tovuz, Qobustan, Ağcabədi rayonlarının təsərrüfatları respublika vətəndaşlarının qida 

məhsullarına olan ehtiyaclarının ödənilməsində mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatında aparılan 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(59)-2020 
 

52 

islahatlar nəticəsində istehsalın həcmində və strukturunda ciddi dəyişikliklər baş verdi. Beləliklə, 

2019-cu ildə əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalının əvvəlki ilə nisbətən artımı əsasən məhsul-

darlığın yüksəldilməsi hesabına təmin edilmişdir. Belə ki, 2019-cu ildə kartof istehsalı 1004.2 min 

ton təşkil etmişdir və bu da 2018-ci ilə nisbətən 11.7% artım, dənli və dənli-paxlalılar 3538.5 min 

ton - 6.9%, günəbaxan 34.8 min ton - 43.3%, pambıq 295.3 min ton - 26.4%, tərəvəz 1714.7 min 

ton – 12.7%, bostan məhsulları 447.6 min ton -11.4%, meyvə və giləmeyvə 1099.7 min ton – 

8.8%, üzüm 201.8 min ton -20.4% artım deməkdir. [6, s. 3] 

Qida sənayesinin inkişafı birbaşa kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sistemi ilə 

bağlıdır. Hal-hazırda kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas hissəsi özəl təsərrüfatlar tərəfindən təmin 

olunur. Bu gün onlar məhsul istehsalı ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda onların emalı və xarici 

bazara ixracı ilə də məşğuldurlar. Bu baxımdan bazar tələbinin öyrənilməsi, məhsulun keyfiyyə-

tinin yaxşılaşdırılması, qarşılıqlı hesablaşma mexanizminə uyğunluğu bu gün təsərrüfat fəaliyyə-

tinin ayrılmaz hissəsinə çevrilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan kəndlərində ərzaq bazarının 

infrastrukturu daha da təkmilləşir. Nəticə etibarı ilə bu bazarın daha dərindən təhlili, fəaliyyətinin 

obyektiv qiymətləndirilməsi və gələcək inkişafı üçün mövcud problemlərin həll yollarının axtarıl-

ması ən vacib vəzifələrdir. Bazar həm iqtisadi (istehsalla əlaqəli), həm də sosial və ekoloji prob-

lemləri birləşdirən bir mexanizmdir.  

Qida məhsulları bazarının inkişafının iqtisadi mexanizmi bir-biri ilə əlaqəli bir sıra sahələri və 

sistemləri əhatə edir:  

- istehsalçıların gəlirlərinin lazımi səviyyədə artırılması, hansı ki, geniş təkrar istehsalı təmin 

edərdi və bununla da kənd və şəhər əhalisinin sosial vəziyyəti arasındakı fərqi azaldardı;  

- yerli istehsalın və qida məhsulları ilə özünü təminetmənin stimullaşdırılması;  

- kəndləri maddi-texniki baza ilə təmin edən kənd təsərrüfatı sənayesinə inhisar təsirinin 

azaldılması;  

- marketinqin inkişafı və istehlak bazarında müasir ticarət alətlərinin formalaşması; 

- bazarın institusional bazasının və bazar strukturlarının genişləndirilməsi və innovasiya layi-

hələrinin maddi dəstəklənməsi; 

- qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, aqrosənaye kompleksinə davamlı dövlət dəstəyi-

nin təmin edilməsi. [5, s.11] 

Yuxarıda göstərilən mexanizmlər yüksək keyfiyyətli, rəqabətqabiliyyətli qida məhsullarının isteh-

salına və Azərbaycanın daxili və xarici bazarda mövqeyinin möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir. 

 

Nəticə 

Təhlil göstərdi ki, regionlarda qida məhsulları bazarının inkişafı əhalinin istehlakçı təminatının 

yaxşılaşdırılması; ölkə daxilində rəqabətə davamlı məhsul istehsalının inkişafı;  məhsul idxalının 

azaldılması, daxili bazarın qorunması, ölkənin ixrac potensialının artırılması, valyuta gəlirlərinin 

artırılması; xammalın israfçı istehlakının azaldılması;  əhalinin gəlirlərinin artırılması və əlverişli 

şəraitin yaradılması; əlavə iş yerlərinin yaradılması və məşğulluq problemlərinin həlli kimi məsə-

lələrin aradan qaldırılmasına səbəb olacaqdır. 

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi zamanın tələbidir. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi, əhalinin yüksək keyfiyyətli qida növləri ilə təmin edilməsi üçün qida sənayesinin 

inkişafının vacibliyini və qarşıya qoyulan vəzifələrin miqyasını nəzərə alaraq, ilk növbədə:  

-yerli səviyyədə əsas ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının intensivləşdirilməsi 

üçün tədbirlərin gücləndirilməsi;  

- yerli ərzaq məhsulları ticarətinin inkişafı;  

- ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün vahid sistemin yaradılması, müxtəlif həvəsləndirici ten-

derlərin və müsabiqələrin təşkili və s.;  

- innovativ texnologiyaların və yüksək məhsuldar avadanlıqların istehsalata tətbiqi və bu 

məqsədlə müəssisələrin, sahə institutlarının və ali təhsil müəssisələrinin inteqrasiyası üçün şərait 

yaratmaq, bunun üçün dövlət büdcəsindən və yerli büdcədən vəsait ayırılmasını təmin etmək;  
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- əhəmiyyətli elmi potensialın cəmləşdiyi ali təhsil müəssisələrinə dövlət büdcəsindən əlavə 

vəsait ayırmaq;  

- yerli və xarici investisiyaları cəlb etmək üçün qida sektorunun inkişaf prioritetlərini müəy-

yənləşdirmək vacibdir. 

Bu sahədə ixtisaslaşmış universitetlərə çörəkçilik, şərab, balıq emalı sənayesi, həmçinin kimya, 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri, soyuducu qurğular və informasiya texnologiyaları sahə-

sində yeniliklər yaratmaq üçün maliyyə mənbələri ayırmaq lazımdır. 
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Стратегия развития пищевой промышленности Азербайджана 

 

Резюме 

 

В статье проанализирована роль пищевой промышленности в формировании и наполне-

нии внутреннего рынка отечественной продукцией.  Рассмотрен ассортимент пищевых и 

продовольственных товаров. Особое место уделено роли государства  в улучшении органи-

зации и качества производства аграрной промышленной продукции. Показано, что перед 

пищевой промышленностью появляются новые вызовы и задачи, решение которых требует 

новых подходов не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. Обосно-

вана необходимость разработки инновационной стратегии развития пищевой промыш-

ленности  и даны соответствующие рекомендации. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, аграрный сектор, инвестиции, эконо-

мическая безопасность, инновационное развитие. 
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Summary 

The article analyzes the role of the food industry in the formation and filling of the domestic 

market with domestic products. The assortment of food and food products is considered. Special 

attention is paid to the role of the state in improving the organization and quality of production of 

agricultural industrial products. It is shown that the food industry faces new challenges and tasks, 

the solution of which requires new approaches not only in the short term, but also in the long term. 

The necessity of developing an innovative strategy for the development of the food industry is 

substantiated and appropriate recommendations are given. 

Key words: food industry, agricultural sector, investments, economic security, innovative 

development. 
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Əli Yaşar oğlu ABBASOV 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Axtarış  

Energetika İnstitutunun direktoru 

 

ELEKTRİK ENERJİSİNİN TƏLƏB VƏ BAZAR QİYMƏTLƏRİNƏ TƏSİR EDƏN 

AMİLLƏR 

 

Xülasə 

1980-ci ilin əvvəllərində qabaqcıl elektrik enerjisi sənayesinin yenidən qurulmasından bu günə 

qədər müxtəlif bazar iştirakçıları liberal enerji bazarlarında fəaliyyət göstərir. Bu yeni bazar mo-

deli istehlakçı yönümlü bazardır və qiymət proqnozu hər bir bazar iştirakçısı üçün çox mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Bu səbəbdən də bazarda effektiv fəaliyyəti davam etdirmək üçün bir sıra 

qiymət proqnozlaşdırma modelləri hazırlanıb tətbiq edilməkdədir. Digər bazarlarda olduğu kimi, 

elektrik enerjisi bazarlarında da qiymətin əmələ gəlməsi əsasən tələbin dəyişməsi ilə bağlıdır. Belə 

ki, tələbin proqnozlaşdırılması və ona təsir edən faktorların analiz edilməsi yekunda bazar qiymət-

lərinin proqnozlaşdırılması üçün baza rolunu oynayır. Hər bir bazarın özünəməxsus xüsusiyyətləri 

olduğu kimi, elektrik enerjisi bazarlarının da bir sıra cəhətləri vardır ki, digər bazarlarda onlara 

rast gəlinmir. Məsələn, elektrik enejisinin saxlanıla bilinməməsi (və ya çox aşağı effektivlik və 

yüksək itkilərlə qısa müddətdə saxlanıla bilməsi), alış və satışın eyni anda həyata keçirilməsi zə-

rurəti və elektrik sistemlərinin daimi balansının saxlanılması kimi faktorlar bazarda həm proqnoz 

verməni mürəkkəbləşdirməklə yanaşı, eyni zamanda qiymətlərin və tələbin volatilliyinə və qiymət 

sıçrayışlarına səbəb olur. Bu məqalədə, liberal elektrik enerjisi bazarında qiymətə təsir edən əsas 

amillər araşdırılaraq müzakirə olunur. 

Açar sözlər: ARİMA, Təklif Sıralaması Əyrisi, Qoyuluş gücü, pik və qeyri-pik tələb, Sistem 

Marjinal Qiymət, Spot Qiymət. 

 

Giriş 

Elektrik enerjisi sənayesinin şaquli istiqamətdə inteqrasiya olunmuş inhisarçı bazardan rəqabət-

li liberal bazara keçidi son bir neçə onillikdə sürətlə yayılmağa başladı. Bazar formasındakı bu 

dəyişiklik, dünya miqyasında tədqiqatçılar, iqtisadçılar, proqram təminatçıları və digər sahələr 

üçün yeni bir pəncərə açdı. İqtisadçılar yeni sənayenin iqtisadiyyatın digər sahələrinə təsirini qiy-

mətləndirmək üçün araşdırmalar aparır, tədqiqatçılar sahə üzrə müxtəlif məsələləri, məsələn, bazar 

davranışı və sistem sabitliyini həll etmək üçün gündəlik işləyir, proqram təminatçıları bir sistemi 

təqlid etmək məqsədilə bəzi vasitələri tapmaq və nəticədə sistem problemlərini, təhlükəsizlik mə-

sələlərini həll etmək, proqnoz vermək və digər yarana biləcək çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün 

əllərindən gələni edirlər.  

Bu yeni tənzimlənməyən bazar modelində qiymət proqnozu hər bir bazar iştirakçısı üçün get-

dikcə daha da vacib amilə çevrilir. Halbuki, ənənəvi bazar modelində qiymətin proqnozlaşdırıl-

ması faktoru o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmirdi və sadəcə qiyməti əmələ gətirən xərclər 

proqnozlaşdırılırdı. [1] Qoyulmuş tariflər istehsal, ötürmə və paylanmanın ümumi dəyərinə əsasən 

təyin edilir və istehlakçılar bu tarif əsasında formalaşan qiyməti ödəməklə enerjidən istifadə 

edirdilər.  

Hər bir bazar iştirakçısı bu və ya digər səbəbdən elektrik enerjisinin qiymətini real zaman əmə-

liyyatlarından öncə bilməlidir. İstehsal vahidləri üçün uzunmüddətli, ortamüddətli və ya qısamüd-

dətli müqavilələrlə satışlarını sığortalamaq üçün istehlakçıların elektrik enerjisinə olan tələblərini 

bilmək olduqca mühüm xarakter daşıyır. Digər tərəfdən, müxtəlif bölgələr arasındakı qiymət də-

yişikliklərinin istehsal olunmuş elektrik enerjisinin ötürülməsinə və ötürmə şəbəkələri üzərində 

tələbə necə təsir edəcəyini bilmək ötürücü sistem operatorları üçün çox vacib rol oynayır. [1] 
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Qiymətlərə təsir edən əsas faktorlar 

Elektrik enerjisinin tələb proqnozlaşdırılmasından fərqli olaraq, elektrik enerjisinin bazar qiy-

mətlərinin proqnozlaşdırılması nisbətən yeni bir sahədir. Tələb proqnozu mövsümi və xarici amil-

lərdən, xüsusilə də hava ilə bağlı dəyişənlərdən yüksək dərəcədə asılıdır. Tələbi təyin edən və 

dəyişikliyə səbəb olan amillər çox araşdırılmış və eyni zamanda fərqli situasiyalar üzrə enerjinin 

tələbinin hərəkətliliyi müəyyən olunandır. Ancaq elektrik enerjisi üzrə bazar qiyməti ilə tələb kimi 

onu müəyyən edən amillər arasındakı əlaqələr hələ də tam şəkildə həll olunmamışdır. [2] Elektrik 

enerjisi üzrə bazar qiymətini müəyyən edən əsas amillər hər bir bazar üçün özünəməxsusdur. Gö-

ründüyü kimi, qiymət proqnozlarının hazırlanmasında universal modelə sahib olmaq olduqca mü-

rəkkəbdir. Ümumiyyətlə, bütün elektrik enerjisi bazarlarının ortaq cəhəti elektrik enerjisi qiymət-

lərinin olduqca dəyişkən olmasıdır. Enerji bazarının xüsusiyyətinə görə qiymətlərin dəyişmə tempi 

hər bir bazarda fərqlidir. Qrafik 1-də liberal enerji bazarlarında qiymətlərin formalaşmasına təsir 

edən faktorlar göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şəkil 1. Elektrik enerjisinin qiymətlərinə təsi edən əsas amillər. 

 

Fəsil dəyişkənliyi 

Bildiyimiz kimi, elektrik enerjisinin bazar qiymətləri əsasən elektrik enerjisinə olan tələbdən 

asılıdır. Digər tərəfdən, tələb ilin fəslindən (müddətindən), həftənin günündən və günün saatından 

asılı olaraq dəyişir. İlin fəsli və ya dövrü, elektrik enerjisi istehlakının asılı olduğu amillərdən 

biridir. Məsələn, qış mövsümündə (ilin soyuq fəsli) elektrik enerjisinə tələb yüksək olur ki, bu da 

elektrik enerjisinin qiymətində artıma səbəb olur. Bunun əksinə, nisbətən isti dövrlərdə tələb aşağı 

olur və bazar qiyməti də uyğun olaraq aşağı düşür. [4] Beləliklə, bu, istənilən elektrik enerjisi 

bazarında sistem qiymətinə təsir edən amillərdən biri kimi qəbul edilə bilər. 

Eynilə, həftənin hər günü və hətta günün hər saatı arasında elektrik enerjisinin tələbi kifayət 

qədər volatillik göstərir. Məsələn, sənaye sahələrinin tələbi ümumiyyətlə, həftəiçi yüksək olarkən, 

həftə sonları olduqca aşağı olduğu görünür. Bunun əksinə, yaşayış sahələrinin enerjiyə tələbi həftə 

sonları normal iş günləri ilə müqayisədə bir az daha yüksək ola bilər. [4] 

Elektrik enerjisinə olan tələb əsasən sənayedən, ev təsərrüfatı və xidmət sahələrindən irəli gəlir. 

Qısa müddətdə  proqnozlar apararkən, sənaye  istehsalı əsasən günün saatına  görə dəyişir, uzun- 
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müddətli zaman kəsiyinə nəzər saldıqda isə, biznes fəaliyyəti daha effektiv pronozlar üçün istifadə 

edilir. Tətil, həftə sonu və gecə saatlarında sənaye istehsalı dayandırıldıqda, elektrik enerjisinə 

olan tələb də əsaslı dərəcədə azalır. Bir neçə ay və rüblük zamanda mümkün iqtisadi yüksəliş və 

ya tənəzzül tələbə önəmli dərəcədə təsir edir. [6] İl boyunca, yayda məktəb tətilləri və ya istehsal 

müəssisələrinin işləmədiyi günlərdə tələbin azalmasına səbəb olur. 

Xüsusi istehlakçılardan qaynaqlanan elektrik enerjisi tələbinə gəlincə, pik saatlar əsas amil ro-

lunu oynayır. Günorta və ya axşam saat 17:00-dan 19:00-dək olan müddətdə adətən tələbdə artım 

müşahidə olunur. Bunun əksinə olaraq, insanların əksəriyyəti gecə yatdıqları zaman ərzində elek-

trik enerjisinə ehtiyac nisbətən az olur. Günün saatı ilə yanaşı, xüsusi tələbat, məsələn, isitmə və 

soyutma fəaliyyətlərini və ya enerjinin istifadəsini təyin edən ətraf mühit amillərindən qaynaqlanır. 

İl boyunca fərqli modellər müşahidə edilə bilər. Yay vaxtı, pik və qeyri-pik saatlarda tələbin ən 

yüksək həddi, kondisioner işləyərkən daha çox özünü göstərir. Eyni şəkildə, axşam saatlarında ən 

yüksək hədd, qış aylarında insanlar işdən qayıdarkən istiliyi artırdıqca daha qabarıq olur. 

Yanacaq ehtiyatlarının qiymətlərə təsiri 

Elektrik enerjisi bazarında yanacaq spot qiymətlərini müəyyən edən ən başlıca amildir. Qısa 

müddətli dəyişkən elektrik enerjisinin istehsal xərclərinin əsas aparıcı qüvvəsi olan yanacaq maliy-

yətlərinin bazar yanacaq qiymətlərindən və hasilat yerindən elektrik stansiyasına daşıma xərclə-

rindən formalaşdığı məlumdur. Müxtəlif yanacaq növləri elektrik enerjisinin bazar qiymətlərinə 

fərqli təsir edir. Elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə edilən kömür, linyit və daş kömür (bərk 

kömür) olaraq iki qrupa ayrılır. Linyitin digər yanacaq növləri ilə müqayisədə daha ucuz olmasına 

baxmayaraq, nisbətən yüksək spesifik CO2 emissiyalara və investisiya xərcləri olması ilə yanaşı 

keyfiyyəti də digər resurslarla müqayisədə daha aşağıdır. Daşıma xərcləri yüksək olduğu üçün 

linyit, ümumiyyətlə çıxarıldığı yerdə elektrik enerjisinə çevrilir. Linyit birjalarda ticarət edilmir və 

inflyasiyaya görə tənzimlənən xərcləri sabit qəbul edilir. [5] Linyit elektrik stansiyalarının qoşulma 

müddətinin çox olmasına (ramp-up time) və mobil şəkildə işlədilə bilməmə xüsusiyyətlərinə görə 

onlar adətən baza yükü (24 saat) kimi fəaliyyət göstərir. CO2 və yanacaq xərclərinin yüksək olması 

kömürün nisbi əhəmiyyətinin son onilliklərdə azalmaqda olduğunu bildirir. Buna baxmayaraq, 

elektrik enerjisinə olan tələbin aşağı olduğu dövrdə, daş kömürün qiyməti müəyyənedici rol oyna-

yır. Daş kömürlə işləyən stansiyaların qoşulma müddətinin linyitə nisbətən az olmasına baxmaya-

raq, qazla işləyən elektrik stansiyalarından aşkar şəkildə daha uzundur. [5] 

Mobil işləmə xarakteristikası və qısa zaman kəsiyində qoşulma qabiliyyətinə görə qazla işləyən 

elektrik stansiyaları tələbin yüksək olduğu pik saatlarda qiyməti təyin edir. Bu tip stansiyaların 

soyuq haldan maksimum işçi vəziyyətinə gəlməsinə yalnız bir neçə dəqiqə vaxt tələb olunur. Kon-

tinental qaz kəməri sisteminin genişləndirilməsinə görə investisiya xərclərinin nisbətən az olması, 

nisbi ekoloji davamlılığın olması və daha səmərəli texnologiyaların inkişaf etməsi səbəbilə, elek-

trik enerjisi istehsalında qazın əhəmiyyəti son onilliklərdə xeyli artmışdır. Yuxarıda göstərilən ya-

nacaqlarla müqayisədə, təklif ardıcıllığı efekti üzərində neft olduqca az təsirə malikdir. Avropanın 

elektrik enerjisi istehsalında neftin cüzi rolu, əsasən ətraf mühit qanunvericiliyi ilə əlaqəlidir. 

Avropada neftlə işləyən elektrik stansiyalarının mühüm rol oynadığı yeganə ölkə İtaliyadır. [5]  

Su ehtiyatlarının qiymətlərə təsiri 

Su elektrik stansiyaları əksər ölkədə əsas elektrik enerjisi mənbələrindən biridir. Bəzi ölkələrdə, 

məsələn Norveçdə elektrik enerjisi istehsalının, demək olar ki, hamısı hidrostansiyalardan alınır 

və istehsalın həcmi su ehtiyatlarından olduqca asılıdır. Hidroelektrik enerjisi istehsalının miqdarı 

su anbarındakı suyun miqdarı ilə müəyyən edilir. [6] Elektrik enerjisi istehsalının sistem qiymətinə 

təsirini yada salsaq, su anbarlarındakı suyun səviyyəsi bazar qiymətlərinə önəmli dərəcədə təsir 

göstərir. Hidro rezervlərin artımı (digər dəyişənlərin sabit qalması ehtimal olunaraq) normal olaraq 

elektrik enerjisi qiymətlərinin azalması ilə nəticələnir. Ümumiyyətlə, hidroelektrik enerjisi 

istehsalının əsas istehsal mənbələrindən biri olduğu bazarlar üçün suyun səviyyəsi bazarın klirinq 

qiymətini təyin edə bilən əsas amil kimi qəbul edilə bilər.  
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Hava şəraitinin qiymətə təsiri 

Elektrik enerjisi əksər evlərdə əsas istilik qaynağı olduğu üçün temperatur, elektrik enerjisinə 

olan gündəlik tələbə əsas təsir edən amillərdəndir. Soyuq hava şəraiti elektrik enerjisinə olan tələbi 

artırır ki, bu da öz növbəsində bazar qiymətlərinin yuxarı doğru hərəkət etməsinə şərait yaradır.  

Ehtiyat elektrik enerjisinin qiymətlərə təsiri 

Enerji sistemində ani və gözlənilməz enerji tələbinin ola biləcəyi zamanlar da var. Belə vəziy-

yətlərdə, kifayət qədər ehtiyat enerji olmadığı halda, bazar qiymətinin yüksəlməsinə yol aça bilən 

tələb-təklif qeyri-tarazlığı yaranır. Beləliklə, hər zaman ehtiyat gücün saxlanılmasına ehtiyac 

vardır. Nəticə etibarı ilə bir sistemdə nə qədər çox ehtiyat güc mövcud olarsa, bazar qiyməti də bir 

o qədər sabit qalacaq və günün istənilən vaxtında əlavə tələb olarsa və ya enerji sisteminin bəzi 

hissəsində qəza baş verərsə, ehtiyat enerji güc belə vəziyyətdə istifadə oluna bilər. Bazarın Sistem 

Marjinal qiyməti (SMQ) sistemin güc ehtiyatından olduqca asılıdır. [5] Ümumiyyətlə, nəzəri ba-

xımdan sistem qiyməti ehtiyat güc ilə tərs mütənasibdir. 

Emissiya icazələri 

Cəlb olunan ölkələrdə istixana qazı emissiyalarına qarşı mübarizə məqsədi daşıyan Kyoto Pro-

tokolunun nəticəsi olaraq, karbon qazı (CO2) emissiya edən istehsalçılar emissiya icazələri almaq 

məcburiyyətindədirlər (CO2 sertifikatları). 2005-ci ildən başlayaraq, Aİ emissiya icazələri Avropa 

Enerji Bazarında (EEX) satılır. [5] Xüsusilə kömür elektrik stansiyaları (eləcə də az sayda qaz 

stansiyaları), enerji istehsalı üçün emissiya icazəsi tələb edilən istehsalçılar qrupuna daxildirlər. 

Avropa elektrik stansiyaları portfelinin mühüm hissəsini təmsil etdikləri üçün CO2 sertifikatlarının 

qiymətləri, ümumiyyətlə elektrik qiymətləri üzərində önəmli dərəcədə təsirə malikdir. Emissiya 

icazələrinin qiymətlərinin yüksək olduğu zamanlarda, yanacaqdəyişdirici kimi xarakterizə olunan 

termin önə çıxır. Bu, daha səmərəli qaz elektrik stansiyalarından alınan elektrik enerjisinin CO2 

kömür stansiyalarından alınan elektrik enerjisinə nisbətən ucuzlaşması ilə təklif ardıcıllığında 

ortaya çıxan əsaslı dəyişiklikdir. 

Külək potensialının qiymətlərə təsiri 

Bütün yenilənəbilən enerji mənbələri arasında külək enerjisinin Avropada son illərdə ən çox 

diqqəti çəkən və olduqca yüksək inkişaf tempinə malik yaşıl (təmiz) enerji resursu olduğu məlum-

dur. Külək enerjisi bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, bu enerjinin istehsalı 

fotovoltaikdən alınan enerji kimi, önəmli dərəcədə meteoroloji şərtlərdən asılıdır. Bundan əlavə, 

dəyişkən xərclərlə müqayisədə sabit xərclərin payı istilik elektrik stansiyalarından xeyli fərqlənir. 

Ümumi külək enerjisi xərclərinin təxminən 80% -i sabit xərclərdir və əsasən turbinlər, quraşdırma 

və şəbəkəyə qoşulma xərclərindən ibarətdir. [5] Bunun əksinə olaraq, dəyişkən və dolayısı ilə mar-

jinal xərclər isə nisbətən aşağıdır, külək stansiyalarıının istifadəyə verildikdən sonra hər meqavat 

saat üzrə 4.00 avro dəyərində marjinal istehsal xərcləri olduğu halda, bu rəqəmlər ortalama olaraq 

atom elektrik stansiyalarında 10 avro, linyit stansiyalarında 15 avro, qaz stansiyalarında 40 av-

rodur. [5]  

Ekoloji baxımdan külək enerjisinin daha bir üstünlüyü isə onun karbonsuz istehsal edilməsidir. 

Avropa külək elektrik stansiyaları, quru və dəniz stansiyaları olmaqla iki kateqoriyaya ayrılır. İs-

tehsal şərtləri dənizdə daha yaxşı olduğu halda, bu tip stansiyalar önəmli dərəcədə daha yüksək 

sərmayə tələb edir və bununla da qurudakı stansiyalara nisbətən daha yüksək xərclə istehsal etmiş 

olur. Coğrafi olaraq külək enerjisi, əsasən sahil boyunca quraşdırılır. 

Təklif Sıralaması Əyrisi (Merit order Curve) 

Elektrik enerjisi bazarlarını müzakirə edərkən, elektrik enerjisi qiymətlərinin formalaşması pro-

sesində əsas rol oynayan təklif sıralaması konsepsiyasını bilmək zəruri xarakter daşıyır. Təklif 

sıralaması əyrisi müəyyən miqdarda verilən elektrik enerjisi qiymətini təyin edən elektrik enerjisi 

istehsalının sıralanmış marjinal dəyər əyrisi kimi müəyyən edilə bilər. Sxematik təklif sıralaması 

əyrisi şəkil 2-də göstərilir. Fərqli istehsal texnologiyaları, ən ucuz texnologiyalardan başlayaraq 

marjinal dəyərlərinə görə sifariş edilir. Şəkildə, aşağı tələb və yüksək tələb həddi üzrə tələb əyrisi 

təsvir edilir. Tələb və təklif (dəyər sırası) əyrisinin kəsişmə nöqtəsində olan təklif qiyməti 
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müəyyənləşdirən texnologiya adlanır. Bu istehsal vahidinin marjinal xərci qiyməti müəyyənləş-

dirir və bu qiymət bütün qəbul olunmuş özündən soldakı təkliflərə şamil olunur (daha aşağı istehsal 

xərci ilə işləyən elektrik stansiyaları da daxil olmaqla). Tələbin aşağı olduğu saatlarda linyit və ya 

daş kömür qiymət müəyyənləşdirmə texnologiyaları rolunu oynayır, tələbin yüksək olduğu 

saatlarda isə qiymətlər olduqca bahalı olan qaz və ya digər daha bahalı yaanacaqla işləyən istehsal 

vahidləri tərəfindən təyin olunur. Təklif sıralaması əyrisinin sol hissəsində yerləşən elektrik stan-

siyaları mütləq işləməli olan stansiyalardır (bərpa olunan enerji stansiyaları istisna olmaqla) və 

onların fasilələrlə işlədilməsinin xərcinin çox yüksək olmasını nəzərə alaraq həmin stansiyalar 

fasiləsiz fəaliyyət göstərir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təklif sıralamasının aşağı hissəsində yerləşən elektrik stansiyası texniki nasazlıq səbəbindən 

istehsalı dayandırılmalı olarsa, bu zaman sıralamanın sola doğru təklifləri dəyərləndirilməli olur 

ki, bu da qısa müddət ərzində elektrik enerjisinin qiymətlərində sıçrayışlara səbəb olur.  Praktikada 

təklif əyrisi nəzəriyyədəki təklif sıralaması əyrisindən fərqlənir. Bunun əsas səbəbi istehsal vahid-

ləri ilə bərabər, gün öncəsi bazarlarında daha yüksək qiymətə enerji ticarəti etmək məqsədi ilə 

forvard bazarları və ikitərəfli müqavilələr əsasında spekulyativ əməliyyatlar edən treyderlərdir 

 

Nəticə 

Liberal bazarlarda elektrik enerjisinin qiyməti olduqca dəyişkən və qeyri-müəyyən olaraq xa-

rakterizə olunur. Coğrafi yerləşmə və istehsal vahidlərinin növləri kimi müxtəlif amillərə əsasən 

hər bir ölkənin özünəməxsus bazar strukturu mövcuddur. Bununla belə, qiyməti bir sıra amillər 

müəyyənləşdirdiyinə görə bazar, ümumilikdə mürəkkəb xarakter daşıyır və kompleks təsirlər nə-

ticəsində qiymət formalaşır. Bu amillər və onların bazara təsir dərəcələri barədə geniş məlumata 

sahib olmadığımız müddətcə, araşdırılan bazar və istifadə olunan proqnoz modelindən asılı olma-

yaraq bazarla bağlı dəqiq proqnoz vermək çox çətin prosesdir. Qiymətin yüksək volatillik göstər-

məsinin əsas səbəbi mövsümi dəyişiklik, hidroresurların həcmi, istehsal vahidlərinin təmir qrafiki, 

yanacaq xərci, ehtiyat güc marjası və temperatur kimi dəyişənlərdir. Bu amilləri proqnoz mode-

lində mütləq nəzərə almaq və enerji sisteminin xüsusiyyətinə uyğun olaraq modelləşdirmək məq-

sədəuyğundur. 

   Hidro            Atom              Linyit               Daş Kömür      Kominə tsikl  Qaz 

Miqdar mVt 

Qeyri-pik 

tələb 

Pik tələb 
Marjinal xərc 

EUR/mVt 
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Факторы, влияющие на спрос и рыночные цены на электроэнергию 

 

Резюме 

После реструктуризации передовой электроэнергетической отрасли в начале 1980-х, 

различные участники рынка до сих пор действуют на либеральных энергетических рынках.  

Эта новая рыночная модель ориентирована на потребителя, и прогнозирование цен очень 

важно для каждого участника рынка.  По этой причине ряд моделей прогнозирования цен 

разрабатывается и применяется, чтобы продолжать эффективно работать на рынке. Как и 

на других рынках, формирование цен на рынках электроэнергии в основном связано с 

изменением спроса.  Таким образом, прогнозирование спроса и анализ факторов, влияющих 

на него, в конечном итоге играют основную роль в прогнозировании рыночных цен. Так 

же, как у каждого рынка есть свои особенности, рынки электроэнергии в свою очередь об-

ладают рядом свойств, которые не встречаются на других рынках. Например, такие факто-

ры, как неспособность хранить электроэнергию (или кратковременное хранение с очень 
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низкой эффективностью и высокими потерями), необходимость одновременно осуществ-

лять покупку и продажу и поддерживать постоянный баланс электрических систем, помимо 

усложнения прогнозирования на рынке, в то же время вызывают волатильность цен и 

спроса и скачки цен.  В данной статье исследуются и обсуждаются основные факторы, влия-

ющие на цены на либеральном рынке электроэнергии. 

Ключевые слова: АИСС, порядок ранжирования производителей электроэнергии по 

принципу роста производственных издержек, установленная мощность, пиковая и 

базисная потребность, предельная цена электроэнергии в энергосистеме, цена при 

оплате наличными. 
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Factors affecting electricity demand and market prices 

 

Summary 

Following the restructuring of the advanced electric power industry in the early 1980s, various 

market players are still operating in liberal energy markets. This new market model is customer-

oriented and price forecasting is very important for every market player.   For this reason, a number 

of price forecasting models are being developed and applied to continue to operate effectively in 

the market. As in other markets, electricity market pricing is mainly associated with the changes 

in demand.  Thus, demand forecasting and analysis of the factors, affecting it, ultimately play a 

major role in market price forecasting. Just as each market has its own features, electricity markets, 

in turn, have a number of properties that are not found in other markets.  For example, factors such 

as the inability to store electricity (or short-term storage with very low efficiency and high losses), 

the need to simultaneously buy and sell and maintain a constant balance of electrical systems, in 

addition to complication of forecasting in the market, at the same time cause the volatility of  price 

and demand and price jumps.The main factors affecting prices in the liberal electricity market are 

studied and discussed in this paper. 

Key words: ARIMA, Merit Order Supply, Installed Capacity, Peak and Off-peak Demand, 

Sistem Marginal Price, Spot Price. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(59)-2020 
 

62 

УДК 338.65 

Юсиф Бабир оглы АКПЕРЛИ 

докторант Азербайджанского Государственного  

Университета Нефти и Промышленности 

 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Резюме 

В статье на основе изучения и обобщения опыта зарубежных стран и оценки состояния 

организации управления бизнес-процессами нефтегазовой отрасли республики, схематично 

изображена классификация резервов повышения эффективности указанного процесса, 

обоснована целесообразность разработки отраслевой программы нефтегазохимического 

кластера и создания подобного кластера, разработаны рекомендации по повышению си-

нергетического эффекта от совершенствования действующей структуры управления упом-

янутой отрасли. 

Ключевые слова: резервы, эффективность, управление бизнес-процессами, нефтега-

зовая промышленность, программа, кластеры. 

 

Введение 

Для эффективного управления совместным предприятием в условиях жесткой конкурен-

ции необходимо качественно спроектировать бизнес-процессы и постоянно поддерживать 

эти процессы в оптимальном состоянии, чего требует рациональное использование всех ви-

дов резервов. Их в нефтяной промышленности республики достаточно. Это - рациональное 

использование фондов скважин, освоение новых месторождений, снижение себестоимости 

одной тонны нефти и 1000 куб.м. газа, внедрение новой техники и технологии, совершен-

ствование действующей системы управления, повышение экономического уровня и уровня 

персонала, улучшение системы логистики, уменьшение потерь, привлечение дополнитель-

ных финансовых ресурсов и др. все это требует разработку методических и практических 

рекомендаций по формированию резервов повышения эффективности управления на сов-

местных предприятиях и обусловливает актуальность проводимого исследования. 

Системный подход по формированию резервов  

В производственно-хозяйственной деятельности любого предприятия под резервом 

понимают неиспользованные возможности производства. Опыт предприятий с достаточно 

высоким техническим уровнем производства показывает, что в их деятельности скрываются 

определенные резервы повышения его эффективности. Выявление резервов позволяет их 

классифицировать по направлениям деятельности, а системный анализ дает возможность 

определить причины отклонения. В управленческой практике промышленных предприятий 

резервы измеряют путем определения разницы между достигнутым уровнем использования 

ресурсов (отдельных видов ресурсов) и их возможным уровнем, исходя из существующего 

производственного потенциала. Развитие совместного предприятия (предпринимательства) 

предполагает формирование системы поиска текущих и стратегических резервов. 

Использование системного похода в управлении предприятием позволяет решать не 

только практические, но и теоретические задачи. Дело в том, что до сих пор в экономичес-

кой литературе отсутствует единое мнение в определении резервов, а также имеется мно-

гообразие в их классификации. Главным недостатком в определении резервов является то, 

что в нем не рассматриваются проблемы взаимодействия с внешней средой: коммерциа-

лизации, консолидации, маркетинга, конкурентоспособности продукции и социального раз-

вития персонала, которые, на наш взгляд, являются важными компонентами развития 
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производства в условиях рыночной экономики. Придерживаясь концепции системного под-

хода, на наш взгляд, классификация резервов эффективного развития совместного произ-

водства должна базироваться на использовании системы экономических целей. 

Системная концепция построения классификации резервов эффективного развития сов-

местного производства предполагает не только выявление резервов, но и соизмерение 

экономики с затратами на реализацию конкретного резерва. В этом контексте основой пос-

троения классификации резервов должен выступать принцип сравнения конкурирующих 

вариантов технических, организационных и экономических совершенствований, направ-

ленных на повышение эффективности производства. Значит, в основу построения класси-

фикации должен быть положен принцип коммерциализации. 

С практической точки зрения, классификация резервов дает возможность: 

- детализировать оценку состояния производства по направлениям деятельности СП; 

- определить рыночную позицию СП во внутренней и внешней сферах, учитывая от-

раслевую принадлежность и уровень конкуренции в отрасли; 

- выявить резервы роста производства и снижения затрат, включая возможности 

инновационного развития; 

- оценить характер и степень воздействия резервов по источникам их возникновения на 

результаты деятельности; 

- обобщить резервы по срокам возможного практического использования; 

- установить способы использования резервов; 

- разработать мероприятия по реализации резервов; 

- организовать контроль за выполнением намеченных мероприятий, корректируя и 

уточняя их по мере изменения производственных ситуаций. 

Современные управленческие и нанотехнологии оказывают существенное (комплекс-

ное) влияние на конечные результаты деятельности совместных предприятий и осуществ-

ляемые ими производство, поэтому при выявлении и использовании резервов необходимо 

использовать комплексный подход, это, в свою очередь, требует построения системы клас-

сификации резервов по следующим основным направлениям совершенствования  произ-

водства: 

 повышение технико-технологического уровня; 

 повышение организационно-управленческого уровня; 

 повышение экономического уровня; 

 повышение уровня персонала. 

С учетом специфических особенностей нефтегазовой отрасли состав каждого из этих 

направлений отражен в разработанной нами схеме (Рис.1). Однако для достижения постав-

ленной цели, используя опыт и преимущества иностранного партнера, по указанным 

направлениям необходима разработка комплекса мероприятий и с помощью соответствую-

щих показателей (индикаторов) оценить их эффективность. 

Резервы разнопрофильных совместных предприятий 

Резервы на разнопрофильных совместных предприятиях могут быть различны. Среди 

наиболее распространенных можно отметить: 

 получение совместных зарубежных технологий, преодоление барьеров протекциониз-

ма и международной передаче технологий; 

 использование управленческого опыта иностранных партнеров; 

 повышение конкурентоспособности продуктов на рынке; 

 привлечение дополнительных финансовых и материальных ресурсов; 

 снижение затрат на одну тонну нефти и 1000 куб. метров газа за счет рационального 

использования материальных, энергетических ресурсов, снижения непроизводственных 

расходов; уменьшения потерь; внедрение прогрессивных норм и нормативов; 
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 улучшение материально-технического обеспечения, рациональной организации сис-

темы логистики. 

Совместное предприятие с иностранными инвестициями можно рассматривать как одну 

из форм международной кооперации производства. В связи с этим для повышения эффек-

тивности и результативности работы этих предприятий в области внешнеэкономических 

связей необходимо решить ряд следующих проблем: 

- расширить государственную поддержку экспорта наукоемкой продукции, произво-

димой на совместных предприятиях с участием иностранного капитала; 

- усовершенствовать практику размещения государственных заказов и предоставления 

гарантий иностранным инвесторам; 

- создать крупные оптовые базы, специализирующиеся на импорте товаров производс-

твенно-технического назначения по широкой номенклатуре; 

- изменить структуру экспорта за счет увеличения в нем доли продукции ненефтяного 

сектора (химии, нефтепереработки, машиностроения и др.); 

- обеспечить размещение информации о совместных и иностранных предприятиях неф-

тегазовой промышленности Азербайджана в электронных базах данных Международной 

сети ООН для получения инвестиционно-инновационных предложений от фирм зарубеж-

ных стран. 

Проблемы управления бизнес-процессами  

Для повышения эффективности управления бизнес-процессами на совместных пред-

приятиях в нефтегазодобывающей промышленности, прежде всего, необходимо опреде-

лить проблемы связанные с управлением этого процесса. Проведенный нами анализ дея-

тельности СП  указанной отрасли дал нам возможность определить следующие характеры 

проблемы управления бизнес-процессами в СП: методический, прикладной, мотивацион-

ный и сопротивление со стороны управленческих работников. 

К числу проблем методического характера можно отнести: 

 Отсутствие совершенной методики внедрения  процессного подхода к управлению; 

 Нечеткая регламентация бизнес-процесса в нефтяной отрасли; 

 Неполное использование ИКТ для моделирования бизнес-процессов; 

 Нечеткое ранжирование бизнес-процессов по классификационным направлениям в 

процессно-ориентированной модели управления; 

 Пассивное участие работников СП в управлении бизнес-процессами; 

 Наличие устаревших правил по разработке нефтяных и газовых месторождений и 

сборника нормативных показателей удельных капитальных затрат в нефтегазодобывающей 

промышленности, которые не соответствуют инновационному развитию отрасли. 

К числу проблем прикладного характера следует отнести: 

 Недостаточное восприятие линейным руководителем СП необходимости внедрения 

процессного подхода к управлению как стратегии; 

 Отсутствие специальной группы в аппарате управления СП по внедрению организа-

ционных преобразований в процессе управления; 

 Резкое различие характеров нефтяных и газовых месторождений; 

 Техническое состояние фонда скважин; 

 Систематическое уменьшение освоенных скважин после бурения; 

 Снижение объема добычи нефти фонтанным способом и увеличение добычи с помо-

щью глубинных насосов и компрессорным способом; 

 Сохранение несовершенной структуры управления с раздутым штатом при ком-

пьютеризации отделов и служб и внедрении управленческих технологий; 

 Применение различных способов при начислении амортизации основных средств 

производства; 
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 Из-за неприменения ускоренной амортизации в активной части основных фондов, 

задерживают внедрение нанотехнологий; 

 Наличие устаревших амортизационных норм; 

 Слабая коммуникация внутри совместной  компании в виде обратной связи с 

персоналом для оперативного проведения организационных изменений; 

 Не практикуется расчет экономической эффективности от внедрения процессного 

подхода к управлению. 

К числу проблем мотивационного характера относятся: 

 Отсутствие тесной взаимосвязи между оплатой труда и конечным результатом 

производства (добычи нефти); так как при планомерном снижении добычи осуществляется 

рост среднемесячной заработной платы; 

 Не всегда учитывается интересы заинтересованных сторон: собственников (учреди-

телей), инвесторов, поставщиков, внешних контрагентов и определенных сотрудников; 

 Отсутствие долгосрочной бизнес-стратегии, отражающей регулирование отношений 

с работниками СП на основе партнерства, открытости, доверия – взаимного уважения; 

 Слабая организация партнерских отношений между руководством СП и его ра-

ботниками. 

К числу проблем, связанных с сопротивлением со стороны управленческих работ-

ников, можно отнести: 

 Не интегрирована деятельность СП по совершенствованию бизнес-процессов в его 

повседневной работе; 

 Нечеткое регулирование полномочий и взаимной ответственности работников и 

компаний; 

 Сохранение частичного бюрократического отношения к работникам не позволяет 

реализовать их профессиональный и личностный потенциал; 

 Высокий темп работы, нервные перегрузки и перенапряжение подрывают психо-

логическое здоровье многих работников; 

 Несовершенный процесс формирования и совершенствования корпоративной куль-

туры, которая считается серьезным  стратегическим инструментом, позволяющим заметно 

повысить уровень управляемости и эффективности СП. 

Разработка программы по формированию развитию нефтегазохимического ин-

новационного кластера 

Для нефтегазодобывающей промышленности республики известно, что для исследуемой 

отрасли в основном характерно наличие монопродукта (нефть, газ), что позволяет исклю-

чить из процесса управления деятельность таких структурных подразделений, как: строи-

тельство скважин, их капитальный и текущий ремонт, автотранспортное и трубопроводное 

обеспечение и другие. Однако, сохраняя трехступенчатую систему управления, происходит 

дублирование почти всех управленческих функций и увеличивается документооборот. 

Сегодня, когда контроль осуществляется со стороны потребителей, усиливается конку-

ренция, цикл производства продукции становится короче и все стремительно изменяется и 

на первый план выдвигается принцип бизнес-деятельности, а многоступенчатое разделение 

труда настоятельно требует координацию всех этапов производственного процесса. В 

структуре SOCAR имеется НПЗ, ГПЗ, “SOCAR-Polymer”, “SOCAR- Karbamid”, ПО “Азер-

химия”, ПО “Азеригаз”, которые имеют единые сырьевые источники. Все налогообложения 

отрасли при действующей налоговой системе преследуют следующие цели: 

 фискальную (максимальное наполнение доходной части бюджета); 

 линейную (удобную для контролирующих органов власти и абсолютно не зависящую 

от горно-геологических условий разработки объектов и качества добываемой продукции). 

Фискальный характер действующей налоговой системы не стимулирует инвестиционно-
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инновационную деятельность предприятий нефтяной отрасли.  Регулирование последней 

осуществляется различными способами с использованием различных механизмов. При 

этом управленческие механизмы регулирования представляют собой методические, ор-

ганизационные, технико-технологические, социально-экономические и правовые методы, а 

также участие государства в развитии и продвижении научных разработок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Предлагаемая структура программы формирования и развития 

нефтегазохимического инновационного кластера в Азербайджане. 
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 Принципы и механизмы реализации программы; 

 SWOT - анализ и PEST- анализ  отраслевого кластера; 

 Источники финансирования программы; 
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 Ожидаемые результаты от реализации программы. Организация 
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развитию нефтяной и газовой промышленности  (включая химическое производство) [2]. 

Однако, на наш взгляд, этому важному управленческому вопросу надо подойти системно. 

За последние годы отдельные исследователи предложили создать кластер в ТЭК [3]. Кроме 

этого проф. Т.Н. Алиев в своей фундаментальной монографии обосновал целесообразность 

создания химический и нефтехимических кластеров [4].  Высоко оценивая эти рекоменда-

ции хочется отметить, что для получения высокого синергетического эффекта, прежде 

всего надо разработать программы формирования и развития нефтегазохимического инно-

вационного кластера в республике. Изучение зарубежного опыта дало нам возможность 

разработать принципиальную структуру указанной программы. Она состоит из ведения, 

паспорта программы и девяти необходимых разделов (рис.2). 

Совершенствование структуры управления и образования нефтегазохимического 

кластера 

Высокая сырьевая, логистическая зависимость нефтегазохимического комплекса настоя-

тельно требует совершенствования действующей структуры управления.  

Концентрация производства в единой технологической цепочке  всех государственных 

и частных (совместных) нефтяных, газовых, химических, нефтехимических, нефтепере-

рабатывающих предприятий, их вспомогательных производств (ремонтных, энергетичес-

ких, транспортных, складских ЦЗЛ и других) в рамках предлагаемого кластера позволит 

прежде всего рационально управлять затратами; создать эффективную систему контрол-

линга; довести до минимума всех видов потерь, отходов, остатков готовой продукции; 

обеспечить экологическую безопасность, устранить дублирование соответствующих уп-

равленческих функций, создать мобильный кадровый потенциал: сэкономить большую 

сумму фонда заработной платы. Все это в конечном итоге будет способствовать формиро-

ванию большого синергетического эффекта. Этот сложный, но экономически целесообраз-

ный вопрос, то есть создание единого нефтегазохимического кластера следует решать 

эволюционным путем, то есть - поэтапно. 

На первом этапе, на наш взгляд, целесообразно объединение однотипных (однопрофиль-

ных) НГДУ на суше и в море, а также их вспомогательных и обслуживающих цехов (участ-

ков). В этом случае потребуется ввести кардинальные изменения в аппарат управления ПО 

“Азнефть” с одновременным внедрением в него современных управленческих технологий 

с целью максимальной автоматизации документооборота, бухгалтерского учета и отчет-

ности. 

На втором этапе – слияние в единую систему управления нефтегазоперерабатывающих, 

химических и нефтехимических предприятий путем создания соответствующего Департа-

мента и ликвидации ПО “Азерихимия”. На данном этапе создание единой системы отрас-

левой логистики, т.е. логистического центра, будет неизбежно. 

При принятии решении образовании нефтегазохимического кластера можно использо-

вать опыт США, Канады, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирана и других стран. Изучение 

опыта этих стран показало, что нефтехимические и химические производства, перераба-

тывающие нефтяное и газовое сырье, размещаются, как правило, вблизи нефте и газопе-

рерабатывающих заводов, транспортирующих сырье трубопроводов, или в районе портов, 

где концентрируется большое количество нефти, сжиженных газов и нефтепродуктов. При 

этом создается необходимая инфраструктура или площадки для обслуживающих секторов 

экономики. Уместно отметить, что в мире развитие нефтегазохимии именно пошло по пути 

создания нефтехимических кластеров, связанных между собой технологически, энергети-

чески, экономически, а часто и организационно в единый производственный комплекс. 

В мировой практике различают два типа химических кластеров, имеющих разные 

направления роста диверсификации и ключевые факторы успеха. Первый традиционный 

тип кластеров - это, которые концентрируются на добыче, транспортировке и первичной 

переработке сырья -  нефти и газа. 
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Второй тип кластеров - это кластеры, перерабатывающие углеводородное сырье (нефть  

газ) в продукцию с высокой добавленной стоимостью по технологической цепочке 

переработки. 

Кроме этих типов в мире имеются кластеры, где оба типа объединены в единое целое и 

они называются – суперкластеры, как например Сингапурский. 

Бизнес-модель суперкластера основана на принципах Plug&Play и “единого окна” перед 

каждым новым резидентом стоит только одна задач – строительство своего производства. 

Далее можно подключаться к существующей инфраструктуре и использовать контракты на 

поставку сырья и сбыт продукции внутри площадки, либо на экспорт через логистический 

терминал. 

К суперкластерам также относят нефтехимический кластер в Абу-Даби, объединяющий 

на своей площадке нефтехимические компании Takreer, Bopauge, Chemaweyat, Fertil. Его 

структура насчитывает десятки промышленных, инфраструктурных, обслуживающих, 

финансовых и торговых компаний [6]. 

 

Заключение 

Создание нефтегазохимического кластера при снижении добычи нефти и росте экспорта 

природного газа прежде всего будет способствовать заметному снижению управленческих, 

непроизводственных, транспортных расходов; обеспечению оперативности и эффектив-

ности принимаемых управленческих решений; углублению переработки сырья внутри рес-

публики и за счет этого обеспечению производства импортозаменяющей химической и 

нефтехимической продукции, товаров технического назначения; резкому снижению деби-

торских задолженностей.  

Думается, что в случае создания нефтегазохимического кластера в Азербайджане, можно 

использовать опыт этих стран, которые достигли определенных успехов в области управ-

ления бизнес-процессами на совместном производстве. 
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Yusif Bəbir oğlu Əkbərli 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant 

 

Azərbaycanın neftqazçıxarma sənayesi müəssisələrində biznes prosesinin idarə edilməsinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi ehtiyatları 

 

Xülasə 

Məqalədə xarici ölkələrin təcrübəsinin öyrənilib ümumiləşdirilməsi və respublikanın neft-qaz 

sferasında biznes prosesin idarə edilməsinin təşkilinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi əsasında  
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göstərilən prosesin səmərəliliyinin yüksəldilməsi ehtiyatlarının təsnifatı sxem şəklində əks etdi-

rilmiş, neft-qaz-kimya klasteri proqramının işlənilməsinin məqsədəuyğunluğu və sahə klasterinin 

yaradılmasının zəruriliyi əsaslandırılmış, sahənin mövcud idarəetmə strukturunun təkmilləşdiril-

məsi əsasında sinerji effektinin yüksəldilməsi üzrə tövsiyələr verilmişdir. 

Açar sözlər: ehtiyatlar, effektivlik, biznes-prosesin idarə edilməsi, neft-qaz sənayesi, proq-

ram, klasterlər. 

 

Yusif Babir oglu Akbarli 

doctoral student, Azerbaijan State University  

of Oil and Industry 

 

Reserves for improving the efficiency of business process management at enterprises of the 

oil and gas industry of Azerbaijan 

 

Summary 

Based on the study and generalization of the experience of foreign countries and assessment of 

the organization of business processes management of the oil and gas industry of the republic, the 

classification of reserves to increase the efficiency of this process is shown schematically, the 

feasibility of developing a sectoral program for the petrochemical cluster and the creation of such 

a cluster is justified, recommendations are developed to increase the synergistic effect of 

improving the current management structure of the mentioned industry. 

Key words: resources, efficiency, business process management, oil and gas industry, 

software, clusters. 
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III BÖLMƏ 

AQRAR PROBLEMLƏR – AQROBİZNES, SAHİBKARLIQ 

FƏALİYYƏTİ VƏ İNNOVASİYALAR 
 

 

 

UOT 338.43 

dos. Novruzə Qeyis qızı ADİLOVA, 

dos. Sədaqət Elman qızı ƏHMƏDOVA 

Bakı Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrası 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KƏND TƏSƏRRÜFATINDA AQRAR 

SFERANIN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə aqrar sferanın ixrac protensialının inkişaf məsələləri araşdırılmışdır. İqtisadiyyatın 

bütün sahələrində olduğu kimi kənd təsərrüfatı sahəsinə də nəzarətin mərkəzdən idarə edilməsi 

əks olunmuşdur. 

Məqalədə aqrar sahənin inkişafının stimullaşdırılması üçün bəzi tövsiyələr əks etdirilmişdir. 

Müasir dövrdə dövlətin aqrar sferaya göstərdiyi dəstək və  ixrac potensialının artması, rəqabət 

qabiliyyətinin artması təhlil edilərək, aradan qaldırılması yolları təklif edilərək əks etdirilmişdir. 

Həmçinin, aqrar sferanın inkişafı mərhələsində mürəkkəb təsərrüfat forması kimi kooperasiya mü-

nasibət sisteminin tətbiq edilməsi göstərilmişdir. 

Açar sözlər: aqrar sfera, ixrac potensialı, stimullaşdırma, inkişaf, kənd təsərrüfatı, bazar, 

kooperasiya, rəqabət, istehsal.                                                                                                     

                    

Giriş 

70 ilə yaxın bir müddətdə Sovetlər İttifaqı daxilində mərkəzi idarəetmə sisteminin bir hissəsi 

kimi qalan Azərbaycanın bu prosesdə qarşılaşmış olduğu ciddi iqtisadi çətinlikləri olmuşdur. Xü-

susilə, Sovet İttifaqının ilk dövrlərində qarşıya çıxan iqtisadi problemlər, ardınca İkinci Dünya 

müharibəsi, daha sonra SSRİ-nin ABŞ ilə etdiyi soyuq müharibə dövrü, tətbiq olunan ciddi mər-

kəzi idarəetmə sistemi, 1980-ci illərdəki SSRİ-nin iqtisadi çökməsi, əldə edilən müstəqillik prosesi 

və onun meydana gətirmiş olduğu nəticələr Azərbaycan üçün çox çətin bir iqtisadi dövrün keçmə-

sinə səbəb olmuşdur. Uzun bir müddət öz nəzarətində olmayan iqtisadi proqramlar həyata keçir-

mək məcburiyyətində qalan ölkənin iqtisadi istehsal struktura da xeyli dəyişmişdir. Mərkəzin istə-

yi əsasında yaranan istehsal strukturunda, digər SSRİ respublikaları kimi, Azərbaycanın da üzərinə 

düşən yeganə vəzifə verilən planları vaxtında və qüsursuz olaraq yerinə yetirmək olmuşdur. İqti-

sadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, kənd təsərrüfatında da nəzarət tamamilə mərkəzə aid 

olmuşdur. Kənd təsərrüfatı sahələri istiqamət dəyişdirərək, kolxoz və sovxozlar vasitəsi ilə istə-

nilən istehsala cəlb edilmişlər. Bu dövrdə artan əhalinin ərzaq tələbatının ödənilməsi daxilində 

kənd təsərrüfatında kimyəvi gübrələrin istifadəsi də artmışdır.  

Azərbaycanda aqrar sektorun inkişaf problemləri 
Müstəqillikdən sonrakı dövrdə də Azərbaycanda müxtəlif kənd təsərrüfatı problemləri yaşan-

mışdır. Ətraf mühit amilini çox nəzərə almadan istifadə edilən kimyəvi maddələr və yalnış suvar-

ma texnikaları ölkədə minlərlə hektar əraziləri istifadəsiz vəziyyətə gətirmişdir. Daha sonrakı  

illərdə isə aqrar məhsullara olan tələbin artması ilə şüursuz şəkildə istifadə edilən kimyəvi maddə-

lər ciddi ətraf mühit və sağlamlıq problemləri meydana gətirmiş və gətirməyə də davam edir. Geniş 

və səmərəli təsərrüfat sahələrinə malik Azərbaycanda da onların tətbiqi ətraf mühit və insan sağlığı 
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baxımından müsbət nəticələr doğura bilər. Son illərdə neft gəlirlərinə bağlı olaraq dəyişməyə baş-

layan sosial-iqtisadi quruluş ilə yanaşı, başda kənd təsərrüfatı sektoru olmaqla qeyri-neft sektoru-

nun inkişaf etdirilməsi əsas siyasətlərdən biri halına gəlmişdir. Pozulmağa üz tutan ekoloji taraz-

lıqlar, torpaqların məhsuldarlığının azalması, səhralaşma, erroziya, duzlaşma, artan miqrasiya, 

kənd təsərrüfatı məhsul mənbəli səhiyyə problemlərinin yayılması ölkədə geniş imkanları olan 

kənd təsərrüfatının inkişaf etməsini zəruri hala gətirir. [1, s. 181] Texnika və texnologyanın inki-

şafı ilə meydana gələn yaşıl inqilab kənd təsərrüfatı istehsalını artırmaqla yanaşı, bir sıra mənfi 

cəhətləri də bərabərində gətirmişdir. Bu baxımdan, təsərrüfata bağlı çirkləndirmənin və qeyri-

sağlam kənd təsərrüfatı məhsul yetişdiricilərinə qarşı alternativ olaraq meydana gələn təbii kənd 

təsərrüfatının bir çox ətraf mühit problemini həll edəcəyinə inanılır. Kənd təsərrüfatı təbiətdə möv-

cud olan təbii sərvətlərin pozulmasının və yararsız hala gəlməsinin qarşısını almaqla bir sıra ətraf 

mühit probleminin aradan qaldırılmasına səbəb olur.  

Aqrar sektorun stimullaşdırılmasını zəruri edən məsələlər  

Müstəqillikdən sonra ciddi iqtisadi və siyasi çətinliklərlə üzləşən Azərbaycanda mühüm kənd 

təsərrüfatı potensialının olduğu məlumdur. Torpaqların 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğal edil-

məsinə baxmayaraq səmərəli aqrar sahələrin mövcudluğu və əlverişli iqlim şəraiti ölkədə ixrac 

gücünə malik aqrar quruluşu meydana gətirmişdir. Belə bir təsərrüfat imkanının isə təbii kənd 

təsərrüfatı baxımından qiymətləndirilməsi, bu sahəyə olan marağın son illərdə artmağa başladığını  

da düşünsək, böyük əhəmiyyət  kəsb etdiyini görərik. [2, s. 198] 

Kənd təsərrüfatının Azərbaycanda bir  çox təsərrüfata bağlı ətraf mühit problemlərini həll edə 

biləcəyi, şəhərsalma, duzlaşma, erroziya kimi mənfi hallara çarə olacağı, miqrasiya və sağlam qida 

məhsulları əldəetmə imkanlarını təmin edərək regional inkişafa töhfə verəcəyi aydın görünən bir 

həqiqətdir.  

Bütün bunlarla yanaşı kənd təsərrüfatının ölkədə inkişafı üçün aşağıdakı stimullaşdırılma təd-

birlərinin  keçirilməsi vacibdir: 

- ilk növbədə ölkədə təbii təsərrüfatla bağlı hüquqi bazanın hazırlanması, lazımi qanunların 

parlamentə çıxarılması lazımdır;  

- istehsalçı və istehlakçılar bu barədə məlumatlandırılmalı, bu məsələdə müxtəlif akademik iş-

lərin görülməsi təşviq edilməlidir;  

- yalnız ixraca yönəlik kənd təsərrüfatı istehsalının qurulması deyil, eyni zamanda daxili bazar-

da da tələbatın yaranması üçün səy göstərilməlidir;  

- kənd təsərrüfatı istehsalı üçün lazımi infrastruktur işlərinin aparılması və keçidin sürətləndiril-

məsi düşünülməlidir. [3, s. 292]; 

- daha sonrakı mərhələdə isə üzvi kənd təsərrüfatı istehsalçılarını bir araya  gətirən birlik və 

təşkilatlar yaradılmalı, audit və nəzarət şirkətləri ilə əlaqədar olaraq istehsalçılara yardım edəcək 

qurumların fəaliyyətə keçməsi təmin olunmalıdır.  

- istehsalçılar  tərəfindən beynəlxalq qurumların təbii əkinçiliyə vermiş olduğu maddi dəstək və 

fürsətlər yaxından təqib edilməli bu sahə ilə bağlı müxtəlif dərnək və təşkilatlara üzv olunaraq 

bilik və təcrübə mübadiləsi aparılmalıdır. [4, s. 176] 

Aqrar sferada kooperasiyanın inkişafı 

Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatının fundamental bazasının bünövrəsi 90-cı illərin 

ortalarında ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilən ilk aqrar islahatlar nəticə-

sində qoyulmuşdur. Bu bünövrə aqrar sektorun müasir inkişaf mərhələsində mürəkkəb təsərrüfat 

forması sayılan kooperasiya kimi münasibətlər sisteminin tətbiq edilməsinə zəmin yaradıb.  

Fermer təsərrüfatlarının birləşməsi nəticəsində əldə olunmuş məhsulun və gəlirin ədalətli böl-

güsündə ümumi razılığa gələ bilmir, tərəddüd keçirirdilər. Bir-biri ilə rəqabət aparması, fəaliyyət-

lərində ümumi maraqların formalaşmaması ümumilikdə, aqrar sahədə kooperasiya tipli istehsal 

münasibətlərinin inkişafını da ləngitmişdir. Əslində, belə bir vəziyyət fərdi təsərrüfatçılıq prinsip-

ləri əsasında fəaliyyət göstərilməsini labüd edirdi. Kooperasiya hərəkatını ləngidən bu səbəblər, 
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eyni zamanda, kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşması, infrastrukturun təmərküzləşməsi, isteh-

salçıların maliyyələşməsi, sahələrarası inteqrasiya və digər proseslərə də mənfi təsir göstərir.  

Müasir şəraitdə dövlətimizin aqrar sahəyə göstərdiyi dəstəyi nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, ixrac 

potensialının artması, daxili istehlak bazarının təmin olunması və digər məsələlərin həlli koopera-

siyaların yaradılmasına, birləşməyə və nəticədə milli aqrar sahənin rəqabət qabiliyyətinin artma-

sına gətirib çıxaracaq.  

Bundan başqa, ixrac potensialının artırılması, ilk növbədə, böyük həcmdə məhsul istehsalını 

tələb edir. Təbii ki, belə şəraitdə kiçik fermer təsərrüfatları xarici istehsalçılarla rəqabətdə tab gə-

tirə bilməzlər və buna görə də onların birləşməsi labüddür.Hazırda kooperasiya tipli təsərrüfat 

formalarının yaradılması qaçılmaz prosesdir. Bunun üçün səmərəli iqtisadi mexanizmlər dizaynı 

qurulmalıdır ki, fermerlər kooperativ hərəkata qoşulmazdan qabaq fayda əldə edəcəyinə əmin ol-

sunlar.  

Bildiyimiz kimi, kənd təsərrüfatı kooperativlərinin yaranması çoxpilləli prosesdir. Əvvəlcə aq-

rar sahədə torpaq mülkiyyəti əsasında kənd təsərrüfatı istehsal kooperativləri yaranmalıdır. Bu, 

istehsalın artmasına gətirib çıxarar. İstehlak kooperasiyası isə emal və satış prosesini əhatə edərək, 

bütünlükdə, aqrar istehsalın sabitliyini təmin edir. İkinci mərhələdə kənd təsərrüfatı kooperativləri 

təkcə aqrar sektor təmsilçiləri ilə yox, digər sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrlə də korpo-

rativ əlaqələr yaradır. Kənd təsərrüfatında istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsində baş-

lıca istiqamət-iqtisadi münasibətlərin yeni şəraitə uyğun qurulması, onun daima təkmilləşdirilmə-

sidir. [5, s. 374] 

Daha sonra isə regional səviyyəyə çataraq, sahə assosiasiyaları və ittifaqlar təsis olunur, bey-

nəlxalq assosiasiyalara daxil olmaq mərhələsi başlayır.Kooperasiya prinsiplərinə əsaslanan iri 

təsərrüfat üstünlüklərə malik olması ilə bərabər (subsidiyaların alınması, kreditlər və investisiya-

ların cəlb edilməsi, istehsal-emal-satış tsiklinin tam qurulması, aqrotexniki xərclərin azalması, to-

xum, cins mal-qara və texnikanın satın alınması və s.), istehsalçılara çoxsaylı risklərin təsir dərə-

cələrinin azalmasına da imkan verəcək. Belə ki, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının satış qiy-

mətlərində aqrar istehsalçıların xüsusi çəkisi yüksələcək və nəticədə onların gəlir səviyyəsi arta-

caq. Kənd təsərrüfatında investisiyaların stimullaşdırılmasında əsas amillər qismində müəyyən 

bölgələrdə torpaqdan və sudan istifadə etmək imkanının mövcudluğu çıxış edir. [6, s. 144] 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən iyulun 14-də təsdiqlənən “Azərbaycan Respublikasında kənd 

təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nı aqrar 

sahənin gələcəyinə və inkişafına xidmət edən fundamental bazanın qurulmasının əsas mərhələsi 

kimi qəbul etmək olar. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsindən gözlənilən nəticələr əsasən 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

– kənd təsərrüfatı kooperativlərinin sayının və aqrar istehsalın bütün mərhələlərində onların 

xüsusi çəkisinin artması. Bunun nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və ixracının 

çoxalması; 

– xırda təsərrüfatların birləşməsi və müvafiq infrastrukturun yaradılması nəticəsində torpaq 

sahələrindən səmərəli istifadə edilməsi; 

– kənd təsərrüfatı kooperativlərinin əhatə etdiyi iri torpaq sahələrində müasir irriqasiya sistem-

lərinin qurulması; 

– kooperativlərdə birləşmiş kənd təsərrüfatı istehsalçılarına ayrılan kreditlərin həcminin artma-

sı; 

– kənd təsərrüfatı kooperativlərində əlavə iş yerlərinin yaradılması; 

– kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı üçün əlverişli şərait yaranması. 

Xarici təcrübəyə əsasən, milli iqtisadiyyatın inkişafında bələdçi rolunu oynayan Strateji Yol 

Xəritəsi postböhran mərhələsinə qədəm qoymuş və sabit makroiqtisadiyyata malik ölkələrdə tətbiq 

olunur. Son illərdə neft gəlirlərinin azalması və nəticədə milli valyutanın kəskin devalvasiyaya 

uğraması illərlə sabit vəziyyətdə saxlanılan makroiqtisadi tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarıb. 

Aqrar sahədə istehsalın iqtsadi səmərəliliyinə bir çox amillər təsir göstərir. Bu amillər bir-biri ilə 
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qarşılıqlı əlaqə və asılılığa malikdir. Yəni, bu və ya digər amillər istehsalın inkişafına və iqtisadi 

səmərəliliyin yüksəldilməsinə təsir edir. Həm də digər amillərin təsir səviyyəsinin artıb-azalması-

na səbəb olur. Ona görə də, istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi amilləri aqrar sahənin spesifik 

xüsusiyyətləri ilə əlaqədar kompleks şəkildə nəzərə alınmalıdır. [7, s. 536] 

Kənd təsərrüfatında aqrar sferada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafı 
Hazırda dövlət inflyasiyanı nəzarətdə saxlamaq üçün sərt monetar siyasət həyata keçirir. Lakin 

qısamüddətli olsa da, təsiredici gücə malik monetar və fiskal siyasətin alətləri uzun müddətə nə-

zərdə tutulmuş davamlı iqtisadi inkişaf tempinin artmasına yararlı deyil. Yalnız qısamüddətli sa-

bitlik vəziyyətində, ilk növbədə, staqflyasiya prosesini müəyyən dərəcədə ləngitmək olar. Bu da 

istehsalın restrukturizasiyasına yönəldilmiş strateji layihələrin həyata keçirilməsinə və keyfiyyət 

baxımından iqtisadi artıma nail olunmasına münbit şərait yaradır. Bu baxımdan Prezident İlham 

Əliyevin dekabrın 6-da imzaladığı Fərmanla təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd tə-

sərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ni uzunmüddətli, dayanıqlı 

iqtisadi artım şəraitinə doğru “ötürücü mexanizm” rolunu oynayan ən mühüm sənəd kimi xarak-

terizə etmək olar. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının davamlılığına təsir edən amillər 

əsasında yol xəritəsinin əsas prinsipləri müəyyənləşdirilib. İstehsalın iqtisadi səmərəliliyini kəmiy-

yətcə ölçmək zərurəti elə göstəricilər sistemini tələb edir ki,onların köməyi ilə həmin səmərə və 

həm də onu əldə  etmək üçün məsrəflərin kəmiyyəti tam və dəqiq müəyyən oluna bilsin. [8, s.211] 

Başlıca prinsip ölkənin aqrar sektorunun mövcud istehsal imkanlarına və daxili ərzaq bazarının 

tələbatına uyğun olaraq, strateji planın hazırlanmasıdır. Bunun reallaşması üçün sabit istehsal 

dinamikasının yüksəlməsi nəticəsində əhalinin ərzaqla təminatında daxili imkanlardan maksimum 

faydalanmaq prioritet hesab olunur. İlk növbədə, xarici ölkələrdən ərzaq asılılığının mümkün qə-

dər azaldılması nəzərdə tutulur. Buna nail olmaq üçün daxili istehsalçının rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması, gəlir bazasının genişləndirilməsi yolu ilə istehsalın stimullaşdırılması istiqamətində 

konkret tədbirlər (diferensial subsidiyalaşma, məhsuldarlığın və gəlirlərin sığortalanması, transak-

sion xərclərin azaldılması və sair) planlaşdırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sferada istehsalın 

iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün hər şeydən əvvəl iqtisadi səmərəliliyin əsas  nəzəri və 

praktiki cəhətləri düzgün qiymətləndirilməli, mahiyyəti və məzmunu elmi cəhətdən əsaslandırıl-

malıdır. [9, s. 357] 

Bu prinsiplərin reallaşması naminə aqrar siyasət üç əsas istiqamətdə həyata keçirilməlidir. Belə 

ki, daxili bazarlarda tələb və təklif parametrlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi baxımından kənd 

təsərrüfatı məhsullarının qiymət tənzimlənməsi mexanizmlərinin işlənib hazırlanması nəzərdə 

tutulur. Ən önəmlisi, daxili bazara rəqabətqabiliyyətli yerli məhsullar çıxararaq istehlakçıların 

tələbatını ödəməkdir. Burada daxili bazarın xüsusiyyətlərini təhlil edərək çeşidlilik, subsitutluq və 

digər elementlər nəzərə alınır. Bunun üçün ərzaq təhlükəsizliyi və idxal əvəzedici mexanizmlərin 

ayrı-ayrılıqda yox, kompleks şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əvvəla, ərzaq təhlükəsiz-

liyi səviyyəsinin artırılmasına əsaslanan tədbirlərin davamlılığı ilə bərabər, daxili bazarda idxal 

məhsullarına qarşı iqtisadi üsullar vasitəsilə rəqabət aparmaqla, istehlakçının alıcılıq qabiliyyətinə 

uyğun keyfiyyətli məhsulların təklifi artırılmalıdır.Növbəti prinsip müasir texnologiyalardan ye-

tərincə yararlanmaq, onları istehsal prosesində fəal şəkildə tətbiq etməkdir. Bu zaman əsas diqqət 

məhsuldarlığın artırılmasına, il ərzində azı iki dəfə məhsul götürülməsinə, ərzaq məhsullarının 

istehsalında daha dərin emal prosesinin qurulmasına yönəldilməlidir. Bazar münasibətlərinin for-

malaşdığı şəraitdə ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişi və əhalinin ərzaqla təminatının yaxşılaşdırıl-

ması kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması ilə yanaşı həlledici səviyyədə istehsalın 

iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsindən asılıdır.  

Yerli istehsalın stimullaşdırılması sahəsində ixrac potensialının artması planlaşdırılır. Bu da 

daxili bazarın tələbatının daha dolğun ödənilməsinə, kənd təsərrüfatı istehsalının canlandırılması-

na, nəticə etibarilə istehsal və istehlak maraqları əsasında bütöv texnoloji və istehsal tsiklinə malik 

iri təsərrüfatların meydana gəlməsinə zəmin yaradacaqdır. Strateji Yol Xəritəsinin əsas məqsədlə-

rindən biri də dünya ərzaq və kənd təsərrüfatı bazarına ekoloji cəhətdən təmiz məhsul ixracını 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(59)-2020  
 

75 

maksimum artırmaqdır. Burada, əsasən ərzaq məhsullarının dərin emal prosesində robotlaşdırma 

texnologiyalarının tətbiqi, yüksək məhsuldar cins heyvanların, bitki sortlarının və biotexnolo-

giyaların istifadəsi nəzərdə tutulur. Həmçinin güclü elm və təhsil komplekslərinin yaradılması, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının və ərzaq tullantılarının dərin və kompleks emalı texnologiyalarının 

tətbiqi və sair planlaşdırılır. 

 

Nəticə 

1.  Qloballaşma prosesində müxtəlif kənd təsərrüfatı mənşəli mühit problemlərinin qarşısı alın-

malıdır. 

2. Kənd təsərrüfatının Azərbaycanda inkişaf etməsinin əhəmiyyətli olduğu göstərilməlidir. 

3. Prosesin planlı və sistemli olması da son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb etməlidir. 

4. Müvafiq qanunların həyata keçirilməsinə istehlakçılar cəlb edilməlidir. 

5. Kənd təsərrüfatında ərzaq məhsullarının satış qiymətlərində aqrar istehsalçıların xüsusi çə-

kisi yüksəldilməlidir.  

6. Kənd təsərrüfatı kooperativlərində yeni iş yerlərinin yaradılması tətbiq edilməlidir. 

7. Yerli istehsalın stimullaşdırılması sahəsində ixrac potensialının artması, planlaşdırılması və 

daxili bazarın tələbatı ödənilməlidir. 
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Направления развития аграрной сферы в сельском хозяйстве Азербайджанской 

Республики 

 

Резюме 

В статье рассмотрены вопросы развития экспортного потенциала аграрной сферы. В 

статье, как и во всех сферах экономики, отражено централизованное управление контролем 

в сфере сельского хозяйства. 

В статье отражены некоторые рекомендации по стимулированию развития аграрной 

сферы, также анализируется поддержка, оказываемая государством аграрной сфере в сов-

ременный период, увеличение экспортного потенциала, повышение конкурентоспособнос-

ти, предлагаются пути ее преодоления.  
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В статье показано внедрение системы кооперационных отношений как сложной формы 

хозяйствования на этапе развития аграрной сферы. 

Ключевые слова: аграрная сфера, экспортный потенциал, стимулирование, разви-

тие, сельское хозяйство, рынок, кооперация, конкуренция, производство. 

 

ass prof. Novruza Geyis Adilova, 

ass prof. Sadagat Elman Ahmadova 

Baku State University 

department of “World economy” 

 

Directions of development of the agricultural sector in the agriculture of the Republic of 

Azerbaijan 

 

Summary 
The article deals with the development of the export potential of the agricultural sector. The 

article, as in all spheres of the economy, reflects the centralized control management in the field 

of agriculture. 

The article reflects some recommendations for stimulating the development of the agricultural 

sector. 

The article analyzes the support provided by the state to the agricultural sector in the modern 

period, the increase in export potential, the increase in competitiveness, and suggests ways to 

overcome it.  

The article shows the introduction of the system of cooperative relations as a complex form of 

management at the stage of development of the agricultural sector. 

Key words: agricultural sector, export potential, promotion, development, agriculture, 

market, cooperation, competition, production. 
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SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN KONSEPTUAL ƏSASLARI VƏ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə sahibkarlıq konsepsiyasına müraciət olunur, onun fərqli və müasir cəhətləri aydınlaş-

dırılır. Əsasən də klassik və müasir nəzəri baxışlar tədqiq olunmaqla, bu sahədəki müxtəlif mə-

qamlarla bağlı fikirlər irəli sürülür. Həmçinin, müasir sahibkarlıq konsepsiyasına aid olmalı xarak-

terik xüsusiyyətlər, davranış modelləri kimi məqamlara da diqqət yetirilir. 

Açar sözlər: sahibkar, sahibkarlıq fəaliyyəti, davranış modeli, etik və əxlaqi cəhətlər. 

 

Giriş 

Müasir dövrdə sahibkarlıq səlahiyyətlərinin formalaşdırılması prosesi inkişaf xüsusiyyətləri ilə 

diqqəti cəlb edir. Bəzi ölkələrdə bu inkişafda hələ qaneedici nəticələr əldə olunmamışdır, bu da 

daha çox gənclər arasında sahibkarlığa olan marağın yetəri qədər olmaması ilə bağlıdır. Bu prob-

lemin həlli və sahibkarlıq potensialının formalaşması perspektivlərinin müəyyən edilməsi pro-

sesində gənc və tələbələrdə bütün prosesin vahid modelinin yaradılması zərurəti yaranır. Belə ya-

naşma, bütün mərhələləri əhatə etməli, gənclərin təhsil və praktik fəaliyyətində öz əksini tap-

malıdır. Sahibkarlıq təşəbbüsünün formalaşdırılması müasir ali məktəbin prioritet vəzifələrindən 

biri hesab olunmalıdır. Onun həllinin zəruriliyi həm təhsilə münasibətdə xarici sosial-iqtisadi amil-

lərlə, həm də təhsilin ehtiyacları ilə şərtlənir.  

Sahibkarlıq fəaliyyətinin konsepsiyasına müqayisəli baxış 

Bazar iqtisadiyyatına keçid iqtisadi resursların əsas anlayışını və ya istehsal prosesində istifadə 

olunan amilləri genişləndirmişdir. Torpaq, kapital, əmək – klassik iqtisadi resurslarla yanaşı, bazar 

şəraitində sahibkarlıq qabiliyyəti mühüm resursdur. Sahibkarlıq mənfəətin əldə edilməsinə yönəl-

miş və cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələrində yeniliyin əsas məzmunu olan əməli 

fəaliyyət kimi səciyyələndirilə bilər. Bununla əlaqədar sahibkarın iqtisadiyyat üzrə baza bilikləri-

nin olması və bazar şəraitində istehsalın təşkili nəzərdə tutulur. Müasir dünyada sahibkarlıq fəaliy-

yəti cəmiyyətin həyatında əhəmiyyətli yer tutur, lakin onun dəqiq məzmununu nəzəri cəhətdən 

müəyyən etmək çətindir. Belə ki, o iqtisadi, maliyyə fəaliyyəti, biznes inzibatçılığı və bazar təsər-

rüfatçılıq sisteminin digər sahələri ilə sıx bağlı çıxış edir. Müasir iqtisad elmində sahibkarlığın 

metodoloji xarakterli məsələləri kifayət qədər işlənib hazırlanmayıb.  

Müxtəlif mənbələrdə ölkələrin iqtisadi transformasiyası şəraitində sahibkarlığın mahiyyətini, 

təşkilati forma və prinsiplərini nəzəri dərk etmək problemi kəskindir. Təcrübədə sahibkarlığın iqti-

sadi mahiyyətinin sadələşdirilmiş təfsiri də yer almaqdadır. Bu cür yanaşmada həm qanunların 

işlənib hazırlanmasında, həm də sahibkarlığın tənzimlənməsində bəzən düzgün istiqamətlər seçilə 

bilər. Sahibkarlığın müəyyənləşdirilməsinin nəzəri dərk edilməsi və dəqiq izahı baş verən proses-

lərin mahiyyətini aydınlaşdırmağa imkan verə bilər. Hazırkı iqtisadi ədəbiyyatda sahibkarlıq kon-

sepsiyasının müəyyənləşdirilməsinə vahid yanaşma bir o qədər də aydın hiss olunmur. Elmi araş-

dırmalara müraciət edərək, sahibkarlığın ən müxtəlif aspektlərini xarici və yerli alim və tədqiqat-

çıların əsərlərində əks etdirmək olar. 

Bir çox alimlər biznesin ilk nəzəriyyəçisi kimi fransız iqtisadçısı R.Kantilonu qəbul edirlər ki, 

bu da sahibkarlıq konsepsiyasını iqtisad elminə onun gətirməsi ilə bağlıdır. R.Kantilon sahibkarı 

müəyyən bir qiymət ilə bağlı istehsal vasitələrini satın alan, müəyyən məhsulu istehsal etmək və 

gəlir əldə etmək, satmaq üçün bir şəxs kimi müəyyən edir. Belə ki, sahibkar tez-tez satışın hansı 

qiymətlərlə həyata keçirilə biləcəyini bilmədən xərcləri üzərinə öhdəlik kimi götürür.  
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A.Smitin baxışınca, sahibkar-təsərrüfatçılıq riskini öz üzərinə götürən kapital mülkiyyətçisi ki-

mi dəyərləndirilir. Smit azad rəqabət bazarının gizli yayını təsvir edir, burada şəxsi maraq hər bir 

istehsalçının məqsədinə (sərvətinə) nail olmaq üçün görünməyən əl kimi hərəkət etməyə başlayır. 

J.B.Sey artıq sahibkarı istehsal amillərini birləşdirən və ya daha doğrusu, onun iqtisadi resurslarını 

aşağı məhsuldarlıq və daha yüksək gəlirlilik və məhsuldarlıq sahəsindən keçirən iqtisadi agent 

kimi müəyyən edir.  

Neoklassik tədqiqatlarda (A.Marshall, J.İ.Valras, K.Menger, F.Vizer) sahibkarın menecer kimi 

müəyyən edilməsi möhkəm şəkildə təsdiqlənir. O vaxtdan bəri sahibkar - menecer sahibkarlıq nə-

zəriyyələrinin əksəriyyətinin adi elementinə çevrilir (klassik və müasir). Sahibkarlıq funksiyası 

neoklassiklər nöqteyi-nəzərindən istehsalın bazarın dəyişən şərtlərinə uyğunlaşdırılmasından, po-

zulmuş tarazlığın bərpa edilməsindən, resurslardan daha səmərəli istifadə edilməsindən və yaranan 

tələbatın ödənilməsindən ibarət kimi irəli sürülür. Təşkilati baxımdan o, dördüncü istehsal amili 

kimi qəbul edilir [1; 2, 17] və sahibkarlıq özünü tənzimləyən qiymət mexanizminin bəzi daxili 

elementi kimi xidmət edir. Sahibkarlıq funksiyasına bu cür yanaşma iqtisadi inkişaf prosesində 

risk və qeyri-müəyyənlik ilə bağlıdır (R.Kantilon, Tyunen, D.deTressie, G.Mangold). F.Naytın 

baxışınca riski və proqnozlaşdırılmayan qeyri-müəyyənliyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürən 

insanlar gəlirin müvafiq hissəsini idarə etmək və mənimsəmək hüququ əldə edirlər. [4, 26-27] 

Sahibkarlıq konsepsiyası və funksiyası institusional iqtisadi nəzəriyyə (R.Kouz, O.Uilyamson) 

çərçivəsində daha da inkişaf edir. Sahibkarlığa qiymət və dövlət tənzimlənməsi mexanizmindən 

fərqli xüsusi tənzimləyici mexanizm kimi baxılır. [5; 11] 

Avstriya məktəbinin (L.Mizes, F.Hayek) nümayəndələri baxımından bu konsepsiya lazımi 

informasiyanın tam olmaması şəraitində fəaliyyət göstərən şəxs kimi dəyərləndirilir. Bununla o, 

artıq bazarların tarazlayıcısı kimi deyil, həm də onların aktiv çeviricisi və qurucusu kimi çıxış edir. 

Beləliklə, bu baxışda sahibkarlığın fəal, innovativ xarakteri təkcə resursların bölüşdürülməsi üçün 

alternativlərin seçilməsində deyil, həm də yeni bazar imkanlarının araşdırılmasında da vurğulanır. 

C.Şumpeter xüsusi sahibkarlıq funksiyasını - təşkilati-təsərrüfat innovasiyasının həyata keçiril-

məsini və ya sözün əsl mənasında, istehsal amillərinin yeni kombinasiyalarını (riskin çəkilməsi 

funksiyasına o xüsusi əhəmiyyət vermir) ayırır. [1; 6, 46; 8,169] Şumpeter sahibkarlığı geniş mə-

nada, xüsusi və ya digər mülkiyyət formasından kənarda nəzərdən keçirir. Belə ki, o qeyd edir ki, 

mülkiyyətçi statusu sahibkarın həlledici və məcburi mülkiyyəti deyildir. Onun təqdimatında sahib-

kar istehsal amillərinin yeni-yeni kombinasiyalarını həyata keçirən agentdir.  

Sahibkarın iqtisadi funksiyası (innovasiyaların həyata keçirilməsi) diskret funksiya daşıyır və 

müəyyən daşıyıcıya əbədi olaraq istinad edilmir. Belə funksiya sahibkarın şəxsiyyətinin xüsusiy-

yətləri - spesifik motivasiya, özünəməxsus intellekt, güclü iradə və inkişaf etmiş intuisiya ilə sıx 

bağlıdır. Sahibkar daim ətalətin, o cümlədən öz vərdişlərinin və kök salmış ənənələrinin öhdəsin-

dən gəlməlidir. Onun fikrincə sahibkarlıq – hamıya məlum olan kapitala, əməyə və torpağa əlavə 

etmək üçün xüsusi iqtisadi amildir. Təşəbbüskarın təməlqoyma funksiyasından Şumpeter mənfəət, 

faiz, iqtisadi dövr kimi mühüm iqtisadi hadisələrin mahiyyətini çıxarır. Şumpeter  sahibkarı fəaliy-

yətində davamlı yeni yollar axtaran və manevrlərə meyilli şəxs kimi təqdim edərək bu kimi xüsu-

siyyətləri də ona şamil edir: 

 istehlakçıya hələ tanış olmayan yeni maddi nemətlər yaradır; 

 əvvəlki məhsul çeşidini genişləndirir; 

 xidmət və məhsulunun keyfiyyət göstəricilərini artırır; 

 sənaye sahəsində hələ tətbiq edilməyən istehsal üsulunu tətbiq edir; 

 yeni satış bazarını əldə etməklə, həm də əvvəlkindən daha geniş istifadə edir; 

 yeni xammal və ya yarımfabrikat növündən istifadəyə meyilli olur; 

 fəaliyyətinin təşkilində fərqli mövqelərdən çıxış edir (fiziki, hüquqi). 

Şumpeterin təbirincə, sahibkar mütləq özü yeni imkanlar yaratmamalı, onu öz fəaliyyətinin ge-

nişləndirilməsinə sərf etməlidir. Öz-özlüyündə sahibkar yeni münasibətlərin, əməliyyatların və ya 

ixtiraçının ilhamlanmış yaradıcısı ola bilməz, o yalnız biznes mühitinə fəal qoşulduqda qeyd 
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olunan keyfiyyət dəyişikliklərinin yaradıcısına çevrilir. [3, 20] Qeyd etmək lazımdır ki, F.Xayek, 

M.Veber, V.Zombartın yanaşmasında da sahibkar adi idarəçidən və ya menecerdən, iş adamından 

fərqlənir. Onlar belə şəxsi bəzən yalnız qazanc meylinə heç də düşməyən müəyyən ruhun daşıyı-

cısı kimi də qəbul edirlər. Sahibkar öz işinin təşkili və inkişafı üçün enerji ilə doldurulmuş, yeni 

təşkilati layihələr həyata keçirən insan hesab olunur, o innovator qismində daha çox çıxış edir. 

Yeni məhsulun yaradılması o hesab olunmur ki, görünməyən, indiyədək mövcud olmayan bir 

məhsul təklif olunur. Təcrübə göstərir ki, sahibkarların əksəriyyəti fəal şəkildə başqasının təcrü-

bəsini mənimsəyir və ya hətta onu başqa fomrada da təqdim edir. Müasir sahibkarı belə şəxslərdən 

əhəmiyyətli bir sıra xüsusiyyətlər fərqləndirir,  belə ki, belə şəxs: 

 bütün mövcud təcrübədən istifadə edir; 

 öz perspektivli strategiyalarını inkişaf etdirir; 

 bütün bu prosedurları peşəkar iş bilikləri və peşəkarlarla birlikdə işləmək əsasında həyata 

keçirir.  

Belə baxış sadəcə, hadisələrin səbəbli dalğası olan təsərrüfat rəhbəri deyil, özünün yaratdığı və 

qoyduğu perspektiv məqsədə uyğun fəaliyyət göstərən mühitin fəal çeviricisidir. K.Makkonnell 

və S.Bryu öz əsərlərində sahibkarlığı aşağıdakı məqamlar üzrə inkişaf edən xüsusi fəaliyyət növü 

kimi nəzərdən keçirirlər. [7, 47; 9, 38]: 

 sahibkar mal və ya xidmətlərin istehsalı prosesində torpaq, kapital və əmək resurslarının 

birləşdirilməsi təşəbbüsünü öz üzərinə götürür; 

 sahibkar müəssisənin fəaliyyət istiqamətini müəyyən edən biznesin aparılması prosesində 

əsas riskli qərarların qəbul edilməsi vəzifəsini öz üzərinə götürür; 

 sahibkar kommersiya əsasında yeni məhsullar, yeni istehsal texnologiyaları və ya hətta biz-

nesin təşkilinin yeni formalarını istifadəyə verməyə çalışan novator rolunda çıxış edir; 

 sahibkar yalnız öz vaxtı, əməyi, işgüzar nüfuzu ilə deyil, həm də öz vəsaitləri ilə və öz 

şərikləri və ya səhmdarları ilə risk edən şəxs olur. 

Sahibkarlıq funksiyasını yerinə yetirən şəxslərin şəxsi keyfiyyətlərini səciyyələndirən iqtisad-

çılar [12,72;14;] ilk növbədə onların psixoloji mühitinə, xarakter növünə diqqət yetirirlər. Bu 

baxımdan çox zaman fərqli xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi də sistemləşdirmək olar: 

 yeni biliklərə yönələn intellekt; 

 təxəyyül və ixtiraçılıq; 

 fəaliyyət üçün şəxsi enerji və iradə; 

 ağıl və fantaziya birləşməsi. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə sahibkarlığın inkişaf meyillərinin təhlili D.Qreyson və K.O.Dell, 

X.R.Kaufman və digərlərinin tədqiqatlarında əks olunmuşdur. (Кауфман, Х.Р. Тактика успеха в 

бизнесе и науке. Творчество, деньги). [13, 35] Xarici təcrübənin bu və digər tədqiqatlarında 

yanaşma əsasında müasir dünyada sahibkarlığın rolunu və yerini daha dolğun şəkildə anlamaq 

cəhdləri göstərilməkdədir. O, biznesin funksiyaları və sahibkarlıq mühiti, bu sahədəki əsas təşkilati 

forma və məqsədlər, maliyyələşmə, qiymətqoyma, informasiya, sahibkarların hökumət və cəmiy-

yət ilə münasibətləri, sahibkarlıq və dövlət strukturlarının kursunun dəqiqləşdirilməsi, rəqabətin 

inkişafı, sahibkarlıq fəaliyyətinin strategiyası və taktikası kimi müstəvilərdən də dəyərləndirlir. 

Müasir sahibkarlığın keyfiyyət – davranış modeli və onun əsasları  

Bütün fəaliyyət sahələrində, demək olar ki, insanın şəxsi keyfiyyətləri onun peşəkar keyfiyyət-

lərindən az rol oynamır. Şəxsi və peşəkar keyfiyyətləri bir-birindən ayırmaq ümumiyyətlə çətindir. 

Bu baxımdan da müasir təcrübədə məhz şəxsiyyətin təkmilləşdirilməsinə əhəmiyyətli yer ayrıl-

maqdadır. Xüsusilə də bu təkmilləşmə dərhal iki istiqamət üzrə fərqlənməsi ilə müşahidə olunur: 

 özünü fəallaşdırmaqla, bəyənilən və maraqlı olan fəaliyyət ilə məşğul olmaq istəyi; 

 cəmiyyətin meyillərinin, onun şəxsiyyətə qarşı dəyişən tələblərinin əks olunması. 

Sahibkarlıq istedadının uğur qazanmaq üçün zəruri olması, hər bir insanın onu bu və ya digər 

şəkildə inkişaf etdirməyə çalışması daha çox ikinci istiqamətə şamil oluna bilər. 
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Sahibkarlıq konsepsiyasının davranış modelini ifadə etmək üçün bacarıq və qabiliyyət aspekt-

ləri nəzərə alınmalıdır. Bütün bu kimi amilləri qiymətləndirmək üçün isə: 

 insan resurslarının; 

 şəxsiyyətin; 

 subyektin təsisçisinin səriştəliliyi və bacarığının müvəffəqiyyət qazanmasına təsir edən mə-

qamlara cavab tapmaq lazımdır. 

Belə yanaşma artıq müasir insan kapitalının əsaslarına, xüsusilə də intellektual kapitalın kon-

sepsiyasına müraciəti zəruriləşdirir. Bu baxımdan sahibkarlıq konsepsiyası, onun davranış model-

ləri həm də sosial səlahiyyətlər əldə edilməsi kimi vacib töhfələr verə bilər. Ümumiyyətlə, nəzərə 

almaq lazımdır ki, rəhbərlərin və heyətin yaxşı ümumtəhsil və peşə hazırlığı biznesin davamlı 

inkişafına müsbət təsir göstərir. Xüsusilə də əgər sahibkar (və ya onların qruplarından heç olmasa 

biri) iqtisadi, texniki - bilik və təhsil səviyyəsinə malik olduqda bu baxış daha əhəmiyyət kəsb edir. 

Texnoloji yönümlü sahələrdə texniki və kommersiya təhsili olan sahibkarların olması yeni müəs-

sisəyə xüsusi faydalar vəd edir. Sahibkarların təhsil səviyyəsinin həddindən artıq yüksək olması 

təhlükəsini də nəzərə almaq lazımdır ki, bu da görülən işin uğuruna mənfi təsir göstərə bilər. 

Yeni fəaliyyətə başlayan müəssisə və firmaların uğuruna müsbət təsir göstərən şəbəkə səlahiy-

yətlərini bu şəkildə sistemləşdirmək mümkündür:  

 tərəfdaşların və üçüncü tərəfin motivasiyasına və resurslarına dair sosial qarşılıqlı əlaqələr 

sahəsində spesifik biliklər; 

 əlaqə və portfellər (texnoloji yönümlü müəssisənin bazarın müxtəlif iştirakçıları ilə əmək-

daşlığı).  

    Məhz texnoloji cəhətdən mürəkkəb məhsulların buraxılmasına istiqamətlənən müəssisələr 

bir çox kontragentlərlə mürəkkəb münasibətlərə girməli olurlar. Buna görə də belə münasibətlərin 

optimallaşdırılması məsələsi onlar üçün son dərəcə aktuallıq kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

şəbəkə səlahiyyətləri, əlaqə portfeli və onların təşkili təşkilatdaxili proseslərlə və strateji inkişafla 

əhəmiyyətli dərəcədə kəsişir. Təcrübə deməyə əsas verir ki, sahibkarlar heç də mütləq ixtiraçı ol-

maya  bilər. Lakin onlar öz və digər ixtiraları uğurla həyata keçirmək kimi qabiliyyətə yiyələnmə-

lidirlər. Həmçinin, yeni ideyaların istifadəsi üçün konkret formaları,  çağırışı tapmalı və düşün-

məlidir. Bir çox məşhur sahibkarlar, iş adamları ixtira və kəşflərin müəllifi deyillər. Lakin, onlar 

digər insanlara məxsus ixtira və kəşfləri öz maraq və fəaliyyət sferasında daha bacarıqla tətbiq 

edirlər. Hesab edirik ki, belə baxış sahibkarın gələcək uğurunun əsas rəhnini təşkil edən amildir. 

 

Sxem 1. 

Müasir sahibkarlıq-davarnış modeli üçün tələb olunan amillər 
 

 

Strateji düşüncə tərzi, təşəbbüskarlıq və belə baxışların 
icrası

Biznesdə səriştəlilik  və yüksək etik və əxlaqi keyfiyyətlilik

Təşkilatçılıq qabiliyyəti və mobillik

Siyasi dünya görüşü və mədəniyyətlilik

Peşəkar iş qabiliyyətliliyi
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Müasir sahibkar - təşəbbüskar adam kimi səciyyələndirilə bilər. Belə ki, o iqtisadi məsuliyyət-

dən, risklərdən çəkinmir və xüsusi üsullarla müxtəlif istehsal və xidmət amillərini elə birləşdirir 

ki, perspektivdə əlavə gəlir əldə etsin. Bazar iqtisadiyyatında bütün dəyişikliklərin mənbəyi olan 

məhz sahibkar istehsal amillərini xüsusi olaraq innovativ, riskli əsaslar üzərində birləşdirməyə qa-

dirdir. Sahibkarlıq funksiyalarını uğurla yerinə yetirmək və bazar iqtisadiyyatının inkişaf sub-

yektlərindən biri olmaq üçün o, bir çox keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Sahibkarlığın mahiyyəti və 

formalarının müəyyənləşdirilməsi əsasında bu fəaliyyətin biznesdə uğura ümid edən insana qarşı 

irəli sürdüyü tələbləri formalaşdırmaq da mümkündür. Zənnimizcə, sahibkarın həm də peşəkar 

menecer kimi özünəməxsus model-davranış qabiliyyətləri olmalıdır. 

 

Nəticə 

Sahibkarlıq ictimai münasibətlərin konkret formalarından biri kimi cəmiyyətin maddi və mə-

nəvi potensialının artmasına imkan yaradır. Hər bir fərdin bacarıq və istedadının əməli surətdə 

həyata keçirilməsinə zəmin yaradır. O, həm də millətin birliyinə, onun ruhunun və milli qürurunun 

qorunmasına gətirib çıxarır. Sahibkarlıq işgüzar fəallığın aparılması sənətidir. Sahibkarlıq fəaliy-

yəti hər şeydən əvvəl fikir prosesidir. Lakin hər birimiz öz düşüncə stereotipinə malik olduğumuza 

görə, bu konkret sahəyə münasibətdə işgüzar fəallığın və hər bir sahibkarın uğurları fərqlidir. Sa-

hibkarlıq düşüncəsi konkret olaraq sahibkarın planlaşdırdığı istənilən işgüzar əməliyyat və ya iş-

güzar fəaliyyət prosesinin başlanğıc nöqtəsi kimi biznes layihələndirmə formasında həyata keçi-

rilir.  
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Концептуальные основы и особенности предпринимательской деятельности 

 

Резюме 

В статье обращается к понятию предпринимательство, разъясняются его отличительные 

и современные аспекты. В основном, изучаются классические и современные теоретичес-

кие взгляды, выдвигаются идеи, связанные с различными моментами в этой области. Также 

обращают внимание на такие моменты, как характерные черты, которые должны быть 

присущи современной предпринимательской конспирации. 
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in this area. Also, attention is paid to such aspects as characteristic features, models of dvaransh, 

which should belong to the modern business convention. 

Key words: entrepreneur, entrepreneurial activity, behavioral model, ethical and moral 

aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(59)-2020  
 

83 

UOT: 338. 45; JEL: L19 

Yusif Ariz oğlu AĞAYEV 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı 

 

İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN KONSEPTUAL ƏSASLARI VƏ İNKİŞAF 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Xülasə 

Məqalədə innovasiya fəaliyyətinin formalaşması və inkişafının konseptual əsasları tədqiq olu-

nur. Müvafiq sahədə olan tədqiqatçıların baxışları, onlardakı fərqliliklər dəyərləndirilir. Azərbay-

canda innovasiya fəaliyyətinin inkişafı üçün yaradılan hüquqi mühit araşdırılmaqla, bu sahədəki 

problemlər müəyyən olunur.  

Açar sözlər: innovasiya, innovasiya fəaliyyəti, iqtisadi inkişaf, elmi-texniki tərəqqi. 
  

Giriş 

Beynəlxalq təcrübədə gedən iqtisadi inkişaf prosesləri dünya ölkələri kimi Azərbaycan Res-

publikasına da öz təsirlərini göstərməkdədir. Belə təsirlər biryönümlü olmayaraq, özünü sosial-

iqtisadi inkişafda, ictimai və idarə proseslərinin təkmilləşməsində, cəmiyyətin demokratikləşmə-

sində göstərməkdədir. Artıq inkişaf prosesləri arasında əsas təsir amili kimi innovasiya və elmi-

texniki tərəqqini qeyd etmək xüsusi zərurətdən irəli gəlir. İnnovasiya və elmi-texniki tərəqqi bə-

şəriyyətin, cəmiyyətin, sosial-iqtisadi proseslərin növbəti minillikdəki əsas inkişaf meyillərini 

müəyyən etməklə, burada mühüm və aparıcı bir qüvvə kimi çıxış edir. Azərbaycanın müasir və 

perspektiv inkişafında davamlı sosial-iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsi, öncə innovasiya fəaliy-

yətinin və elmi-texniki tərəqqinin müasir tələblərə uyğun təşkili və mütəmadi olaraq təkmilləşdi-

rilməsi ilə sıx bağlıdır.  

İnnovativ inkişafın konseptual əsasları 

Müasir inkişaf və dərinləşməkdə olan qloballaşma prosesləri innovasiyaların və innovasiya 

proseslərinin əhəmiyyətini sürətlə artırmaqdadır. Bu proseslərə ekoloji, sosial, mənəvi və digər 

amillər də köklü şəkildə öz təsirini göstərməkdədir. Xüsusilə, innovasiya fəaliyyətinin elm və elm 

tutumlu, təkamül yönümlü mühüm məsələlərlə birbaşa başlılığı mövcud olan dövlətləri, inkişaf 

səviyyəsindən asılı olmayaraq bu proseslərdə daha da fəal iştirak etmək məcburiyyətində qoyur. 

Müasir innovasiya fəaliyyəti yalnız Azərbaycan Respublikasının deyil, o cümlədən MDB-nin 

təşəkkülündə və inkişafında, demək olar ki, yeni bir sahə, anlayışdır. Lakin, SSRİ dövründə bu 

fəaliyyətlə oxşar proseslər həyata keçirilmiş, elm, elmi nailiyyətlərin inkişafı, onların iqtisadiyyat-

da (istehsal, xidmət və s.) və digər sahərdə (kimya, tibb, hərbi və s.) tətbiqinə nail olunmuşdur. Bir 

növ həmin dövrdə baş verən proseslər innovasiyanın inkişaf rüşeyiminin, nəzəri əsaslarının forma-

laşmasına müəyyən təsir göstərmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, inkişaf etməkdə olan dünyada, 

o cümlədən Azərbaycanda innovasiya amilinə, fəaliyyətinə, onun nəzəri və praktiki əsaslarına olan 

yanaşma daha konkretlik, təkmillik tələb edir. Belə ki, bütün bunlar mövcud fəaliyyətin inkişaf 

zərurəti, onun üçün yaradılacaq maddi-texniki bazanın mütəmadi olaraq müasirləşdirilməsi, inki-

şafı ilə bağlıdır. 

İnnovasiya konsepsiyası yeniliyin, təkamül prosesinin müxtəlif fəaliyyət sahələrində, o cümlə-

dən məhsulun istehsalının (xidmətlərin), bölgüsünün, mübadiləsinin və istehlakının mövcud sfe-

ralarında özünü büruzə verə bilər. Həmçinin, müasir innovasiya fəaliyyətinin nəticələri iqtisadiy-

yatda dominant, yüksək təsiredici qüvvəyə malik olub, artıq iqtisadi artımın əsas mənbələrindən 

birinə çevrilməkdədir. Müasir inkişaf meyillərinin tədqiqi sübut edir ki, innovasiya elmi-texniki 

tərəqqinin əsaslarının vacib təkamül mənbəyinə çevrilməklə, mövcud olan resurslardan daha sə-

mərəli və maksimal fayda götürmək üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

İnnovasiya anlayışının tarixi kökləri müəyyən qədər fərqlənsə də, lakin onlara olan baxışlarda 

ümumi konseptual yanaşmalar nəzərə çarpır. İlkin olaraq qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya anla-

yışının hərfi mənasını latın mənşəyi ilə bağlayırlar, belə ki, burada müvafiq anlayış “təkmilləşmə 
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və ya yeniləşdirmə” (innoyalo) mənasını əks etdirir. Bəzi alimlər innovasiya anlayışına belə yanaş-

manın qəbul edilməsini onun ümumilikdə elmi-texniki tərəqqi, müasir innovasiya fəaliyyətinin 

əsasları, nəzəriyyəsi ilə bağlılığını kifayət qədər əks etdirdiyini təsdiq edirlər. [3, s. 62] Digər tə-

rəfdən, innovasiya anlayışına başqa yanaşma da mövcuddur. Onun ingilis mənşəli söz olub 

(innovation), yenilik, yeni ideya, ixtira və onların tətbiqi ilə bağlı olduğu əsaslandırılır. [4, s. 122] 

Həmçinin, innovasiya anlayışlarına hərfi mənada bir çox məntiqi yanaşmalar mövcud olsa da, la-

kin Qərb ədəbiyyatında onu  daha çox insanın məqsədyönlü fəaliyyəti, elmi-texniki tərəqqinin, 

əsaslandırılmış yeni fikirlərin, ixtiraların iqtisadiyyat və digər sahələrə tətbiqi və bunun nəticəsində 

müəyyən edilən son nəticənin əldə olunması kimi dəyərləndirirlər. [5, s. 98] 

İnnovasiya baxışının yaranmasının, onun ictimai, iqtisadi proseslərlə bağlılığının tədqiqini tari-

xi kontekstdə tədqiq etmək də məqsədəuyğundur. İnnovasiya fikrinin, anlayışının formalaşması, 

onun iqtisadi inkişafa dinamik təsirinin nəzəri-konseptual baxışlarının tarixi kökləri XVIII əsrə 

gedir. Həmin dövrlərdə fransız marifçisi Jan Kondorse elmin sənaye-industrial sistemlə bağlı ol-

duğunu, onların təsərrüfat fəaliyyətinə müsbət təsir göstərdiyini əsaslandırmağa çaışmışdır. Onun 

baxışlarına görə, elmi nailiyyətlərin sənayeyə, istehsala tətbiqi həm elmin, həm də iqtisadi inkişaf 

proseslərinin tədricən artımına şərait yaradır. O, həmçinin insan amilinin bu tərəqqi prosesində 

qabaqcıl rol oynadığını danılmaz fakt sayırdı. [6, s. 67]  

İnnovasiya anlayışına, onun məntiqi mənasına Adam Smitin baxışları da xüsusi maraq doğurur. 

Smit innovasiya və ya təkamül prosesinin təşəkkül tapmasında və inkişafında texniki tərəqqini, 

səmərəli və məhsuldar əməyi, onun bölgüsünü və istifadəsini zəruri sayır, bütün bu amillərin is-

tehsalın təkmilləşməsinə, yeni məhsul istehsalına təsir etdiyini irəli sürürdü. [6, s. 71] Müvafiq 

yanaşmada dolayısı ilə olsa da insan amilinin, onun intellektual əməyinin, qabiliyyətinin, ixtira-

sının elmin tərəqqisi ilə əlaqələndirildiyi nəzərə çarpır. Smitin iqtisadi inkişaf, elmi-texniki tərəqqi 

və ya innovasiya fəaliyyəti üzrə konseptual baxışlarını, zənnimizcə, belə bir şəkildə səciyyələndirə 

bilərik: əmək bölgüsü – məhsuldarlıq – gəlir – mexaniki inkişaf – texniki tərəqqi. 

İnnovasiya fəaliyyətini, onunla bağlı məsələləri daha əsaslı şəkildə David Rikardo tədqiq et-

mişdir. Onun nəzəriyyəsinə görə kəşf və ixtiraların iqtisadiyyata, sənayeyə tətbiqi səmərəsinin nə-

ticəsi özünü əməyin daha dərinləşməsində, onun keyfiyyətinin artmasında və yeni bazarların fəth 

olunmasında göstərir. [7, s. 44] Qeyd edə bilərik ki, elmi-texniki tərəqqinin və təkamül prosesinin 

nəticələrinə olan geniş baxışlar Rikardoya bu sahədə öz nəzəriyyəsini formalaşdırmağa baza ya-

ratmış, yəni görülən işin, məhsul istehsalının dəyərinin texniki tərəqqi ilə üzvi surətdə bağlı olması 

üzrə konseptual əsasları irəli sürməyə imkan vermişdir. Məhz onun tərəfindən ilk dəfə texniki tə-

rəqqinin formaları və növləri müəyyən edilmişdir ki, bu yanaşmaya bir qədər sonra fərqli və həmin 

nəzəriyyənin inkişafı şəklində İ.A.Şumpeter münasibət bildirmişdir. Şumpeterin nəzəri yanaşma-

sına görə məhsul istehsalı, yeni məhsul satışı, xammal, resurs bazarlarının əldə olunması, müasir 

və təkmil istehsalın təşkili texniqi tərəqqinin inkişafı ilə üzvi surətdə bağlıdır. [3; 4] David Rikar-

donun texniki tərəqqi və inkişaf ilə bağlı əsərlərinin və baxışlarının nəticələri belə bir fikri əsas-

landırmağa imkan verir: bu sahədə onun apardığı təhlil və tədqiqatların mənbəyi üç əsas istiqa-

mətdən bəhrələnir.  

Birinci istiqamət – əməkhaqqının artması kapital sahiblərini fəhlə və işçi əməyini daha mütərəq-

qi texniki vasitələrlə, texnologiyalarla əvəz etməyə sövq edir. Müvafiq fikir sonradan təkmilləş-

dirilməklə D.Xiksom və P. Samuelson tərəfindən irəli sürülmüşdür.  

İkinci istiqamət – Rikardo ilk dəfə olaraq, texnoloji işsizlik problemini, onun yaranma mənbə-

yini açmışdır. Sonradan isə, mövcud yanaşmanı K.Marks özünün “Kapital” əsərində daha da 

təkmilləşdirmişdir. Həmçinin, həmin məsələyə müasir dövrdə qlobal inkişaf prosesləri mühitində 

A.Sovi də münasibət bildirmişdir. Müvafiq yanaşma, texniki tərəqqi və məşğulluq məsələləri üzrə 

baxışlar K.Frimenanın və L. Soetenin tədqiqatlarında da öz əksini tapır. [3; 4]   

Üçüncü istiqamət – Rikardo əmək məhsuldarlığının dəyişmədiyi şəraitdə kəşf və ixtiraların faiz 

dərəcələrinə, istehsal olunan məhsullara və əməkhaqlarına təsirinin neytrallıq mövqeyini üstün 

tuturdu.   
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A.Smitin və D.Rikardonun innovasiya, onunla bağlı olan proseslər üzrə nəzəri baxışları, kon-

septual yanaşmaları, zənnimizcə, müasir dövrdə innovasiya fəaliyyətinin formalaşmasının, inkişa-

fının elmi-metodoloji əsaslarının təşəkkülündə əvəzsiz rol oynayır. Aparılan tədqiqatlar göstərir 

ki, innovasiya fəaliyyəti, bu sahədə baş verən proseslər müxtəlif formada, bəsit və dəyişkən şəkildə 

təzahür etsə də, onlar daha erkən dövrlərdən inkişaf etməyə başlamışdır. Lakin, innovasiya ami-

linin, bu fəaliyyət növünün nəzəri və praktik əsaslarının dərin və geniş tədqiqi məhz XX əsrdən  

başlayaraq özünü büruzə verməkdədir.  

İnnovasiya fəaliyyəti ilə bağlı əsaslı nəzəri fundamental tədqiqatların aparılma dövrü XX əsrin 

əvvəllərinə şamil olunur və bu tədqiatlarda N.D.Kondrayevin əməyi danılmazdır. Belə ki, Kon-

dratyev birbaşa innovasiya fəaliyyəti, prosesləri ilə məşğul olmasa da, lakin o bazarda konyunk-

turanın tədqiqi, onun dəyişkənlik mərhələləri, bu mərhələlərin istehsal, iqtisadi fəaliyyət ilə bağ-

lılığı, onun tərkibində baş verən yüksəliş və eniş meyilləri, bunların səbəbləri, digər bu kimi elmi 

və praktiki cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edən araşdırmalar aparmışdır. Bütün bunlar da nəticə 

etibarı ilə onun innovasiya amilinin iqtisadiyyat, istehsal və s. sahələr ilə bağlılığının tədqiqində 

əsaslı müsbət inkişaf mənbəyi sayıla bilər. O, bazar konyunkturasının təqribən yarım əsrlik dövrü 

mərhələsini əsaslı şəkildə tədqiq edərək, belə bir məntiqi qanunauyğunluğu müəyyən etmişdir ki, 

iqtisadi inkişafda, istehsal prosesində yüksəliş və eniş dövrləri arasındakı əsas aslılıqlardan biri 

elmi-texniki tərəqqinin, yeni ixtiraların, kəşflərin, ideyaların tətbiqi ilə ciddi şəkildə bağlıdır. [8, 

s. 91] Onun bu sahədəki elmi araşdırmaları, əsaslandırmaları innovvasiya fəaliyyətinin nəzəri və 

fundamental əsaslarının inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Zənnimizcə, Kondratyev bu sa-

hədəki tədqiqatlarını, dolayı da olsa innovasiyanı yalnız iqtisadiyyat, istehsal, bazar amilləri ilə 

əlaqələndirmir, onu cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafı, iqtisadi sistemin təkamülü ilə də bağlayır. 

Elmi-texniki tərəqqi və onun tətbiqi ilə bağlı N.D.Kondratyevin fikirləri Avstriya iqtisadçısı 

İ.A.Şumpeter tərəfindən dərindən tədqiq olunaraq, onun innovasiya və innovasiya prosesləri nə-

zəriyyəsinin daha mükəmməl şəkildə inkişafında istifadə edilmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya anlayışına, innovasiya fəaliyyətinə və proseslərinə yanaş-

mada Şumpeterin nəzəri-konseptual tədqiqatı və baxışları öz dərin və yüksək dəyərliliyi ilə seçilir. 

Şumpeter innovasiyada iqtisadi yüksəlişin əsas təkan mənbəyini görərək, belə bir fikir irəli sürürdü 

ki, iqtisadi artım, istehsal prosesinin inkişafı texniqi tərəqqi, texnoloji avadanlıq və digər bu kimi 

sahələrdə mütəmadi olaraq baş verən inqilabi dəyişiklik, təkamül prosesi olmadan həyata keçə 

bilməz. Həmçinin, bu amil yeni bazarların əldə olunması, bazara daha yüksək rəqabətqabiliyyətli 

məhsulun çıxarılması, bazar strukturunun və sisteminin müasir tələblər baxımdan təkmilləşdiril-

məsi ilə üzvi surətdə bağlıdır. Burada eyni zamanda innovasiyanın rəqabətqabiliyyətinin inkişa-

fında mühüm rol oynaması fikri əsaslandırılır, məhsulun istehsalında və satışında qiymət amili 

innovasiya amilinə görə çıxış edir. Onun innovasiya anlayışına və ona olan baxışları “İqtisadi inki-

şafın nəzəriyyəsi” (1912) əsərində daha aydın şəkildə öz əksini tapmışdır. Burada o əsaslandırır 

ki, sahibkarlıq sektorunun inkişafı, onun məşğul olduğu sahədə daha müasir elmi-texniki nailiy-

yətlərin tətbiqi ilə sıx bağlıdır. Mövcud yanaşma bazarda sahibkarın üstün mövqedən çıxış etməsi-

nə şərait yaratmaqla, sahibkar gəlirinin və mənfəətinin əsaslı şəkildə artmasına təsir edir, bu proses 

zəncirvari formada daha təkmil və daim inkişafla fərqlənən geniş təkrar istehsalın baş verməsinə 

şərait yaradır. Şumpeterin əsaslandırılmış elmi baxışlarının əhəmiyyəti bir də ondadır ki, o, inno-

vasiya anlayışına nəzəri və praktiki baxımdan xüsusi diqqət yetirməklə, onun zəruriliyini geniş 

aydınlaşdırmaqla, bu prosesin mikro və makro iqtisadi inkişaf arasındakı qırılmaz əlaqəsini açır, 

gələcək sosial-iqtisadi inkişafın innovasiya fəaliyyətinin davamlı şəkildə həyata keçirilməsi ilə 

bağlı olması fikrini irəli sürür. Bir qədər sonra, Şumpeter (XX əsrin 30-cu illərində) innovasiya 

anlayışının elmi terminologiyada istifadə olunmasına nail oldu. Onun innovasiya anlayışını xarak-

terizə edən əsas əlamətlərinə aşağıdakılar şamil olunur: yeni texnikadan, texnologiyadan və müasir 

bazar infrastrukturundan istifadə edilməsi; məhsul istehsalının tərkibinin keyfiyyət və yararlılıq 

baxımından təkmilləşdirilməsi; yeni və səmərəli xammal və resurslardan istehsalda istifadə edil-

məsi;  istehsalın təşkilinin,  satışının və maddi-texniki  bazasının müasir tələblər baxımından inki- 
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şafı; yeni bazarların fəth olunmasına nail olunması. 

İ.A.Şumpeterin tədqiqat və əsərlərinin xüsusi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, innovasiya fəaliyyə-

tinin nəzəri və praktiki əsaslarının inkişafı ilə bağlı sonradan  digər alim və iqtisadçılar da onlara 

müraciət etmişlər. Belə ki, K.Frimenin, L.Soetenin, B.Lundvallın, R.Nelsonun və digər bira sıra 

iqtisadçıların bu sahədəki elmi əsərləri, apardıqları araşdırmalar buna nümunədir.  

İnnovasiya nəzəriyyəsinin və fəaliyyətinin inkişafında 1940-1970-ci illərdəki proseslər öz əvəz-

siz rolunu oynamışdır. Bu mərhələdə əsas diqqət innovasiyaların iqtisadi artımla bağlılığı yanaş-

masına yetirilmişdir. Müvafiq sahədə qeyd edilən problemlərin tədqiqində, araşdırmalarda S.Kuz-

nesin (Nobel mükafatı lauratı), C.Bernalın fikir və baxışları fərqlənir. Həmin alimlər özlərindən 

əvvəlki iqtisadçıların, xüsusilə də İ.A.Şumpeterin nəzəri-konseptual baxışlarını, yanaşmalarını 

daha da inkişaf etdirmişlər. Belə ki, Kuznes innovasiya anlayışına, onun inkişaf prosesinə tarixi 

dövrilik baxımından yanaşaraq, bu prosesin təkmilləşməsini siyasi-ictimai, sosial-iqtisadi və bazar 

tələbləri ilə əlaqəli əsaslandırmışdır. Onun əsaslandırmalarında elmi-texniki tərəqqinin, innovasi-

ya sahəsində inqilabi dəyişikliyin zamanla, dövrlə bağlı çıxış etməsi nəzərə çarpır. [5, s. 89-90] 

İnnovasiya nəzəriyyəsinin növbəti inkişaf mərhələsi XX əsrin 70-80-cı illərinə təsadüf edir. 

Müvafiq dövr yeni texniki dönüşün başlanması, sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərin dünyada möv-

qeyinin möhkəmlənməsi, elmi-texniki tərəqqinin tətbiq sahələrinin genişlənməsi kimi innovasiya 

fəaliyyəti üçün xarakterik olan bir mərhələni əhatə edir. Bu dövrdə iqtisadçı-alimlərdən Q.Menş, 

Y.Van Deyn, K.Frimena, C.Klark, Y.V.Yakoveç Şumpeterin və Kondratyevin nəzəriyyələrini tək-

milləşdirərək, innovasiya proseslərinin və fəaliyyətinin müasir və gələcək dövrlə bağlılığı üzrə 

nəzəri-konseptual yanaşmalarını bildirmişlər. Həmçinin, bu yanaşmalarda innovasiyaya elmi-tex-

niki tərəqqinin və iqtisadi inkişaf artımının, dövriliyinin mühüm və aparıcı tərkib hissəsi kimi 

yanaşılır, o, böhrandan çıxışın əsas mənbəyi hesab edilir. İnnovasiya nəzəriyyəsinin inkişafı ilə 

bağlı aparılan tədqiqatlarda S.Y.Qlazyein yanaşması da xüsusi maraq kəsb edir. Belə ki, o, elmi-

texniki tərəqqinin, texniki inkişafın iqtisadiyyata təsirinin qiymətləndirilməsini müəyyənləşdirə-

rək, innovasiya fəaliyyətinin ölkə və dünya iqtisadi inkişafına verəcəyi töhfənin əvəzsizliyini, yeni 

innovasiya potensiallarının yaradılması və müvafiq sahələrdə tətbiqinin bəşəriyyət üçün rolunu 

konkretləşdirmişdir. [9, s. 123] 

1990-cı ildən başlayaraq hal-hazıradək innovasiya nəzəriyyəsinin əsasları üzərində aparılan 

tədqiqatların inkişaf coğrafiyası və istiqamət sahələri öz çoxşaxəliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Məhz 

müasir dövrdə baş verən ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, ekoloji və digər ciddi hadisələr bir tərəfdən 

iqtisadi inkişafın, elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsinə, milli və beynəlxalq iqtisadiyyat sahə-

lərində transformasiya proseslərinin sürətlənməsinə səbəb olmuşdursa, digər tərəfdən dünyada iq-

tisadi, maliyyə böhranının yaranmasına, siyasi-iqtisadi maraqlar baxımından münaqişə ocaqlarının 

sayının artmasına və bu kimi neqativ halların güclənməsinə də gətirib çıxarmışdır. Artıq innovasi-

ya fəaliyyətinin, proseslərinin güclənməsini iqtisadçı alimlər, beynəlxalq maliyyə institutları, 

əksər dövlətlərin başçıları və digər rəsmi qurumlar, biznes  nümayəndələri tam qətiyyətlə istəsələr 

də, lakin yaranmış mürəkkəb vəziyyət belə ciddi məsələlərin həllində ümumi fikir birliyinin, so-

sial-iqtisadi və idarəetmə sahəsində əsaslı islahatların aparılmasını, kifayət qədər maddi və maliy-

yə resurslarının olmasını zəruriləşdirir. 

Son dövrlərdə innovasiya nəzəriyyəsinin tədqiqi ilə bağlı ABŞ iqtisadi məktəbinin apardığı 

araşdırmalar mövcud problemlərin aradan qaldırılması baxımından müsbət qiymətləndirilə bilər. 

Belə ki, bu məktəbin nümayəndəsi A.Şlezinqer ABŞ-ın ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi həyatında 

baş verən son 30 illik dövrü əhatə edən hadisələr üzrə ümumiləşdirmələr və təhlillər aparmış, hə-

min dövrlərdə innovasiya fəaliyyəti və onunla bağlı meyillərin son yüksəliş və son eniş nöqtələri, 

onların yaranmasına təsir edən daxili və xarici təsir amilləri müxtəlif aspektlərdən qiymətləndiril-

mişdir. Müvafiq yanaşma Şumpeterin və Kondratyevin nəzəriyyəsindən bəhrələnsə də, lakin onun 

proseslərə yanaşma metodologiyası və qiymətləndirmə metodikaları daha geniş istiqamətli mürək-

kəb və ciddi dəyişkənliyi ilə müşahidə olunan əsaslar üzrə formalaşır.  
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Son dövrün elmi yanaşmalarında innovasiya anlayışına, prosesinə baxışlar da müasirlik baxı-

mından təkmilləşməkdədir. B.Tvissin tədqiqatlarında innovasiya – yeniliyin, elmi-texniki nailiy-

yətin son nəticələrinin idarəetmə obyektinin təkmilləşdirilməsi, iqtisadi, sosial, ekoloji və digər 

sahələrdə inkişafın təmin edilməsi məqsədi üçün tətbiq edilən bir məfhum kimi dəyərləndirilir. 

[10, s. 39] Təbii ki, belə yanaşma qloballaşmaqda olan dünyanın dəyişkən və inkişaf tələbindən 

irəli gəlir. 

Bir sıra digər iqtisadçı alimlər bu məfhuma, anlayışa başqa cür yanaşırlar, belə ki, onların fik-

rincə innovasiya – davamlı bir proses olub, elmi fikirlərin, kəşflərin, ixtiraların və texnoloji yeni-

liklərin istehsal, xidmət sahəsində mütərəqqi dəyişikliyin əldə edilməsinə, onun praktiki tətbiqinə 

nail olunmasına və bütün bunların nəticəsi olaraq ictimai, sosial, iqtisadi səmərəyə çatılmasına 

gedən bağlılığı özündə ehtifa etməlidir. Beynəlxalq aləmdə innovasiya və innovasiya fəaliyyətinə 

olan baxışlardakı müxtəliflik bir-birilə ciddi ziddiyyət təşkil etmir. Belə ki, alimlərin bir qismi bu 

anlayış və fəaliyyəti tədqiqatın obyekti və predmeti ilə bağlayırlarsa, digər qismi onu məzmunla, 

fəaliyyət göstərdiyi istiqamət, verəcəyi fayda, əhatə dairəsi və digər bu kimi amillər ilə əlaqələn-

dirirlər.  

İnnovasiya anlayışına digər iqtisadçılar, alimlər əsasən yenilik, yeniləşmə nöqteyi-nəzərindən 

yanaşırlar, lakin bu baxışlar çox vaxt son nəticə bağlılığını ifadə etmədiyindən, müəyyən fikirdə 

bir mənalılıq özünü göstərir. Belə yanaşmada iqtisadi-istehsal münasibətləri üzrə əlavələrin edil-

məsi zərurəti meydana çıxır. İnnovasiya elmi yeniliklərin, nailiyyətlərin bazara müasir, rəqabətqa-

biliyyətli məhsulun çıxarılması ilə bağlı iqtisadiyyat, istehsal sahələrinə tətbiqini həyata keçir-

məlidir. 

Azərbaycanda innovativ fəaliyyətin formalaşma xüsusiyyətləri 

İctimai, iqtisadi və sosial həyatda innovasiya fəaliyyətinin və elmi-texniki tərəqqinin nəticələ-

rindən və nailiyyətlərindən istifadə ölkənin perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi-

nə, insan kapitalının formalaşmasına və intellektual potensialın üzə çıxarılmasına, bu imkanlardan 

səmərəli istifadəyə, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə, informasiyalı cəmiyyətin, elektron 

hökumətin, innovasiyalı inqtisadiyyatın qurulmasına, rəqabətqabiliyyətli və elmtutumlu məhsul 

istehsalının təmin edilməsinə öz müsbət təsirini göstərir. Bütün bu və digər bu kimi mühüm amillər 

nəzərə alınmaqla artıq ölkədə əməli addımlar atılmaqdadır. Azərbaycan Respublikasında innova-

siya fəaliyyətinin inkişaf zərurəti əsas götürülməklə, onun davamlı olaraq həyata həyata keçiril-

məsi məqsədilə zəruri hüquqi-normativ sənədlər, qanunvericilik aktları qəbul olunmaqdadır. Azər-

baycan Respublikasında innovasiya fəaliyyətinin və elmi-texniki tərəqqinin inkişafı inkişaf etmiş 

və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqayisədə öz zəifliyi ilə nəzərə çarpmaqdadır. Xüsusilə, belə 

xərclər istər dövlət büdcəsində, istərsə də ayrı-ayrı müəssisə, təşkilat və təsərrüfat subyektlərinin 

xərclərinin 1%-dən azını təşkil etməkdədir. Həmçinin, bu sahədəki maddi-texniki bazanın, kadr 

potensialının və infastruktur sisteminin səviyyəsi də aşağıdır. Ölkənin  bu mühüm və aparıcı sa-

hədəki geriliyini aradan qaldırmaq, onun qlobal innovasiya mühiti ilə ayaqlaşmasını, milli iqtisa-

diyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini təmin etmək üçün daha ciddi addımların atılması xüsusi zərurət-

dən irəli gəlir. 

Azərbaycan suveren bir dövlət kimi müstəqillik əldə etsə də, ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın 

tədricən yüksəlişinə 1996-cı ildən başlanılmışdır. Ölkədə əldə olunan bir çox uğurlar artıq 2000-

ci illərin ilk dövründən innovasiya fəaliyyətinə olan baxışları müsbət baxımdan dəyişmiş, müvafiq 

istiqamətdə istər dövlət, istərsə də özəl sektor səviyyəsində zəruri addımlar atılmağa başlanmışdır. 

Aparılan bütün bu araşdırmaların məntiqi mənası, mənşəyi, təbii ki, innovasiya anlayışının, inno-

vasiya prosesinin bir-biri ilə əlaqəli şəkildə kifayət qədər açıqlamasını verir. Bütün bunlarla yanaşı, 

zənnimizcə, innovasiya, innovasiya fəaliyyəti ilə bağlı konseptual baxışları, fikirləri cəmləşdirə-

rək, bu anlayışa, fəaliyyətə belə yanaşılması həm məntiqi, həm də müasirlik baxımından məqsə-

dəuyğundur. İnnovasiya, innovasiya fəaliyyəti cəmiyyətdə, sosial-iqtisadi həyatda elmi-texniki və 

mütərəqqi yeniliklərin formalaşmasını, onların müxtəlif inkişaf istiqamətli tətbiqinə nail olun-

masını və bu aspektdən dünyada, cəmiyyətdə, sosial-iqtisadi inkişafda mövcud olan problemlərin 
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həllinə təsir göstərməsini təmin edən bir qüvvə kimi qiymətləndirilməlidir. İnnovasiya anlayışına 

yalnız iqtisadi məfhum baxımından yanaşılmamalı, ona bütün sahələrdə inkişafı və təkmilləşməni 

təmin edəcək mühüm bir tərəqqi amili kimi baxılmalıdır. 

İnnovasiya prosesinin təşkili və tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasında dövlətin sosial - 

iqtisadi siyasətinin əsas tərkib hissəsi kimi innovasiya siyasəti vasitəsilə həyata keçirilməlidir. 

Ölkənin müstəqillik əldə etdiyi və bazar münasibətləri yolu ilə inkişaf etməyə başladığı sırf 1996-

cı ildən etibarən sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı zəruri normativ-hüquqi baza  ya-

radılmaqda, bu istiqamətdə nəzərəçarpacaq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Lakin, qlobal iqtisadi 

inkişafla ayaqlaşmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən innovasiya fəaliyyəti, siyasəti, onun 

hüquqi əsasları və digər bu yönümlü tədbirlərin həyata keçirilməsi və əhatə dairəsi ölkədə hələ 

təkmil və qaneedici səviyyədə formalaşmamışdır.  Eyni zamanda, bu siyasətə uyğun olaraq ölkədə 

investisiya - innovasiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün vacib addımlar atılır, müvafiq 

innovasiya strukturlarının, innovasiya mərkəzlərinin, texnoloji biznes-inkubatorların, texnopark-

ların yaradılması nəzərdə tutulub. Həmçinin, “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə 

Elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”da innovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, 

o cümlədən texnoparklar, texnoloji mərkəzlər, biznes inkubatorları şəbəkəsinin genişləndirilməsi 

bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.  

Azərbaycanda innovasiyalı iqtisadiyyatın tam və mükəmməl şəkildə formalaşma tələbi köklü 

və əsaslı islahatların, tədbirlərin həyata keçirilməsini ön plana çəkir. Məhz belə iqtisadiyyatı ya-

ratmaq ilk növbədə, bu sahədə konkret olaraq əsaslandırılmış, orta və uzun müddətə hədəflənmiş 

siyasətin, strategiyanın, hüquqi əsasların və tənzimləmə mexanizminin yaradımasını tələb edir. 

Ölkədə innovasiya fəaliyyətinin və siyasətinin hüquqi əsaslarını təmin edəcək əsas və mühüm sə-

nəd kimi Prezident İlham Əliyevin 29 dekabr 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azər-

baycan - 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müvafiq sənəddə 

daha çox innovasiyalı cəmiyyətin, innovativ inkişafın istiqamətləri müəyyən edilmiş, Konsepsi-

yanın tərkib elementlərinin, məzmununun əsasları göstərilmiş və hazırlanma müddəti müəyyən 

olunmuşdur. [1] 

Ölkədə qəbul edilən qanunvericilik və hüquqi sənədlər hələ ki, innovasiya fəaliyyətinin, inno-

vasiyanın bir mühüm inkişaf sahəsi kimi geniş müstəvidə səmərəli tətbiqinə, onun perspektiv isti-

qamətlərinin aydın və konkret baxımdan müəyyənləşdirilməsinə kifayət qədər imkanlar yaratmır. 

Belə ki, ölkədə innovasiya, innovasiya fəaliyyəti yeni bir sahə, mütərəqqi istiqamət olduğu üçün 

onun təşkilini tənzimləyən, funksiyalarını, hüquqlarını, vəzifələrini, məsuliyyət meyarlarını, 

koordinasiyasını və inkişafını təmin edən təkmil əsaslara, hüquqi bazaya ehtiyac artmaqdadır. La-

kin, innovasiya, innovasiya fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi əsaslar və müddəalar qəbul edilən müxtəlif 

sahələr üzrə (iqtisadiyyat, sosial və s.) konsepsiyalarda, Dövlət Poqramlarında, qanunvericilik sə-

nədlərində öz əksini həmin sənədlərin məqsəd və qayəsinə görə tapmaqdadır. Hələ ki, innovasiya 

sahəsində mükəmməl və mütərəqqilik baxımından əhəmiyyət kəsb edən vahid siyasətin, konsep-

siyanın, hüquqi bazanın kifayət qədər formalaşmaması Azərbaycanda innovasiyalı cəmiyyətin, 

iqtisadiyyatın yaradılmasını ləngitməkdədir. 

 

Nəticə 

Müasir təcrübə göstərir ki, innovasiya sahəsində siyasət, strategiya və konsepsiya ölkənin inki-

şafını təmin etmək üçün ciddi koordinasiyaya malik olmalıdır. Belə koordinasiya ölkədə qəbul 

edilən inkişaf strategiyaları ilə, konsepsiyalarla, dövlət proqramları ilə əsaslı şəkildə bağlı olmalı-

dır. İnnovasiya sahəsində milli strategiya, konsepsiya innovasiya siyasətinin, o cümlədən dövlətin 

sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin, strategiyasının mühüm tərkib hissəsini təşkil etməlidir. Belə 

inkişaf meyli müvafiq sahə üzrə qanunvericilik və hüquqi-normativ bazanın müasir tələblər baxı-

mından təkmilləşdirilmə zərurətini  də ön plana çəkir. 
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Резюме 

В статье исследуются концептуальные основы формирования и развития инновационной 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Резюме 

В статье исследуется уровень инновационного развития агробизнеса в Азербайджане. С 

помощью статистического анализа доли экспортируемых фруктов и овощей в общей доле 

товаров ненефтяного сектора, доли занятости по видам экономической деятельности, стои-

мости валовой продукции сельского хозяйства подчёркивается экономическая и социальная 

значимость данного сектора. На основе данных Глобально Инновационного Индекса прово-

дится анализ деятельности Азербайджана в сфере инноваций. Сравниваются позиции Азер-

байджана по каждому блоку в 2019 и 2020-х годах. Выявляются преимущества и недостатки 

отечественной инновационной системы. С целью устранения проблем, препятствующих 

развитию инновационного агробизнеса, автором предлагается ряд мер.  

Ключевые слова: глобальный инновационный индекс, инновации, аграрный сектор, 

агробизнес. 

 

Введение 

В наши дни, для ускорения процессов развития и  обеспечения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, необходимо, чтобы аграрный бизнес базировался на 

использование инноваций и достижений НТП. Под инновационной деятельностью в аграр-

ной сфере понимают совокупность действий по разработке новой или усовершенствован-

ной продукции, улучшенной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также 

современных технологий для реализации сельскохозяйственной продукции. [6 c.4-13] По-

этому актуальным становится вопрос формирования такой национальной системы инно-

ваций, которая позволит использовать потенциал и резервы отечественного сельского хоз-

яйства в полной мере. Теоретической основой статьи стали труды азербайджанских и 

зарубежных специалистов по вопросам  инновационного развития сельского хозяйства. 

Информационной базой послужили данные Государственного Статистического Комитета, 

Государственного Таможенного Комитета и данные из отчёта Глобального Инновацион-

ного Индекса. При подготовке материалов для статьи были использованы совокупность ме-

тодов экономико-статистического анализа, метод анализа и синтеза, метод сравнительного 

анализа и монографический метод. 

Основная часть 

Аграрный сектор Азербайджана является одним из приоритетных и важных секторов 

экономики. Экономическая и социальная значимость данного сектора неоднократно под-

чёркивалась и  в выступлениях главы государства. Являясь ключевым направлением разви-

тия ненефтяного сектора страны, сельское хозяйство удовлетворяет потребности в продук-

тах питания, снижает зависимость от импорта и расширяет экспортные возможности. К 

примеру, в 2020-ом году доля экспортируемых фруктов и овощей в общей доле товаров 

ненефтяного сектора составило 32.82%. Всего в прошлом, 2020-ом году было экспорти-

ровано 606 555.90 т. фруктов и овощей, стоимость которых составило 607 511.33 тысяч 

долларов США. Если сравнить эти данные с аналогичными статистическими показателями 

2019-ого года, то можем увидеть, что, несмотря на то, что объём экспортируемых товаров 

снизился на 3,5%, их стоимость увеличилась на 0,3%. [16]  
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Также, развитие аграрной сферы может привести к созданию новых рабочих мест в 

регионах и тем самым повысить экономическое благополучие населения регионов. Так, по 

статистическим данным на 2019-ый год, 36% занятости формируется только за счёт сель-

ского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, в то время как промышленность фор-

мирует 7,4% занятости, строительство - 7,4%, транспорт и складское хозяйство – 4,2%, ин-

формация и коммуникация – 1,3%. Вместе с тем, необходимо указать тот факт, что доля 

отрасли в структуре занятости населения не соответствует доли в ВВП. [14] 

 
Рисунок 1. Доля сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в ВВП,  

выраженный в процентах. 

Источник: Составлен автором на основе данных из электронного источника 

https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ 

 

Для более глубокого анализа состояния аграрного сектора, рассмотрим статистические 

показатели, отражающие стоимость валовой продукции сельского хозяйства в фактических 

ценах. [14] 

 

 
Рисунок 2. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах. 

Источник: Составлен автором на основе данных из электронного источника 

https://www.stat.gov.az/source/agriculture/ 

https://www.stat.gov.az/source/agriculture/
https://www.stat.gov.az/source/agriculture/
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На графике показаны данные 2013-2019 годов и отражены как общие стоимостные пока-

затели, так и отдельные показатели по растениеводству и животноводству. Так, если по-

казать в процентном соотношении сравнение с предыдущим годом, то можно заметить, что 

в 2014 и 2016 годах наблюдается незначительное сокращение, а начиная с 2017 года, наб-

людается прирост: в 2017 году прирост составил 17%, в 2018 году -7%, а в 2019 году -12%.  

Также, статистику стоимости валовой продукции сельского хозяйства можно классифи-

цировать по хозяйственным категориям. Данная статистика представлена в нижеследую-

щей таблице: [15]  

Таблица 1.  

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства по хозяйственным  

категориям в млн. манатах: 

 

Годы 
По всем хозяйст-

венным категориям 

По сельскохозяйст-

венным предприятиям 

По индивидуальным 

предпринимателям, 

семейным фермерским и 

домашним хозяйствам 

2013 5244.6 363.9 4880.7 

2014 5225.8 404.5 4821.3 

2015 5635.3 410.1 5225.2 

2016 5632.4 449.2 5183.2 

2017 6580.0 645.4 5934.6 

2018 7010.0 660.9 6349.1 

2019 7836.7 713.2 7123.5 

 

Источник: Составлен автором на основе данных из электронного источника 

https://azstat.org/statHtml/statHtml.do?orgId=994&tblId=DT_BB_008&conn_path=I2 

 

Как видно из таблицы, в результатах по сельскохозяйственным предприятиям наблю-

дается только прирост: в 2014 году- на 11%, в 2015 году на 1%, в 2016 году на 10%, в 2017 

году на 44%, в 2018 году на 2%, в 2019 году – на 8%. Если проанализировать данные по 

индивидуальным предприятиям, семейным фермерским и домашним хозяйствам, то можем  

сделать такой вывод, что в 2014 и 2016 годах было сокращение на 1,2% и 0,8% 

соответственно. А в остальные годы (2015, 2017, 2018 и 2019) наблюдался прирост в 8%, 

14%, 7% и 12%.  

Проведённый выше статистический анализ ещё раз показывает, какое огромное значение 

для экономики Азербайджана имеет аграрная сфера. В связи с этим, встаёт вопрос об уве-

личении производительности и продуктивности сельскохозяйственной экономики. Иными 

словами, одним из актуальных вопросов для нашей страны становится проблема создания 

оптимальной концепции развития аграрной сферы экономики. Как показывает опыт 

мировых стран, для достижения этой цели необходимо обеспечить тесную связь сельского 

хозяйства с инновациями. [1, 2] На сегодняшний день Азербайджан находится на стадии 

перехода к инновационной экономике. Несмотря на то, что правительством ведётся ряд 

работ для поощрения инновационной активности, создания благоприятной инновационной 

инфраструктуры и развития передовой наукоёмкой технологии, в настоящее время раз-

витие инновационной экономики нашей станы по многим параметрам отстаёт от ведущих 

https://azstat.org/statHtml/statHtml.do?orgId=994&tblId=DT_BB_008&conn_path=I2
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стран мира. Для оценки деятельности Азербайджана в сфере инноваций и выявления его 

недостатков обратимся к опыту международных индексов.  

В мире насчитывается множество методик расчёта уровня инновационного развития, как 

отдельных стран, так и регионов в целом. Одна из таких методик (Глобальный Инновацион-

ный Индекс, ГИИ) была разработана французской Школой бизнеса INSEAD совместно с 

Корнельским университетом (США) и Всемирной организацией интеллектуальной собст-

венности. Целью ГИИ является предоставление подробных данных об инновациях и оказа-

ние этим помощи странам в оценке их инновационной деятельности и принятии обоснован-

ных решений в отношении инновационной политики. В рейтинге ГИИ оцениваются 7 

блоков, которые состоят из 80-ти различных показателей и детально характеризуют состоя-

ние инновационной среды и результаты инновационной активности. [3, 5, 8] 

В ГИИ 2020-ого года Азербайджан занял 82-е место, поднявшись на два пункта по срав-

нению с прошлым 2019-ым годом. [12,13] Позиция Азербайджана по субиндексу “состоя-

ние инновационной среды” – 76, а по субиндексу “результаты инновационной активности” 

– 86.  В данном рейтинге Азербайджан находится в группе стран с доходом выше среднего, 

а в классификации по регионам относится к странам Северной Африки и Западной Азии 

(NAWA).  В следующей таблице мы можем увидеть динамику позиций Азербайджана в 

ГИИ в 2016-2020 гг:  

Таблица 2. 

Динамика позиций Азербайджана в ГИИ в 2016-2020 гг.: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

ГИИ 85 82 82 84 82 

Субиндекс “состояние инновационной 

среды” 

81 78 76 77 76 

Субиндекс “результаты инновацион-

ной активности” 

94 89 87 90 86 

 

*Количество стран в рейтинге: в 2016 г. - 128, в 2017 г. – 127, в 2018 г. – 126, в 2019 г. – 

129, в 2020 г. - 131 

 

Источник: Составлен автором на основе электронных ресурсов: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf 

  

Как было отмечено выше, в рейтинге ГИИ оцениваются 7 блоков: институты, человечес-

кий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка, уровень развития бизнеса, 

развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности. На Рисун-

ке 3, представленном ниже, мы наглядно можем увидеть, как поменялись позиции Азер-

байджана в 2020-ом году по сравнению с 2019-ым по каждому блоку. Проведя параллель 

между двумя исследуемыми годами, мы можем увидеть, что по 3-м бокам (человеческий 

капитал и наука, уровень развития бизнеса и результаты креативной деятельности) позиции 

Азербайджана улучшились, по 3-м блокам (инфраструктура, уровень развития рынка и раз-

витие технологий и экономики знаний) наблюдается снижение позиций, а по 1-му блоку 

(институты) – нет изменений.  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
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Рисунок 3. Сравнение позиции Азербайджана по элементам инновационного индекса 

ГИИ 2019 и ГИИ 2020. 

Источник: Составлен автором на основе электронных ресурсов: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf 

 

Согласно более детальному анализу отдельных показателей рейтинга ГИИ 2020-ого 

года, Азербайджан обладает следующие преимущества и недостатки инновационной 

системы. [12] Перечень слабых и сильных сторон приводится в нижеследующей таблице: 

Таблица 3.  

Преимущества и недостатки инновационной системы Азербайджана по ГИИ 2020  

 
 

Источник: Составлен автором на основе электронных ресурсов: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
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Подведя итоги анализа инновационного индекса Азербайджана, можно прийти к такому 

выводу, что наибольшие сложности в инновационном развитии экономики возникают по 

трём блокам: “развитие технологий и экономики знаний”, “уровень развития бизнеса” и 

“человеческий капитал и наука”. Естественно, что вышеуказанные барьеры также препятст-

вуют и развитию инновационного агробизнеса. Но на современном этапе для совершенст-

вования процессов аграрного бизнеса необходимо, чтобы они имели тесную связь с инно-

вациями и достижениями НТП. Правильно сформулированная инновационная политика 

способствует повышению конкурентоспособности продукции (предприятия, отрасли, эко-

номики страны) и тем самым обеспечивает экономическую безопасность страны. [11] Поэ-

тому, для улучшения “инновационного климата” агробизнеса, необходимо принятие опре-

делённых интенсивных мер, которые должны носить комплексный и системный характер. 

В первую очередь, основная роль в развитии инновационной деятельности должна быть 

возложена на университеты. Они должны играть доминирующую роль в процессе создания 

национального интеллектуального капитала в сфере науки и технологий. Но в их задачи 

должны входить не только предоставление образовательных услуг, а также создание новых 

инновационных компаний в своих инкубаторах. Очевидно, что создание крупных иннова-

ционных проектов требует и больших вложений, что зачастую может стать препятствием  

при их реализации. Поэтому, актуальным становится вопрос тесного сотрудничества уни-

верситетов и частного бизнеса, что может быть выгодным для обеих сторон. Так, финан-

сируя инновационную деятельность в университетах, предприятия могут увеличить свою 

прибыль за счёт применения этих инновационных разработок, а университеты, в свою оче-

редь получают возможность участия в частном предпринимательском секторе и возмож-

ность запатентовать разработанные ими инновационные идеи. [9 c.34-40] 

Также следует отметить тот факт, что инновационное развитие агробизнеса невозможно 

без государственной поддержки. Данная поддержка может проявляться в двух направле-

ниях: в виде прямого и косвенного регулирования. К непосредственно влияющим методам 

поощрения развития инноваций со стороны государства относятся кредитование, бюджет-

ное финансирование, субсидирование, государственные заказы и прочее. Самым большим 

преимуществом прямых методов считается возможность их контролирования. Однако, 

также имеются и недостатки прямых методов, к которым можно отнести проблему корруп-

ции, лоббирования и административных расходов. В связи с вышеуказанными несовершен-

ствами прямых методов, в зарубежной практике всё большее распространение получают 

косвенные методы. В качестве косвенных методов могут выступать укрепление законода-

тельно правовой базы в сфере инноваций и науки, создание и поддержание инновационной 

инфраструктуры, налоговое стимулирование, предоставление информационно-консульта-

ционных услуг и так далее. [4] 

К инновационному развитию агробизнеса может также привести внедрение в экономику 

венчурного бизнеса. Венчурный бизнес ориентирован на практическое применение техни-

ческих и технологических новшеств, научных достижений, которые ещё не испробованы 

на практике. [7] К примеру, в США, где данная практика широко применяется, функциони-

руют более чем 900 венчурных фирм, которые каждый год инвестируют в инновационные 

проекты примерно 35 млрд. долларов. Ежегодная прибыльная норма венчурных компаний 

составляет выше 25%. Однако, следует отметить и тот факт, что венчурному финансиро-

ванию характерен высокий уровень риска и повышенные показатели банкротства. Успеш-

ными оказываются только те фирмы, которые вступают на рынок с совершенно новыми 

продуктами, на которые имеется высокий спрос. К факторам, определяющим высокую 

эффективность венчурных компаний можно отнести: 

 Способность быстро ориентироваться к изменениям рынка, а также формировать 

новые рыночные потребности; 

 Создание постоянной неразрывной связи между наукой и производством; 
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 Расширение круга потребителей благодаря относительно низким ценам на выпущен-

ную продукцию (фирмам с малыми размерами легче сократить издержки путём 

экономии на производственных масштабах). [10 c.50-51] 

 

Выводы 

Опираясь на проведённое исследование можно прийти к такому выводу, что аграрный 

сектор Азербайджана является одним из самых стабильно развивающихся секторов. Но для 

ускорения темпов его развития и получения наиболее эффективных результатов необходи-

мо поднять инновационную активность в данном секторе. Анализ инновационного состоя-

ния экономики Азербайджана на основе данных ГИИ 2020 показал, что сложности в инно-

вационном развитии  наблюдаются по трём блокам: “развитие технологий и экономики 

знаний”, “уровень развития бизнеса” и “человеческий капитал и наука”. Для улучшения 

результатов по этим показателям и инновационного развития аграрного бизнеса автором 

предлагается принятие следующих мер: 

 Повышение уровня развития НИОКР в стране; 

 Создание благоприятных условий для практической реализации научных разработок; 

 Разработка механизма для коммерциализации инноваций; 

 Создание тесной связи между наукой, бизнесом и государством.  
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Azərbaycanda aqrobiznesin innovativ inkişafının qiymətləndirilməsi 

Xülasə 

  Məqalədə Azərbaycanda aqrobiznesin innovativ inkişaf səviyyəsi araşdırılıb. İxrac olunan 

meyvə-tərəvəzin ümumi qeyri-neft sektoru üzrə ixracda payının, iqtisadi fəaliyyət növlərinə görə 

məşğulluğun payının, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun dəyərinin statistik təhlilindən isti-

fadə etməklə bu sahənin iqtisadi və sosial əhəmiyyəti vurğulanır. Qlobal İnnovasiya İndeksinin 

məlumatları əsasında Azərbaycanın innovasiya sahəsindəki fəaliyyətinin təhlili aparılır. Azər-

baycanın 2019 və 2020-ci illərdə hər blok üzrə mövqeləri müqayisə olunur. Yerli innovasiya sis-

teminin üstünlükləri və mənfi cəhətləri aşkarlanır. İnnovativ aqrobiznesin inkişafına mane olan 

problemləri aradan qaldırmaq üçün müəllif tərəfindən bir sıra tədbirlər təklif edilir. 

Açar sözlər: qlobal innovasiya indeksi, innovasiyalar, aqrar sektor, aqrobiznes.   
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Assessment of innovative development of agribusiness in Azerbaijan 

Summary 

The article examines the level of innovative development of agribusiness in Azerbaijan. The 

economic and social importance of this sector is emphasized by using a statistical analysis of the 

share of exported fruits and vegetables in the total share of goods in the non-oil sector, the share 

of employment by type of economic activity, the value of gross agricultural output. Based on the 

data from the Global Innovation Index, an analysis of Azerbaijan's activities in the field of 

innovation is carried out. The author compares the positions of Azerbaijan for each block in 2019 

and 2020. The article reveals the advantages and disadvantages of the domestic innovation system. 

In order to eliminate the problems that hinder the development of innovative agribusiness, the 

author proposes a number of measures. 

Key words: global innovation index, innovation, agricultural sector, agribusiness. 
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AQROBİZNES SİSTEMİNDƏ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ ELEKTRON XİDMƏTLƏRİN ROLU 

 

Xülasə 

Milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə səmərəli fəaliyyət göstərirlər. 

Onlar arasında istehsal, maliyyə və təsərrüfat əlaqələrinin elektronlaşdırılması hazırda vacib məsə-

lələrdən biridir. Çünki bu, təsərrüfat subyektlərinin vaxt və pul itkilərinin  qarşısının alınmasında 

mühüm rol oynayacaqdır. Bu baxımdan sahələrarası əlaqələrin təkmilləşdirilməsində elektonlaş-

dırmanın üstünlüklərindən istifadə olunması zəruridir. 

Təqdim olunan məqalədə aqrobiznesin inkişaf meyilləri və bu sahədə elektron xidmətlərin təş-

kilinin müasir istiqamətləri öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: sahibkarlıq, xidmət, rəqabət, maliyyə, informasiya, istehsal, investisiya. 

 

Giriş 

 Respublikamızda aparılan məqsədyönlü sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində kənd təsərrüfatında 

sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaradılmışdır. İqtisadiyyatın bu sektorunda da islahatların 

həyata keçirilməsi uğurla davam etdirilir. Bunun nəticəsində aqrar iqtisadiyyatın sahəvi struktu-

runda əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Ölkə əhalisinin əksər hissəsinin kənd təsərrüfatı sahəsində 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasını və bu sahədə hərtərəfli imkanların mövcudluğunu nəzərə 

alaraq demək olar ki, şanlı ordumuz tərəfindən otuz illik bir dönəmdə işğal altında qalmış torpaq-

larımızın işğaldan azad olunması da kənd təsərrüfatının inkişafında yeni perspektivlər yaratmışdır. 

İşğaldan azad olunan ərazilərdə də kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, tədarükü, satışı 

və ixracı infrastrukturlarının formalaşdırılmasında, maliyyə-təsərrüfat əlaqələrinin yaxşılaşdırıl-

masında elektron xidmətlərin xüsusi əhəmiyyətinin olacağı heç bir şübhə doğurtmur. 

Kənd təsərrüfatında elektron informasiya sisteminin təşkilinin zəruriliyi və üstünlükləri  

Məlum olduğu kimi, kənd təsərrüfatı sahələri qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. Bu sahədə 

torpağın əsas istehsal amili olması və eyni zamanda onun  kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinə 

və mübadiləsi imkanlarına təsir dərəcəsinin əhəmiyyətli olmasına şərait yaradır. Bu baxımdan 

ərzağa olan daxili tələbatın daha dolğun ödənilməsi üçün müasir texnika və texnologiyadan  geniş  

istifadə  olunmalı, aqrar istehsalın avtomatlaşdırılması və torpağın yüksək texnoloji emalı həyata 

keçirilməlidir.  

Kənd təsərrüfatının sənayenin digər sahələri ilə əlaqə və münasibətlərinin tənzimlənməsi  məq-

sədilə müvafiq əmtəələrin istehsalçılardan istehlakçılara doğru ötürülməsi prosesinin izlənilməsi 

zəruri hesab olunur. Həmin proseslə bağlı əməliyyatların idarə olunması  məqsədilə  “aqrobiznes” 

anlayışından  istifadə olunur. Aqrobiznes anlayışı əsasən kənd təsərrüfatının resurs təminatını hə-

yata keçirən sahələr, həmçinin məhsulların  satışı, emalı və bölgüsü proseslərini əhatə edir. Təcrü-

bə göstərir ki, kənardan alınan resursların dəyəri bəzən kənd təsərrüfatı  məhsullarının dəyərinin  

yarısına qədərini təşkil edir. Ona görə də aqrobiznesin səmərəliliyinə təsir edən və onun yüksəldil-

məsini şərtləndirən amilləri aşkar etmək, qiymətləndirmək və müvafiq tədbirlər görmək lazım 

gəlir. 

Aqrar sfera  istehsal vasitələrindən istifadə sahəsində işlərin mövsümiliyi, məhsulların saxlanıl-

ması və emalı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Bütün bunlar isə öz növbəsində aqrar biznes fəaliy-

yətinin təşkilinə öz təsirini göstərir. Reallıq naminə aqrar  biznes sferasında iqtisadi münasibətlərin  

xarakterik  xüsusiyyətlərinin nəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğundur. 
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Aqrar biznes sferasında iqtisadi  münasibətlərin xüsusiyyətləri 

Əmtəələrin nisbi həmcinsliyi Yüksək sahibkarlıq riski 

  

Çoxlu sayda müstəqil sahibkarların olma-

sına görə əmtəə kütləsinin yüksək rəqabət 

qabiliyyətliliyi 

Kənd təsərrüfatı əmtəələrilə müqavilədə qiymət 

qeyri-paritetliliyinin sahələr arasında  

ekvivalent əlaqələrin daimi pozulmasına  

keçməsi 

  

Kənd təsərrüfatı istehsalındakı tərəddüdlərlə 

əlaqədar bazar konyunkturasının  

qeyri-dayanıqlılığı 

Bazarın inkişafına dövlət tərəfindən  

əhəmiyyətli müdaxilə 

 

Şəkil 1. Aqrobiznesin xarakterik xüsusiyyətləri. 
 

Aqrobiznesin xarakterik xüsusiyyətləri ilə yanaşı onun müasir problemlərinin araşdırılması da 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Mənbələrdə daha çox istehsal məsələsi ön plana çıxarılsa da, demək 

olar ki, emal,  satış və ixrac sferalarında da ciddi problemlər vardır. Hazırda qloballaşma, elektron-

laşma və rəqəmsallaşmanın başlıca inkişaf meyarlarına çevrilməsi mövcud geriliklərin qısa müd-

dətdə aradan qaldırılmasını tələb edir. Ona görə ki, həmin priseslərdə vaxt baxımından gecikmə-

lərə yol verilməsi bazarın  və rəqabət qabiliyyətinin itirilməsi deməkdir. Bu baxımdan seçilmiş 

aqrar strategiyanın davam etdirilməsi və əlavə tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi lazımdır. 

Burada: 

 aqrobiznes iştirakçılarına  dövlət hesabına marketinq xidmətlərinin  göstərilməsi; 

 ilkin mərhələdə aqrar istehsal məhsullarının ixracının təşviqi və subsidiyalaşdırılması: 

 yeni fəaliyyətə başlayan aqrobiznes subyektlərinə ödənişsiz konsaltinq xidmətlərinin göstə-

rilməsi; 

 aqrobiznes subyektlərinə fəaliyyətlərinin ilk beş ilində dövlət hesabına təlim və treyninqlərin 

keçirilməsi; 

 aqrar sahənin intensiv inkişafının təmin edilməsi istiqamətində innovasiyalardan istifadə im-

kanlarının genişləndirilməsi; 

 istehsal, tədarük və emal  sferaları arasında kooperasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi; 

 istehsalçılar, kommersiya qurumları və ixracatçılar arasında gəlirlərin bölüşdürülməsinə nə-

zarət; 

 aqrobiznes iştirakçılarının  ortaq gəlirlərinə zəmanət verən qiymət sisteminin tətbiqinə keçi-

din təmin olunması kimi tədbirlərin reallaşdırılması  nəzərdə tutulur.   

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən istiqamətlər üzrə konkret tədbirlər həyata keçiril-

məkdədir və müəyyən nəticələr əldə olunmuşdur. Belə ki, son dövrlərdə  respublikada kənd təsər-

rüfatının inkişafında yüksək artım dinamikası müşahidə olunmaqdadır. Bunu həmin sahəyə ma-

liyyə və infrastruktur baxımından dövlət dəstəyi ilə yanaşı  texniki yardımların göstərilməsi, həm-

çinin innovasiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsi ilə əlaqələndirmək olar. Bu baxımdan yeni yara-

dılmış innovativ sistemlərdən biri olan “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemini xüsusi 

qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının rəqabətqabiliyyətliliyinin 

artırılmasında elektron xidmətlərin təşkilinin  və  təkmilləşdirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Belə ki, elektron xidmətlərin təşkili ilk növbədə mövcud iqtisadi əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına 

şərait yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatında “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya 

sisteminin yaradılmasının hüquqi əsasları müəyyən olunmuş, onun  təşkilati və texnoloji əsasları 

müəyyən edilərək, kənd təsərrüfatının idarə edilməsinin dünya təcrübəsi əsasında təkmilləş-

dirilməsinə şərait yaradılmışdır. Bundan əlavə, respublikanın kənd təsərrüfatında ceyn texno-

logiyalarının tətbiqi ceyn avadanlıqlarından istifadə imkanlarını genişləndirmişdir ki, bunun da 

bilavasitə “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin yaratdığı imkanlardan irəli gəldiyini 
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söyləmək olar. Son nəticədə elektron xidmətlərin altsistemlərinin fəaliyyətinin təmin olunmasının 

kənd təsərrüfatında iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə əsaslı zəmin yaradacağı şübhəsizdir. 

Azərbaycanda aqrar iqtisadiyyatın inkişafı struktur yenidənqurma, sahənin rəqabət qabiliyyə-

tinin yüksəldilməsi, istehsal həcminin artırılması və bu qəbildən olan digər strateji hədəflərin real-

laşdırılması ilə müşayiət olunmaqdadır. Aqrobiznesin inkişafına dair  yaxın və uzunmüddətli döv-

rü əhatə edən prioritet vəzifələrin həyata keçirilməsi və müvafiq hədəflərin  müəyyən olunması isə 

aqrar sahənin tərəqqisində yeni mərhələdir. Bu mərhələdə ölkənin valyuta ehtiyatlarının və milli 

gəlirlərin formalaşmasında aqrobiznesin payının artırılmasının təmin edilməsi başlıca məqsəd-

lərdən biri kimi qəbul edilir.  

Qeyd olunanlar ölkədə aqrobiznesin fəaliyyət strategiyasının işlənilməsini və reallaşdırılmasını 

tələb edir. Bu baxımdan aqrobiznesin tədricən elektronlaşdırılması, onun hüquqi, təşkilati və iqti-

sadi əsaslarının təkmilləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Kənd təsərrüfatı sahələrinin yeni 

texnologiyalara, elektronlaşdırma xidmətlərinə tələbatının artması və aqrobiznesin rəqəmsallaş-

ması sahənin inkişafı imkanlarını müəyyən edir. Təsadüfi deyil ki, respublikamızda telekommuni-

kasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində aqrobiznesdə 

elektronlaşma sistemi  strateji hədəf kimi  seçilmişdir.  

Aqrobiznesdə elektronlaşdırmanın təşkilinin müasir vəziyyətini təhlil edərkən nəticələrdən 

məlum olur ki, elektronlaşdırma tədbirləri aqrar sahədə reallaşdırılmaqdadır. Başqa sözlə, Azər-

baycanda ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması strategiyasının həyata keçirildiyi dövrdən etibarən  

aqrobiznesdə elektronlaşdırma xidmətlərinin təşkili işlərinə start verilmişdir. Aqrobiznes qarşı-

sında duran digər əsas məsələlərdən biri də yetişdirilmiş ərzaq və qida məhsullarının qısa zaman 

kəsiyində yerli, regional və dünya bazarlarına çıxarılmasının təmin olunmasıdır. Göstərə bilərik 

ki, son dövrlərdə Rusiya Federasiyasına pomidor ixracında yaranmış maneələr sahənin  potensia-

lından səmərəli istifadəyə mənfi təsir etməklə bərabər onun perspektiv inkişafına da mənfi təsir 

etməkdədir. Lakin ixracatçıların bu problemlərlə üzləşməməsi üçün vaxtında  elektron vasitələr-

dən istifadə etməklə elektron ticarətin təşkilinə keçid təmin olunmalı idi. Hətta fyuçers müqavi-

lələrinin bağlanılması və bu müqavilələrin təmin etdiyi imkanlardan bəhrələnməklə yeni müştəri 

kontingentinin formalaşdırılması mümkündür. Bütövlükdə elektronlaşmış iqtisadi əlaqələrin 

yaradılması, alqı-satqı əməliyyatlarının aparılması və onların həcminin artırılmasının hüquqi me-

xanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi lazımdır. 

Aqrar sektorun inkişafının daim dövlətin diqqət mərkəzində olması və dövlət tərəfindən dəstək-

lənməsi, eləcə də sahənin inkişaf tempinin sürətləndirilməsi məqsədilə istehsalçılara maliyyə yar-

dımlarının göstərilməsi ilə bərabər hazırkı istehsal-təsərrüfat əlaqələri sahənin dövlət tərəfindən dəs-

təklənməsində şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipinin gözlənilməsini də tələb edir. Aqrar sahədə möv-

cud və formalaşmaqda olan iqtisadi əlaqələrin operativliyinin təmin edilməsi məhz “Elektron kənd 

təsərrüfatı” informasiya sisteminin təşkili və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsindən asılıdır. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadi əlaqələrin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə elektron xidmətlərin 

göstərilməsi üçün informasiya bazası yaradılmaqdadır. Hər bir istehsalçı üzrə tamlıqla mövcud 

olan informasiya toplusu mərkəzləşdirilməlidir. Onun gələcəkdə istifadəsinin asanlaşdırılması, 

toplanılması və işlənilməsinin sadələşdirilməsi məqsədilə avtomatlaşdırılması təmin edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının rəqəmsal əsaslarla təşkili dövründə bu, önəmli  mə-

sələlərdən biridir. Müasir tələblərə cavab verən informasiya bazası eyni zamanda həm də  informa-

siya kapitalı hesab olunur. Bu baxımdan “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi Azərbay-

can Respublikasının mülkiyyətidir. [1]                 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin  bir 

sıra altsistemləri yaradılmışdır ki, buraya “Elektron xidmətlər” və “Lisenziyaların reyestri” altsis-

temlərini aid etmək olar. Bütün bunlar və “Elektron xidmətlər portalı”nı birləşdirən Vahid Elek-

tron Xidmətlər Sisteminin hazırlanması zərurəti yaranmışdır. Bu sistemin yaradılması kənd 

təsərrüfatında təklif olunan xidmətlərin, görüləcək işlərin təklif sorğusu yolu ilə satınalınmasının 

reallaşdırılması imkanlarının təmin olunmasına xidmət edir.  
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Aqrar sahədə iqtisadi əlaqələr müqavilələr vasitəsi ilə tənzimlənir. Təbii ki, bağlanan satınalma 

müqaviləsi üzrə aparılacaq ödənişlər nağdsiz qaydada həyata keçirilir. Müqavilələrdə malgöndə-

rən tərəfindən təklif edilən məhsullar və podratçı tərəfindən görüləcək işlər və onların dəyəri qeyd 

olunur. Müqavilələrdə əlavə olaraq, nəqliyyat, vergi, sığorta xərcləri ayrılıqda aqrar təsərrüfat sub-

yektinin, yaxud sahibkarın nəzərinə çatdırılır. Əgər mallar idxal əməliyyatlarının obyektidirsə, on-

da gömrük rüsumları da müqavilələrdə verilir. Beləliklə, aqrar müəssisələrin iqtisadi əlaqələri çər-

çivəsində xidmət müqavilələrində yerinə yetiriləcək işlərin bütün tələblərə cavab verməsi əsaslan-

dırılmalıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, fermerlərlə yaxınlığı təminetmə baxımından “Elektron kənd təsərrü-

fatı” informasiya sisteminin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu sistem fermerlərin şəffaf və səmərəli 

idarəetməsini təmin etməklə bərabər sahədə innovasiyanın tətbiqini asanlaşdırır. “Elektron kənd 

təsərrüfatı” informasiya sistemi daxili və xarici əlaqələrdə inteqrasiya imkanlarını artırır. Hazırda 

sahə qarşısında duran əsas məsələlərdən biri kənd təsərrüfatı zəncirinin, onun iqtisadi əlaqələrinin 

qurulmasıdır. “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi aqrobiznes proseslərini hərtərəfli 

əhatə edə biləcək modulların formalaşmasını təmin edir. Bu sistem kənd təsərrüfatı məhsullarının 

başlanğıc mərhələsindən yekun mərhələsinə kimi bütün prosesləri tam şəkildə əhatə etməklə 

yanaşı operativliyin təmin olunmasına, həmçinin iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə və şəffaf-

lığın təmin edilməsinə xidmət edir. 

“Elektron kənd təsərrüfatı”informasiya sistemi  aqrar sahədə iqtisadi əlaqələrin inkişafı 

meyilləri 
“Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi aqrar sahədə iqtisadi əlaqələrin yaxşılaşdırıl-

masında elektron xidmətlərin düzgün həyata keçirilməsini müəyyən edir. İqtisadi əlaqələrə nəzarət 

mexanizminin qurulması da bu sistemlə əlaqədardır. Elektron xidmətdən yararlanan subyektlər 

real vaxt rejimində iqtisadi əlaqələrin izlənilməsi imkanlarını genişləndirir. Kənd təsərrüfatında 

elektron xidmətlərin təşkili onun bütün sahələrində olduğu kimi daxili və xarici iqtisadi əlaqələ-

rində də inteqrasiya imkanlarını genişləndirir. Kənd təsərrüfatında istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti ilə 

bağlı olan iqtisadi əlaqələrin qurulması elektron xidmətlərin tamamlanmasının nəticəsidir. Aqrar 

sferada elektron xidmətlərin təşkili sahənin hərtərəfli təhlil olunma imkanlarını genişləndirir. Bu 

sahədə müasir texniki problemlərin həlli elektron xidmətlərin tətbiqi ilə daha da asanlaşır. Eyni 

zamanda kənd təsərrüfatında “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin yaradılması sahə-

də real məlumatlar əsasında inkişaf proqnozlarının işlənib hazırlanmasına geniş imkanlar yaradır.  

Kənd təsərrüfatında iqtisadi əlaqələrin yaxşılaşdırılması məqsədilə yaradılan elektron xidmət-

lərin təşkili əlavə vaxt itirmədən bu əlaqələrin qurulmasında və operativ həll edilməsində böyük 

rol oynayır. Kənd təsərrüfatında analitik və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, planlaşdırmanın 

aparılması daha çox elektron xidmətlərə əsaslanır. Kənd təsərrüfatında elektron xidmətlər indiki 

dövrün əsas tələbi kimi “Big Data”nın yığılması və formalaşdırılması imkanları yaradır. 

Kənd təsərrüfatında sahibkarlıq mühitinin inkişafı sahəsində aparılan tədbirlər kompleksi bu 

təsərrüfatda iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsini təmin edir. Normativ-hüquqi aktlar haqqında 

yetərincə bazar subyektlərinin biliklərinin olmaması iqtisadi əlaqələrin səmərəli təşkilinə mənfi 

təsir göstərir. Odur ki, aqrar sahədə sahibkarların qüvvədə olan hüquqi-iqtisadi mexanizmlər üzrə 

kifayət qədər məlumatlarının olmadığı üçün onlara qüvvədə olan qanunlar, ölkə prezidentinin 

fərman və sərəncamları, Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları, Nazirlik, Komitə və digər 

mərkəzi hakimiyyət orqanlarının kənd təsərrüfatının təşkilinə və inkişafına imkan verən normativ-

hüquqi aktları barədə kifayət qədər informasiyaların verilməsi və bu məlumatların yayılması üçün 

elektron xidmətlərin təşkili çox vacib idi. 

Aparılan islahatların məntiqi nəticəsi kimi son illərdə ölkəmizdə aqrar sahibkarlığın inkişafında 

əsaslı irəliləyişlər müşahidə olunur, kənd təsərrüfatında özəl bölmənin xüsusi çəkisi tədricən artır. 

Həmin müsbət dinamikanın əldə olunmasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi və təkmilləşdiril-

məsi mühüm amillərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər. Kənd təsərrüfatında iqtisadi əlaqələrin 

yaxşılaşdırılması isə bilavasitə elektron xidmətlərin tətbiqinin nəticəsidir desək, yanılmarıq. Aqrar 
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sahənin inkişafında payı ilbəil artan sahibkarlıq qurumlarına investisiya qoyuluşlarının, o cümlə-

dən əvəzsiz  maliyyə yardımlarının ayrılmasında və aqrar istehsalçıların iqtisadi əlaqələrinin yaxşı-

laşdırılmasında elektron xidmətlərin yaradılması üzrə  zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi ciddi 

iqtisadi sıçrayışa səbəb olmaqdadır. [2, s.147] 

Aparılan iqtisadi araşdırmalar və təhlillər  göstərir ki, aqrar sahədə aparılan islahatlar istehsal-

çıların təsərrüfat müstəqilliyini təmin etmişdir. Aqrar istehsal subyektləri isə öz torpaq sahələrini 

və əmlaklarını özəlləşdirərək, yeni mütərəqqi iqtisadi münasibətlər sistemini formalaşdırırlar. Bu-

nunla yanaşı aqrar sahənin mövcud inkişaf səviyyəsi və bu sahədə iqtisadi əlaqələrlə bağlı aşağı-

dakı meyilləri ümumiləşdirmək olar: 

 respublikada aqrar sahənin elektron xidmətləri üzrə qanunvericilik bazası formalaşdırılmış-

dır, “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi  ardıcıl olaraq 

davam etdirilir; 

 aqrar sahədə iqtisadi əlaqələrin inkişafına əlverişli şərait yaratmaq üçün elektron xidmətlərin 

təşkili, iqtisadi və hüquqi tədbirlər sistemi həyata keçirilmişdir; 

 aqrar sahədə təkmilləşdirilmiş “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sisteminin təşkili 

üçün daxili və xarici  iqtisadi əlaqələr qurulmuş, kənd təsərrüfatında dünya standartlarının 

tələblərinə cavab verən yeni istehsal və xidmət sahələri formalaşdırılmışdır; 

 “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi aqrar sahənin inkişafı məqsədilə əvəzsiz 

maliyyə yardımlarının, o cümlədən sahəyə iqtisadi investisiyaların qoyuluşunu təmin et-

mişdir. 

Bütün yuxarıda qeyd olunan nailiyyətlərlə bərabər respublikamızın aqrar sahəsində bəzi prob-

lem və çətinliklər hələ  də qalmaqdadır. Lakin hazırda öz  iqtisadi və maliyyə  fəaliyyətini müstəqil 

olaraq təşəbbüskarlıqla reallaşdıran aqrar sahibkarlar iqtisadi əlaqələrin yaxşılaşdırılması sahəsin-

də qarşılaşdıqları əsaslı problemlərin həllində elektron xidmətin yardımına arxalanırlar. Elektron 

xidmətin operativ məlumatları əsasında dövlət aqrar sahibkarlara  maliyyə yardımlarının ayrılması 

zərurətini müəyyən etməklə onlara iqtisadi, təşkilati və texniki yardım göstərir. 

Hazırda aqrar sahibkarların əsas problemi mövcud vəziyyətlə əlaqədar iqtisadi əlaqələrin təşki-

lində olan çətinliklər ucbatından istehsal prosesini tam qura bilməmələri və yaxud istehsal etdikləri 

kənd təsərrüfatı məhsullarını sata bilməmələridir. Onlar  dövlətin iqtisadi yardımlarına böyük ehti-

yac duyduqlarını, habelə texnika, yanacaq və sürtgü materiallarını daha ucuz qiymətlərlə əldə et-

mək istəklərini nümayiş etdirirlər. Məsələ ondan ibarətdir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 

və ya bu işə başlamaq istəyənlərin çoxunun təsərrüfat formasının seçilməsi, biznes-plan, girov, 

maya dəyəri, xalis gəlir, idarəetmə, marketinq və s. bu kimi iqtisadi terminlər barədə təsəvvürləri 

olduqca azdır. Aparılmış sorğulardan bəlli olmuşdur ki, onlar qabaqcadan işlərini planlaşdırmaq-

da, bazarın öyrənilməsində və müştərilərlə iş aparmaqda, xərclərin və gəlirlərin hesablanmasında 

və özlərinin fəaliyyətlərinin nəticələrininin qiymətləndirilməsində  çətinlik çəkirlər. 

Aqrar sahibkarlar ilk növbədə özünün daxili imkanlarını və real vəziyyəti nəzərə alaraq, iqtisadi 

əlaqələri elektron xidmətlər əsasında düzgün qurmağı və məqsədyönlü şəkildə idarə etməyi bacar-

malıdır. Aqrar istehsalçılar istehsal texnologiyalarını, aqrotexniki və zoobaytar qaydaları yaxşı 

bilməmləri səbəbindən  qarşıya qoyduqları məqsədlərə nail ola bilmirlər. Bu da onların iqtisadi 

əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi prosesində elektron xidmətlərin təşkilini zəruri edir və həmin 

istehsalçıların fəaliyyəti mənfəətlə başa gəlir. 

Aqrar sahibkarların səmərəli fəaliyyətinə təsir göstərən problemlərdən biri də iqtisadi əlaqələrin 

təşkilində olan çatışmazlıqlardır ki,bu da daha çox aşağıdakı problemlərin yaranmasına səbəb olur: 

 sahənin maddi-texniki bazasının zəif olması sahibkarlara yeni texnika, ehtiyat hissələri, güb-

rələr, bitki-mühafizə və heyvan xəstəliklərinə qarşı mübarizə vasitələrinin əldə edilməsində 

maddi və təşkilati çətinliklər yaradır; 

 sahibkarlar kreditlərin alınmasında  çətinliklərlə üzləşirlər; 

 sahibkarların müxtəlif aqroxidmətlərə (texniki, aqronomik, baytarlıq, iqtisadi, hüquqi və s.) 

olan tələbatları tam ödənilmir; 
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 aqrar istehsalda ixracın stimullaşdırılmasına investisiyaların cəlb olunması ləngiyir; 

 iri emal müəssisələrinin yeniləşdirilməsi, habelə yerlərdə kiçik həcmli ət, süd, meyvə, tərə-

vəz emalı üzrə infrastruktur sahələrin yaradılması prosesi qeyri-bərabər şəkildə həyata ke-

çirilir; 

 aqrar sahənin yeni elektron xidmətin təşkilinə uyğun təşkilatlanması, informasiya-məsləhət 

sisteminin formalaşdırılması prosesləri  geri qalır. [4, s. 348] 

Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar hazırda ən azı üç subyektin-

təbii inhisarçıların, emal müəssisələrinin və vasitəçi təşkilatların iqtisadi təzyiqlərinə məruz qalır. 

Bu da işi səmərəli təşkil edə bilməyən bəzi məhsul istehsalçılarınin ili mənfəətlə yox, zərərlə başa 

vurması ilə nəticələnir. Odur ki, bəzi aqrar təsərrüfat subyektləri maliyyə vəsaitlərini itirir və növ-

bəti təsərrüfat ilində istehsal imkanlarından məhrum olurlar. Aqrar məhsullar bazarında lokal inhi-

sarçılığın mövcudluğu, bu sahədə iqtisadi əlaqələrin formalaşmasında elektron xidmətlərin təşkili 

ilə inhisarçılığın azaldılmasına yönəldilmiş tədbirlərin səmərəsini azaldır. 

Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına mane olan səbəblərdən biri də iqtisadi əlaqələrin təşkili 

səviyyəsinin lazımi səviyyədə olmamasıdır. Yaranmış vəziyyət aqroservis sahələri, maddi-texniki 

təchizat, təmir və  texniki xidmət, suvarma və s. üzrə iqtisadi əlaqələrin elektron xidmət əsasında 

təşkilinin təkmilləşdirilməsini, həmçinin istehsal olunmuş məhsulların saxlanılması, tədarükü, da-

şınması, ilkin emalı kimi məsələlərin elektronlaşdırmanın üstünlüklərindən istifadə etməklə həllini 

tələb edir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatında yaradılan “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sis-

temində fermerlərin fərdi məlumatları onların elektron kabinetində öz əksini tapır. Bu da fermer-

lərə kənd təsərrüfatı sahəsində effektiv xidmətlərin vaxtında və nisbətən ucuz tariflərlə göstəril-

məsinə şərait yaradır. Fərdi məlumatların tam şəkildə “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sis-

temində yerləşdirilməsi və işlənilməsi “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanuna uyğun olaraq  aparılır. 

Hesab edirik ki, elektron informasiya sisteminə daxil edilən məlumatlar mövcud və ardıcıl olaraq 

genişlənməkdə olan iqtisadi əlaqələri tam şəkildə  özündə əks etdirməlidir. Bununla yanaşı iqtisadi 

əlaqələrin sıxlığından və əhəmiyyətindən asılı olaraq, bəzi iqtisadi əlaqələr zamanı elektron 

xidmətlərə görə dövlət rüsumundan azadolmalar və güzəştlər müəyyən  edilməsi sisteminə dövri 

şəkildə yenidən baxılmalıdır. 
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Роль электронных услуг в совершенствовании экономических отношений в системе 

агробизнеса 

 

Резюме 

Различные отрасли национальной экономики эффективно функционируют во взаимо-

действии друг с другом. Электронизация производства, финансово-экономических отноше-

ний между ними сегодня является одним из важнейших вопросов. Потому что это предотв-

ращает потерю времени и денег хозяйствующих субъектов. В связи с этим необходимо 

использовать преимущества электронизации для улучшения межотраслевых отношений. 

Представленная статья отражает тенденции развития агробизнеса и современные тен-

денции в организации электронных услуг в этой сфере. 
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Summary 

Different sectors of the national economy interact effectively with each other. The electronicization 

of production, financial and economic relations between them is one of the most important issues 

today. Because it prevents the loss of time and money of economic entities.In this regard, it is 

necessary to use the advantages of electronic in improving inter-sectoral relations. 

The presented article reflects the development trends of agribusiness and modern trends in the 

organization of electrificationin this area. 
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ADAU-nun dissertantı 

 

SOSİAL-İQTİSADİ AMİLLƏRİN KƏND TƏSƏRRÜFATINDA MƏŞĞULLUQ 

SƏVİYYƏSİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNƏ TƏSİRİ 

 

Xülasə 

Kənd təsərrüfatında məşğulluğun yüksəldilməsi özünü əsasən əmək bazarının çevikliyində, hə-

rəkətliliyində, yaş və cins tərkibi baxımından əhalinin istehsalatda iştirak səviyyəsinə təsirində  

göstərir. Bu o deməkdir ki, cəmiyyət üzvlərinin həyat səviyyəsi, sağlamlığı, ticarət, sənaye, ictimai 

iaşə və s. kimi sahələrin səmərəli fəaliyyəti kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsinə bilavasitə təsir 

göstərir. Bunlar sosial-iqtisadi amillərin iqtisadi proseslərdəki rolunu əhəmiyyətli şəkildə ortaya 

qoyur. 

Açar sözlər: məşğulluq, sosial-iqtisadi amil, əmək bazarı, işsizlik, gəlir, səmərə. 

 

Giriş 

Aqrar sahədə məşğulluğun yüksəldilməsinin müasir konsepsiyası könüllü məşğulluqla xarak-

terizə olunan əmək bazarının çevikliyinə, hərəkətliliyinə, yaş və cins tərkibi baxımından əhalinin 

istehsalatda iştirak səviyyəsinə təsiri ilə özünü göstərir. Son illər kənd təsərrüfatı istehsalında işlə-

yən əhalinin sayı və tərkibi azalmaqda davam edir, istehsal prosesində iştirak edənlərin yaş həddi-

nin artması müşahidə olunur. Bunun əsas səbəblərindən biri kənd təsərrüfatının fəaliyyət istiqa-

mətləri ilə əlaqədardır. Ona görə də aqrar sahədə təsərrüfatçılıq subyektlərinin əsas vəzifəsi iş yer-

lərinin bərpası və artırılmasını, insan resurslarından səmərəli istifadəni, əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsini və kənd təsərrüfatının idarəetmə sisteminin əsas qolu kimi stimullaşdırma tədbir-

ləri hesabına işçilərin həvəsləndirilməsini təmin etməkdir. Bu, işçilərin ehtiyaclarının ödənilmə-

sini, istehsalın səmərəliliyini və müəssisələrin rəqabətə davamlılığını artırmaqla insan resursla-

rının idarə edilməsi sisteminin daha müasir metodlarının tətbiqini zəruri edir. 

Məlum olduğu kimi, kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın ən vacib sahələrindən biridir və onun başlıca 

vəzifəsi əhalini kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək, digər sahələrin xammala olan tələbatını 

ödəmək, daxili və xarici ticarəti səmərəli şəkildə inkişaf etdirməkdən ibarətdir. [2, s. 64] Bu o de-

məkdir ki, cəmiyyət üzvlərinin həyat səviyyəsi, sağlamlığı, ticarət, sənaye, ictimai iaşə və s. kimi 

sahələrinin fəaliyyət göstərməsi kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsindən bilavasitə asılıdır.  

Son illər kənd təsərrüfatı sistemi həyat keçirilən islahatlar nəticəsində köklü dəyişikliklərə mə-

ruz qalmışdır. Aqrar sahənin strukturu əsaslı şəkildə dəyişmiş, istehsalın şaxələndirilməsi prosesi 

genişlənmiş, yeni istehsal sahələri və təsərrüfatçılıq formaları yaradılmışdır. Bütün bunlar həm 

müsbət nəticələrə - yüksək texnologiyaların istehsalatda istifadəsi, maddi-texniki bazanın yaxşı-

laşdırılması, əsas vəsaitlərin yenilənməsi, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması və s., həm də mənfi meyil-

lərə - yeni texnologiyaların istifadəsi üçün əmək ehtiyatlarının hazır olmaması, yeni texnika və 

texnologiyaların əl əməyini sıxışdırması nəticəsində məşğulluğun azalması, iş yerlərinin məhdud-

luğu və s.-yə gətirib çıxarmışdır. Bu, sosial-iqtisadi amillərin iqtisadi proseslərdəki rolunu əhə-

miyyətli şəkildə ortaya qoyur. 

Kənd təsərrüfatında məşğulluq və sosial amillər arasında asılılıq 

Mövcud işçi qüvvəsinin tədricən xidmət sektoruna keçməsini hazırda  kənd təsərrüfatının ən 

aktual problemlərindən biri kimi qeyd etmək olar. Ümumiyyətlə, aşağıdakı amillər bu cür prob-

lemlərin yaranmasına səbəb olur: kənd təsərrüfatı sektorunda ixtisaslı kadrların azlığı; kənd təsər-

rüfatında çalışan işçilərin keyfiyyət tərkibinin azalması; kənd təsərrüfatında çalışanların şəhərlərə 

axını; gənc mütəxəssislər üçün kənd təsərrüfatının cəlbediciliyinin iqtisadiyyatın digər sahələri ilə 

müqayisədə aşağı səviyyyəsi; sosial infrastrukturla bağlı müəyyən problemlərin olması; kəndin və 

şəhərin həyat səviyyəsinə və şərtlərinə görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsi və s. 
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Qeyd edilən amillər, şübhəsiz ki, əmək ehtiyatlarının hərəkətinə təsir edir, onların kənd təsər-

rüfatı istehsalına meylinin azalmasına səbəb olur, bunun nəticəsində işçi qüvvəsinin bir növ yaş-

lanması baş verir, demoqrafik vəziyyət pisləşir və həyat keyfiyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Bu 

baxımdan kənd təsərrüfatı sahəsində sosial-iqtisadi vəziyyəti sabitləşdirmək və yaxşılaşdırmaq 

üçün aşağıdakı tədbirlərə önəm verilməsi zəruridir: 

- kənd yerlərində yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması; 

- məişət kommunikasiyalarının - su təchizatı, qazlaşdırma və s. inkişaf etdirilməsi; 

- çoxşaxəli sosial institutların inkişafı; 

- kənd yerlərində mədəni və istirahət fəaliyyətinin canlandırılması; 

- kənd yerlərində yol tikintisinin inkişafı; 

- informasiya, məlumat və məsləhət xidmətlərinin formalaşdırılması; 

- əmək bazarının genişləndirilməsi və cəlbediciliyinin təmin olunması; 

- kənd təsərrüfatı istehsalının əmək resursları ilə təmin edilməsi üçün stimullaşdırıcı şəraitin 

yaradılması. 

Araşdırmalara əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, kəndin sabit sosial-iqtisadi inkişafı üçün xüsusilə 

sosial sahələrin və infrastrukturun inkişafı, kənd əhalisi üçün normal yaşayış şəraitinin təşkili, 

kənddə qeyri-kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin inkişafı, əmək bazarının genişləndirilməsi və kənd yer-

lərində özünüidarəetmənin inkişafı üçün dövlətin dəstəyinə ehtiyac var [3, s. 38]. Göstərilən prob-

lemləri həll etmək və insanların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə kənd yaşayış məntə-

qələrinin tipini, burada yaşayan əhalinin sayını və yaş quruluşunu, nəqliyyat infrastrukturunun 

mövcudluğunu nəzərə alaraq, yuxarıda göstərilən müxtəlif sahələrdə sosial sahənin bir sıra müx-

təlif vasitələrindən kompleks şəkildə istifadə etmək labüddür. 

Həyata keçirilən bu cür tədbirlər nəticə etibarilə əhalinin kənd təsərrüfatı istehsalına marağının 

artmasına, beləliklə məşğulluğun yüksəlməsinə əhəmiyyətli təsir edə bilər. Mühüm iqtisadi kate-

qoriya olaraq məşğulluq əmək qabiliyyətli əhalinin sosial məhsul yaratmaq fəaliyyətidir. Tam 

məşğulluq iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin istehsalda iştirak səviyyəsi ilə əlaqədar olan fəaliyyətdir. 

Bunlara məhsul, əmtəə və xidmət istehsalında iştirak edən şəxslər daxildir. İqtisadi cəhətdən fəal 

əhalinin əmək statusu müəyyən bir müddətdə işlədiyi günlərin sayına görə ölçülür.  

Ədəbiyyatlarda iqtisadi aktiv əhali kateqoriyalarına aşağıdakılar daxil edilir: muzdlu işçilər; 

daimi işçilər; mövsümi işçilər; obyektiv səbəblərə görə müvəqqəti işləməyən şəxslər; iş yerlərində 

peşə təhsili alan, təqaüd və ya əməkhaqqı alanlar. 

Kənd təsərrüfatında məşğulluq səviyyəsinin mövcud vəziyyəti 

Kənd təsərrüfatında məşğulluğun özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Bunlar məşğulluğun iqtisadi 

şərtləri ilə əlaqələndirilir. Məlum olduğu kimi, kənd təsərrüfatında əmək torpaqla üzvi şəkildə 

bağlıdır. Burada torpaq əmək münasibətlərinin maddi daşıyıcısı rolunu oynayır. Əməyin nəticələri 

təbii-bioloji proseslərdən əhəmiyyətli dərəcədə təsirlənir. Kənd təsərrüfatında istehsal və əməyin 

mövsümlüyü səbəbindən istehsal prosesində işçi qüvvəsinə qeyri-bərabər tələbat formalaşır. Bu 

baxımdan daimi və mövsümi əmək də fərqləndirilir. Daimi işçilər əsasən sabit həcmdə iş görməklə 

məşğul olur, mövsümi işləri yerinə yetirmək üçün isə mövsümi əmək cəlb olunur. 

Məşğul əhalinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsünə nəzər saldıqda məlum olur ki, kənd tə-

sərrüfatında sənaye, tikinti, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, informasiya və rabitə sahələrinə nis-

bətən daha çox işçi çalışmaqla yalnız digər sahələrdən geridə qalır. 2014-cü illə müqayisədə 2018-

ci ildə kənd təsərrüfatında çalışanların sayının artım tempində isə fərqli vəziyyət müşahidə edilir. 

Belə ki, müqayisə olunan dövrdə kənd təsərrüfatında çalışanların sayı 4,7% artdığı halda sənaye, 

tikinti, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, informasiya və rabitə sahələrində müvafiq olaraq 10,9%, 

6,1%, 9,8% və 6,1% təşkil etmişdir. İqtisadiyyatın sahələri üzrə cəmi işçilərin sayında 2014-cü ilə 

nisbətən 2018-ci ildə 6% artım qeydə alınmışdır [cədvəl 1]. 
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Cədvəl 1 

Məşğul əhalinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə dinamikası 
 

İllər Cəmi o cümlədən 

sənaye kənd təsər-

rüfatı,meşə 

təsərrüfatı 

və balıqçılıq 

tikinti nəqliyyat  

və anbar 

təsərrüfatı 

informasiya 

və rabitə 

digər 

sahələr 

min nəfər 

2014 4602,9 324,2 1691,7 334,1 185,1 59,2 2008,6 

2015 4671,6 321,4 1698,4 336,4 197,1 60,3 2058,0 

2016 4759,9 338,2 1729,6 343,8 198,4 61,2 2088,7 

2017 4822,1 345,3 1752,9 347,9 201,0 61,7 2113,3 

2018 4879,3 359,5 1770,8 354,5 203,2 62,8 2128,5 

2014-cü illə mü-

qayisədə 2018-

ci ildə, faiz 

106,0 110,9 104,7 106,1 109,8 106,1 106,0 

 

Bu onu göstərir ki, baxmayaraq ki, kənd təsərrüfatında çalışanların sayı iqtisadiyyatın başqa 

sahələrini qabaqlayır, insanların iqtisadiyyatın digər sahələrinə marağının artması səbəbindən illər 

üzrə kənd təsərrüfatında daha aşağı artım tempi baş verir. 

Məşğul əhalinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə strukturunun təhlili göstərir ki, 2014-2018-ci il-

lərdə kənd təsərrüfatında çalışanların ümumi iqtisadiyyatda çalışanların tərkibindəki xüsusi çəkisi 

36,3%-36,7% arasında dəyişir. Sənaye, tikinti, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, informasiya və rabitə 

sahələrində bu göstərici 1,3%-7,4% səviyyəsində dəyişir  [cədvəl 2]. 
 

Cədvəl 2 

Məşğul əhalinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə strukturu, %-lə 
 

İllər Cəmi o cümlədən 

sənaye kənd təsər-

rüfatı, meşə 

təsərrüfatı və 

balıqçılıq 

tikinti nəqliyyat  

və anbar 

təsərrüfatı 

informasiya 

və rabitə 

digər 

sahələr 

2014 100 7,0 36,7 7,3 4,0 1,3 43,7 

2015 100 6,8 36,4 7,2 4,2 1,3 44,1 

2016 100 7,1 36,3 7,2 4,2 1,3 43,9 

2017 100 7,2 36,4 7,2 4,2 1,3 43,7 

2018 100 7,4 36,3 7,3 4,2 1,3 43,5 

 

2018-ci ilin göstəricilərinə nəzər saldıqda məlum olur ki, kənd təsərrüfatında çalışanların xüsusi 

çəkisi 36,3%, sənayenin 7,4%, tikintinin 7,3%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatının 4,2%, informasiya 

və rabitə sahələrinin 1,3%, digər sahələrin 43,5% təşkil edir [qrafik 1]. 

Sosial müdafiə tədbirləri ilə bağlı mövcud vəziyyətin təhlili 

Araşdırmalar göstərir ki, əhalinin məşğulluq səviyyəsinə onların iqtisadi və sosial baxımdan 

stimullaşdırılması ciddi şəkildə təsir göstərir. Təsadüfi deyil ki, “Məşğulluq haqqında” Azərbay-

can Respublikasının Qanununda sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin məşğulluğu üçün 

aşağıdakı əlavə təminatlar nəzərdə tutulur: 

- dövlət sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərə əlavə 

iş yerləri və sosial müəssisələr yaratmaq, onlar üçün uyğunlaşdırılmış təlim proqramları əsasında 

peşə hazırlığı kursları təşkil etmək, habelə kvota müəyyən etmək yolu ilə əlavə təminatlar verir; 
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Qrafik 1. 2018-ci ildə məşğul əhalinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə strukturu, %-lə 

 

- sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslər üçün kvota 

tətbiq edilməsi qaydası və kvota şamil edilməyən müəssisələrin siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir və s. [1] 

Təbii ki, sosial təminatla yanaşı işçilərin gəlirlərinin səviyyəsi də məşğulluğa təsir edən amil-

lərdəndir. Son illərdə respublika üzrə kənd təsərrüfatında işçilərə hesablanmış əməkhaqqı fondu-

nun dinamikası göstərir ki, 2017 və 2018-ci illərdə əvvəlki illərlə müqayisədə bu göstərici əhə-

miyyətli dərəcədə artmışdır. Belə ki, 2018-ci ildə 2014-cü ilə nisbətən göstəricinin artım səviyyəsi 

53,5% təşkil etmişdir. Müqayisə olunan dövrdə ən yüksək artım Bakı şəhəri (2,4 dəfə), Abşeron 

iqtisadi rayonu (3,9 dəfə) və Kəlbəcər-Laçın  iqtisadi rayonunun (21,7 dəfə) payına düşür. Gəncə-

Qazax  iqtisadi rayonunda əməkhaqqı fondunun artımı 25,3%, Şəki-Zaqatala  iqtisadi rayonunda 

31,7%, Lənkəran  iqtisadi rayonunda 20,7%, Quba-Xaçmaz  iqtisadi rayonunda 21,8%, Aran  iqti-

sadi rayonunda 11,1%, Yuxarı Qarabağ  iqtisadi rayonunda12,6%, Dağlıq-Şirvan  iqtisadi rayo-

nunda 62,3% və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 21,6% səviyyəsində qeydə alınmışdır. [4] 

Araşdırmalar göstərir ki, iqtisadi və sosial baxımdan yaranan problemlər məşğulluq səviyyəsi-

nin aşağı düşməsinə səbəb olmaqla işsizliyin artmasına gətirib çıxarır. Bir çox ölkələrdə işsizlikdə 

olan fərqlər həm iqtisadi siyasətin xarakteri, həm iqtisadiyyatın quruluşu, həm də onu hesablama 

üsullarının fərqliliyi ilə diktə olunur. İnsanlar heç bir yerdə işləmirsə və iş axtarırsa işsiz sayılır. 

Ona görə bir insanın işsiz sayılması üçün bir işinin olması kifayət deyil, işi fəal şəkildə tapmağa 

çalışması lazımdır.  
 

Nəticə 

Struktur tənzimləmə dövründəki işsizlikdə sabitləşmə və islahat proqramlarının başlanğıcı iş-

sizliyin müvəqqəti artması ilə xarakterizə olunur. İqtisadiyyatın normal fəaliyyəti dövründə iş-

sizlik nisbəti sabit olur və 5-7% arasında dəyişir ki, bu da bir çox inkişaf etmiş ölkələr üçün normal 

hal hesab edilir. Qısamüddətli iş dövrləri ilə əlaqəli işsizliyə xas olan məqam işsizliyin illik 3-5% 

artması və ya azalması ilə şərtlənir. Belə dalğalanmalar, demək olar ki, bütün inkişaf etmiş öl-

kələrdə baş verir.  

Məşğulluq və işsizlik səviyyəsi digər amillərlə yanaşı əmək bazarının fəaliyyətindən asılı olur.  

Əmək bazarına üç əsas amil - təbii ehtiyatlar, demoqrafik və sosial-iqtisadi amillər təsir göstərir. 

Hazırda respublikamızın aqrar sferası potensial olaraq müəssisələrin xammala olan tələbatını tam 

şəkildə ödəməyə qadirdir. Qeyd etdiyimiz kimi, təbii resurs amili məşğulluğa müsbət təsir göstərir. 

Deməli, geniş təbii sərvətləri olan və ya lazımi xammal əldə etmək imkanı olan bir ölkədə məşğul-

luq imkanları məhdud deyil. 

sənaye

8%

kənd təsərrüfatı

36%

tikinti

7%

nəqliyyat və 

anbar təsərrüfatı

4%

informasiya 

və rabitə

1%

digər sahələr 

44%
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Əmək qabiliyyətli əhalinin inkişaf sürətinin əməyə tələblə nisbətini ifadə edən demoqrafik amillər 

əmək bazarlarının fəaliyyətinə ciddi şəkildə təsir edə bilir. Əmək bazarına və onun fəaliyyətinin 

səmərəliliyinə daha çox təsir edən isə sosial-iqtisadi amillərdir. Onların arasında istehsalın səviyyəsi, 

istehsaldakı struktur dəyişiklikləri; mülkiyyət və təsərrüfatçılıq formalarındakı dəyişikliklər; maliy-

yə-kredit, investisiya, xarici iqtisadi sahələrdəki vəziyyət, əhalinin gəlirlərinin səviyyəsi və s. 

Kənd təsərrüfatında əmək ehtiyatlarından səmərəli şəkildə istifadənin vacib şərtlərindən biri də 

istehsalın ixtisaslaşmasının, təmərküzləşməsinin dərinləşməsi və şaxələndirmənin genişləndiril-

məsi, innovativ texnologiyaların tətbiqi, təsərrüfatlararası kooperasiya və inteqrasiyanın geniş-

ləndirilməsidir. Bu tədbirlər əmək resurslarından daha səmərəli istifadəni şərtləndirməklə onların 

maddi və sosial rifahının yaxşılaşmasına, bütövlükdə kənd təsərrüfatının sosial-iqtisadi  inkişafına 

müsbət təsiri ilə özünü göstərir. 
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Резюме 

Увеличение занятости в сельском хозяйстве в основном отражается в гибкости и мобиль-

ности рынка труда, влиянии на уровень участия населения в производстве с точки зрения 

возрастного и гендерного состава.  

Это означает, что эффективная деятельность уровня жизни членов общества, здоровья, 

торговли, промышленности, общественное питание и т. д. напрямую влияет на уровень раз-

вития сельского хозяйства. Это значительно подчеркивает роль социально-экономических 

факторов в экономических процессах. 

Ключевые слова: занятость, социально-экономический фактор, рынок труда, безра-

ботица, доход, производительность. 

 

Mushfig Jafar Jafarov 

dissertation candidate of 

Azerbaijan State Agrarian University 
 

The impact of socio-economic factors on increasing employment in agriculture 
 

Summary 

The increase in employment in agriculture is mainly reflected in the flexibility and mobility of 

the labor market, the impact on the level of participation of the population in production in terms 

of age and gender composition. This means that the living standards, health, trade, industry, 

catering, etc. of the members of the society are affected. The effective operation of such areas has 

a direct impact on the level of agricultural development. These highlight the role of socio-

economic factors in economic processes. 
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productivity. 

https://www.ozon.ru/publisher/rusayns-31435928/
http://www.stat.gov.az/
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AZƏRBAYCANDA REGİONAL SƏVİYYƏDƏ MALİYYƏ TƏMİNATI 

MEXANİZMLƏRİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda regional səviyyədə maliyyə təminatı mexanizmlərinin gücləndirilməsi 

istiqamətləri tədqiq olunmuşdur. Bu məqsədlə regional səviyyədə inkişaf problemləri və maliyyə 

təminatı ilə bağlı çətinliklərin mahiyyəti açıqlanmışdır. Regionlarda iqtisadi inkişaf prosseslərin 

sürətləndirilməsində və sosial-iqtisadi problemlərin həllində maliyyə təminatının strateji rolu araş-

dırılmışdır. Maliyyə mexanizmlərinin işləkliyi və səmərəliliyi məsəsələlərinə diqqət yönəldilmiş-

dir. Maliyyə xidmətlərinin strukturunun genişləndirilməsi məsələlərinin vacibliyi bildirilmişdir. 

Regionlarda daha çox tələb olunan maliyyə xidmətlərinin təşkili və əlçatanlığının əhəmiyyəti əsas-

landırılmışdır. Maliyyə və kredit təşkilatlarının regionlarda səmərəli fəaliyyət göstərmələri üçün 

zəruri şəraitin yaradılması və stimullaşdırıcı mexanizmlərinin tətbiq edilməsinin vacibliyi veril-

mişdir. Regionların investisiya cəlbediciliyinin yüksək səviyyədə təşkili ilə maliyyə təminatı prob-

lemlərinin daha operativ həll edilməsi arasındakı bağlılıq açıqlanmışdır. Regionlarda investisiya 

siyasətinin daha çevik və optimal mexanizmlərinin hazirlanması və tətbiqinin əhəmiyyəti təhlil 

olunmuşdur. Regionlarda olan resursların təsərrüfat və biznes dövriyyəsinə cəlb edilməsində 

maliyyə təminatı və o cümlədən, investisiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili üzrə tövsiyələr verilmiş 

və təkliflər hazırlanmışdır. 

Açar sözləri: regional inkişaf, maliyyə təminatı, investisiya fəaliyyəti, maliyyə mexanizmləri, 

regionların maliyyə problemləri, regionların investisiya mühüti. 

 

Giriş 
Müasir  dövrdə ölkə iqtisadiyyatının dayanaqlı və rəqabət qabiliyyətli olmasında bir çox amillər 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Amma bunların sırasında regionların inkişafı, onların sosial-iqtisadi 

proseslərinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi, iqtisadi fəallığın artırılması vacib şərtlərdəndir. 

Belə ki, regionların inkişaf proseslərinin səmərəli təşkili ölkə büdcəsinin yükünü azaltmaqda və 

daha çox rəqabət qabiliyyətli müəsisələrin yaradılmasında önəmli amillərdəndir. Ancaq, gərək bu 

qeyd olunan fəaliyyət istiqamətləri üzrə maliyyə təminatı mexanizmlərinin işləkliyinə nail olun-

sun, eyni zamanda investisiya cəlbediciliyinin təmin oluması mühüm şərtlərdən hesab olunur. 

Ölkənin bütün ərazisinin tarazlı və davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi, mərkəzi şəhərlərlə re-

gionlar arasında sosial-iqtisadi inkişaf fərqlərinin maksimum aradan qaldırılması, sosial infra-

strukturun yaradılması, hər bir regionun iqtisadi inkişaf və məşğulluq ənənələrinə uyğun gələn 

istiqamətlərdə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

fəallığının təmin olunması, özünəməşğulluq layihələrinin həyata keçirilməsi, ümumiyyətlə iq-

tisadiyyatın və cəmiyyətin bütün sahələrində sosial-iqtisadi və ictimai fəallığın gücləndirilməsi bir 

çox mexanizmlərin və alətlərin fəal şəkildə tətbiqini şərtləndirir. Şübhəsiz, ilk sırada regionların 

hər birinin özlərinin prioritet hesab olunan və strateji səviyyədə qiymətləndirilən vəzifələri və 

hədəflərinə uyğun olaraq fəaliyyət mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi zəruridir. Bu 
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sırada kifayət qədər aktuallığı ilə ön planda olan məsələlərdən biri də regionlarda maliyyə-kredit 

təminatı problemləridir. Maliyyə-kredit mexanizmlərinin optimal olaraq işlənib hazırlanması, 

sahədəki mövcud problemlərin sistemli şəkildə və dərindən araşdırılması, öyrənilməsi və adekvat 

həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi əsas şərtlərdəndir.  

Regionların inkişafının sistemli şəkildə təşkil edilməsi, tələb olunan tədbirlərin və layihələrin 

həyata keçirilməsi proseslərində önəmli hallardan biri maliyyə-kredit və investisiyalarla bağlı 

prosedurların bürokratiyalardan uzaq olması, proseslərin şəffaflığının təmin edilməsi, hər bir xid-

mət növü üzrə zəruri informasiyanın əlçatanlığı və ümumilikdə maliyyə-kredit resurslarının özlə-

rinin əlçatanlığı olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə-kredit mexanizmləri regionda fəa-

liyyət göstərən təsərrüfat və kommersiya strukturları, fərdi sahibkarlar və fermer təsərrüfatları 

üçün kifayət qədər əlçatan olmalı və bu resursları əldə etmək prosedurları asanlığı ilə seçilməlidir-

lər. Bürokratik amillərin və baryerlərin aşkarlanması, aradan qaldırılması tədbirlərinin görülməsi-

nə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Heç də sirr deyildir ki, ölkənin maliyyə-kredit resursları əsasən 

Bakıda cəmlənmişdir və regionlarda ölkə banklarının, həmçinin maliyyə-kredit təşkilatlarının, 

fondlarının geniş şəbəkəsi mövcud deyildir. Düzdür, bir çox banklar regionlarda filiallar açmışlar 

və xidmətlər göstərirlər, amma bu xidmətlərin göstərilməsinə, icazə alınmasına uzunmüddət vaxt 

lazım olur, meyarlar isə kifayət qədər mürəkkəbdir, həlledici qərarlar isə yenə yerində həll olun-

mur, bankların mərkəzi strukturlarında baxılır, qərar verilir. Bir sözlə maliyyə-kredit resursları 

üzrə verilən qərarlar və təbiq olunan mexanizmlər heç də obyektiv reallığı özndə əks etdirmir, 

regionlardakı mövcud vəziyyəti ehtiva etmir və maliyyə-kredit resurslarına çıxış, əlçatanlıq xeyli 

aşağıdır.  

Regional səviyyədə maliyyə təminatı mexanizmlərinin gücləndirilməsi problemlərinə ya-

naşmalar və onların təhlili 

Dünya təcrübəsindən yanaşdıqda, ölkənin hər hansı bir regionunun kompleks və sistemli şə-

kildə inkişaf etdirilməsi, burada dayanıqlı və tarazlı inkişafın formalaşdırılması, gücləndirilməsi 

məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bunun üçün maliyyə təminatının gücləndirilməsi təd-

birləri görülməlidir. Eyni zamanda, ölkəmizdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı spesifik 

məsələlərə daha çox önəm verildiyini nəzərə alsaq, xüsusilə maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması, 

regionların inkişaf prioritetlərinin obyektiv olaraq dəyərləndirilməsi, mövcud resurslardan səmə-

rəli istifadəyə nail olunması, son nəticədə isə dayanıqlı və tarazlı inkişaf modelinin işlənib hazır-

lanması, tətbiq edilməsi və təkmilləşdirilməsi məsələləri davamlı şəkildə maliyyə resurslarının və 

investisiyaların cəlbedilməsini tələb edir. Digər tərəfdən, əlbəttə, dünyada regionların inkişafı 

üçün müxtəlif dövlət dəstəyi mexanizmləri, modellər və yanaşmalar vardır. Məsələn, ABŞ və Qər-

bi Avropa ölkələrində regionların inkişafında daha çox müxtəlif layihələrdən, o cümlədən ağıllı 

texnologiyalardan, SMART layihələrdən və s. istifadə diqqət çəkir. Başlıca məqsəd isə regionun 

investisiya və maliyyə cəlbediciliyinin yüksəldilməsi, bu regionda həyata keçiriləcək layihələrə 

özəl və xarici investorların marağının yönəldilməsindən ibarətdir. Bu isə öz növbəsində maliyyə 

təminatı mexanizmlərinin işləkliyi və səmərəliliyi ilə birbaşa bağlıdır. Dayanıqlı və tarazlı inkişaf 

strategiyası və prioriteti dövlət tərəfindən daha çox və genişmiqyaslı tədbirlərin görülməsini, yük-

sək texnologiyaların regionlara transferi üçün müvafiq infrastrukturun yaradılmasını tələb edir. 

Bundan əlavə, regionların intensif inkişafına imkan verən tədbirlərin və layihələrin hazırlanması, 

bu layihələrin təşkilati, hüquqi və maliyyə aspektlərinin  tənizmlənməsi, bir çox mühüm fəaliyyət 

istiqamətlərinə dövlət müdaxiləsinin zəruriliyi, o cümlədən maliyyə mexanizmlərinin formalaşdı-

rılması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı daha məqsədəuyğun, regionların sosial-iqtisadi və ənənəvi 

inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun olan mexanizmlərin hazırlanması və tətbiqi vacib şərtlərdəndir. Hər 

bir regionda təbii və iqtisadi resursların, məhsuldar qüvvələrin müəyyən hədləri, səmərəlilik 

sərhədləri və səviyyələri vardır.  

Şəkil 1-də Azərbaycanın regionlarında maliyyə-kredit təminatı problemlərinin blok-sxemi ve-

rilmişdir. 
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Şəkil 1. Azərbaycanın regionlarında maliyyə-kredit təminatı problemləri 

(müəllif tərəfindən hazırlanmışdır). 

 

Qeyd edək ki, maliyyə problemləri çözülmədən və dayanıqlı maliyyə mexanizmləri olmadan 

iri layihələrin, o cümlədən regional layihələrin, regional prioritetlərin praktiki olaraq reallaşdırıl-

ması, zəruri tədbirlərin görülməsi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün kompleks təd-

birlərin həyata keçirilməsi və bunlarla bağlı problemlərin həll olunması, baryerlərin aradan qal-

dırılması, maliyyə resurslarının əlçatanlığın təmin edilməsi üçün əlavə tədbirlərin, infrastruktur və 

institusional tədbirlərin genişləndirilməsi, regionlarda maliyyə-kredit və bank təşkilatlarının, 

müəssisələrinin filiallar şəbəkəsinin yaradılması, maliyyə-kredit xidmətlərinin çeşidinin diversi-

fikasiyalaşdırılması və bu qəbildən olan xidmətlərə əlçatanlığın təmin edilməsi xeyli çətin həll 

olunan məsələlər kimi xarakterizə edilirlər. Ölkəmizdə hazırkı reallıqlardan yanaşsaq, regionlarda 

ixtisaslaşdırılmış maliyyə fondları və birlikləri, sığorta və lizinq təşkilatları, bank olmayan ma-

liyyə-kredit birlikləri, həmçinin sərbəst qərarlar vermək iqtidarında və səlahiyyətində olan banklar 

və bank filialları barmaqla sayılası qədərdir. Əsas etibarı ilə ayrı-ayrı bankların filialları fəaliyyət 

göstərirlər, amma bu bank bölmələri və struktur vahidləri sərbəst qərar vermək səlahiyyətində 

deyillər, bu isə öz növbəsində maliyyə mexanizmlərindən və alətlərindən operativ istifadə edilmə-

sini çətinləşdirir, əlavə problemlər yaranır və layihələrin, biznes proseslərin, sahibkarlıq proses-

lərinin maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər ləngiyir.  

Dövlət tərəfindən aparılan tənzimləyici tədbirlər, İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində yaradılan 

Milli Sahibkarlığa Kömək Fondunun güzəştli resursları regionlardakı problemləri, sosial-iqtisadi 

inkişafın intensivləşdirilməsi üçün tələb olunan maliyyə-kredit resurslarına fəal çıxışı tam olaraq 

təmin etmək iqtidarında deyildir. Bu resurslar ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın dinamikliyindən irəli 

gələn yeni prioritet vəzifələrin və inkişaf hədəflərinin səviyyəsinə adekvat deyildir, digər tərəfdən 

isə bu qəbildən olan maliyyə resurslarını əldə etmək üçün tələb olunan meyarlara çox az sayda 
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sahibkarlıq və biznes subyektləri malik ola bilirlər. Real olaraq regionlarda maliyyə-kredit resurs-

larının asan və əlçatan mənbələri yoxdur, kommersiya bankları təsərrüfat işlərinə və real iqtisadiy-

yat sektoru sahələrinə resursları çətinliklə ayırırlar. Verilən kreditlər isə əsasən istehlak təyinat-

lıdır, sosial və ipoteka kreditləri ilə bağlıdır. Yəni, təkcə istehlak tələblərini təmin etməklə sosial-

iqtisadi inkişafı sürətləndirmək qeyri-mümkündür. Əhalinin gəlirlərinin artması və mövcud əmək 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması üçün regionlarda rəqbət qabiliyyətli müəssisələr şəbə-

kəsi yaradılmalıdır. Təbii və iqtisadi resurslar səmərəli və məhsuldar şəkildə istifadə üçün təsər-

rüfat və kommersiya dövriyyəsinə cəlb edilməlidir, bunlar isə maliyyə-kredit resursları ilə bağlıdır 

və yeni investisiyaların intensiv cəlbini şərtləndirir.  

Bu amillər baxımından ölkə regionlarının inkişafının maliyyə-kredit və investisiya təminatı me-

xanizmlərinin əsas xüsusiyyətləri şəkil 2-də verilmişdir.  

 

 
 

Şəkil 2.  Regionların inkişafının maliyyə-kredit və investisiya təminatı mexanizmlərinin əsas  

xüsusiyyətləri (müəllif tərəfindən hazırlanmışdır). 

 

Regionların sabit və dayanıqlı inkişafı üçün bir çox amillər və elementlər mövcuddur, onların 

kompleks şəkildə baxılması və qiymətləndirilməsi vacib şərtlərdəndir. Maliyyə-kredit və inves-

tisiya təminatı problemləri çoxlu sayda mürəkkəb məsələlərin həllini şərtləndirir, dayanıqlı və 

məhsuldar mənbələrin formalaşdırılmasını tələb edir. Bundan başqa, maliyyə-kredit resurslarının 

yığılması, mobilizasiya edilməsi və səmərəli şəkildə bölüşdürülməsi problemləri də ölkə səviyyə-

sində strateji yanaşma tələb edən hallardandır [1].  

Əslində maliyyə-kredit resursları nə qədər çox olsa belə, həmişə çatışmır, bu resurslar artdıqca 

onlardan səmərəli istifadə olunması problemləri də artır. Xüsusilə, regionlarda, nisbətən infra-

strukturun zəif olduğu ərazilərdə, maliyyə-kredit təminatı mexanizmlərinin tətbiq edilməsi və in- 
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qaldırılmalıdır 

Regionlarda investisiya 
cəlbediciliyi mühiti 

yaradılmalı və zəruri 

tədbirlər görülməlidir 

Regionun sosial-iqtisadi 

inkişaf problemlərinə və 

prinsiplərinə uyğun 
investisiyaların cəlb 

edilməsi mexanizmləri 

hazırlanmalıdır 

Regionlarda maliyyə və inves-

tisiya təşkilatlarının, fondla-

rının strutkurları yaradılmalı 
və maliyyə-investisiya resurs-

larının hərəkəti intensivləş-

dirilməlidir 

Kommersiya banklarının re-

gionaların sosial-iqtisadi in-
kişafında və regionların ma-

liyyə-kredit təminatı prob-

lemlərinin həllində roluna 

yenidən baxılmalıdır 

Regionların maliyyə- 

kredit və investisiya 

 təminatı problemlərinin həl-

lində dövlət dəstəyi və tən-

zimlənməsi mexanizmlərinin 

müasir dövrün çağırışlarına 

uyğun təkmilləşdirilməsi və 

yenilənməsi vacibdir 
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vestisiyaların yönəldilməsi üçün o qədər də cəlbedici olmayan şəraitdə bu problemləri həll etmək 

lazım gəlir. Regionlarda həyata keçirilən layihələr, aparılan geniş miqyaslı işlər böyük mənada 

dərindən araşdırmaların və əsaslandırılmaların aparılmasını vacib edir. Yəni, resurslar yönəldilər-

kən, kapital qoyuluşu qərarı və ya investisiyaların yatırılması ilə bağlı layihələrin təsdiq edilməsi 

proseslərində regionlardakı mövcud risklər, o cümlədən əməliyyat riskləri, çatışmayan hallar və 

bu istiqamətdə mühüm amillər dərindən öyrənilməli, həll mexanizmləri və alətləri müəyyənləş-

dirilməli, yüksək texnologiyaların imkanları real olaraq qiymətləndirilməli, nəzərdə tutulan 

maliyyə xidmətlərinin elektronlaşdırma potensialı əvvəlcədən maksimum proqnozlaşdırılmalı və 

onların tətbiqi ilə bağlı məsələlər xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.  

Postpandemiya dövrü bütün sahələrdə daha təkmilləşdirilmiş və yenilənmiş fəaliyyət mexa-

nizmlərinin hazırlanmasını və tətbiqini şərtləndirir [2]. Bu hazırkı şəraitdə obyektiv reallıq və 

zərurət kimi baxılmalı, xüsusilə regional inkişafın təmin olunmasında tələb olunan mexanizmlərin 

tətbiqi məsələləri nəzərə alınmalıdır. Digər tərəfdən, son onillikdə dünya maliyyə sisteminin dərin 

transformasiyası, 2008-ci ilin sonlarından başlayan dünya maliyyə böhranının mənfi fəsadlarının 

təsirinin hələ də davam etməsi maliyyə-kredit sisteminin maksimum təkmilləşdirilməsini, o cüm-

lədən investisiyalar üzrə mexanizmlərin investisiya layihələri iştirakçılarının maraqlarının qorun-

ması şərti ilə yenilənməsi tələb olunur. Maliyyə-kredit mexanizmləri və tətbiq olunan alətlər ki-

fayət qədər etibarlı olmalı, eyni zamanda bu resurslara ehtiyacı olanlar üçün həm də əlçatanlığı ilə 

fərqlənməlidir [3]. Təəssüf ki, əksər hallarda maliyyə-kredit təşkilatları qısamüddətli gəlirlər ar-

xasınca qaçaraq, ilk növbədə yüksək faizlərdən ibarət istehlak kreditlərinə üstünlük verirlər və 

eyni təəssüf hissi ilə də demək olar ki, əhalinin əhəmiyyətli hissəsi bu və ya digər amildən asılı 

olaraq bu kreditlərdən fəal şəkildə istifadə edirlər. Regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq və 

biznes subyektləri o qədər də iri təşkilatlar və ya müəssisələr deyildirlər və təxminən bu qəbildən 

olan bazar iqtisadiyyatı subyektlərinin 90 %-dən çoxu mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlə-

ridir, başqa sözlə, əsas üstünlük fərdi sahibkarlığa verilmişdir. Bunun başlıca səbəbi maliyyə-kre-

dit və investisiya mexanizmlərinin onlar üçün o qədər də əlçatan olmamasıdır.  

Eyni zamanda, təsərrüfatın genişləndirilməsi, biznesin və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, 

maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi imkanlarının da zəif olmasını nəzərə alsaq, regionlarda 

iqtisadi inkişaf proseslərinin  sürətləndirilməsi tədbirlərində kompleksliliyin hələ də təmin olun-

maması qənaətinə də gəlmək olar. Prioritetlər və hədəflər məlumdur, amma qarşıda duran prob-

lemlərin həll olunması, sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinin intensivləşdirilməsi məqsədilə tələb 

olunan tədbirlərin və vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün əlçatan maliyyə-kredit şəbəkəsinin 

formalaşdıırlması vacib şərtdir. Regionlarda maliyyə-kredit şəbəkəsinin əlçatanlığı baxımından bu 

tədbirlərin  görülməsini vacib sayırıq: 1) regionlarda maliyyə-kredit axınlarının hərəkəti, idarə 

edilməsi və istifadəsi üzrə şəbəkənin qurulması; 2) maliyyə-kredit xidmətlərinin infrastrukturunun 

və xidmət məntəqələrinin yaradılması; 3) maliyyə-kredit resurslarının təmərküzləşməsi və bölüş-

dürülməsi funksiyalarını yerinə yetirən maliyyə-kredit təşkilatlarının yaradılması; 4) maliyyə-

kredit müəssisələrinin sərbəst balansa malik olmasının təmin edilməsi; 5) regionun iqtisadiyyat 

sahələrinin inkişaf xüsusiyyətlərinin potensialından qaynaqlanan layihələrin işlənib hazırlanması; 

6) regionda təbii və iqtisadi resurslardan səmərəli və məhsuldar istifadəyə imkan verən maliyyə-

kredit axını mühitinin yaradılması; 7) region əhalisinin gəlirlərinə adekvat olan maliyyə-kredit 

xidmətləri paketinin hazırlanması və tətbiq edilməsi; 8) regionda yaşayan həssas əhali qruplarının 

maraqlarını təmin edən maliyyə-kredit xidmətləri paketinin tətbiqi; 9) real iqtisadiyyat sahələrinin 

uzunmüddətli perspektivdə rentabelliyi nəzərə alınmaqla, sahibkarlıq və biznes subyektləri üçün 

maliyyə-kredit xidmətləri paketinin tətbiqi; 10) regionun maliyyə-kredit sisteminin gücləndirilmə-

si istiqamətində regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi və s.   

Regionlarda investisiya cəlbediciliyini zəiflədən amillər və investisiya fəallığının yüksəl-

dilməsi məsələləri 

Ölkə regionlarının perspektiv inkişafının planlaşdırılması, təşkili, maliyyələşdirilməsi problem-

ləri kompleks yanaşmalarla bərabər, həm də bu istiqamətlərdə olan baryerlərin, süni amillərin də- 
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rindən öyrənilməsini, səbəblərinin araşdırılmasını və adekvat tədbirlərin görünməsini tələb edir. 

Layihələrin reallaşdırılması, prioritet vəzifələrin həyata keçirilməsi, bunlarla bağlı tədbirlərin icra-

sı proseslərində dürüstlüyün və şəffaflığın təmin edilməsi, bürokratik həlqələrin və baryerlərin 

aradan qaldırılması tədbirləri görülməlidir. Xüsusilə, həyata keçirilən tədbirlərin və layihələrin sə-

mərəlilik səviyyəsinin yüksək olması, nəzərdə tutulan qrafikə uyğun işlərin görülməsi, ayrılan 

maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə, həm də qənaətlə istifadə olunması, istehsalat və maliyyə inti-

zamına ciddi şəkildə əməl edilməsi vacib şərtlərdəndir.  

Maliyyə tutumlu tədbirlərin görülməsində və bununla əlaqədar maliyyə resurslarından istifadə 

olunmasında işlək mexanizmlər tətbiq edilməli, nəzarət sistemi güclü olmalı və əməliyyatların dü-

rüstlüyü təmin edilməli, müxtəlif risklərin aradan qaldırılması diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Xarici investorlar digər ölkələrdə investisiyalar yönəldərkən və kapital yatırarkən ölkə qanunve-

riciliyinin adekvatlığı, beynəlxalq meyarlar və prinsiplərə cavab verməsi makroiqtisadi və makro-

maliyyə sabitliyi, pul kredit siyasətinin əsas müddəaları və istiqamətləri, milli valyutanın sabitliyi, 

maliyyə-kredit infrastrukturunun səviyyəsi, maliyyə bazarının inkişafı və s. amillərlə bərabər, eyni 

zamanda iqtisadi rayonlarda müvafiq şəraitin olması, investisiya cəlbediciliyi meyarlarına cavab 

verməsi, iqtisadi rayonda maliyyə-kredit infrastrukturunun mövcudluğu, resurslardan, o cümlədən 

əmək ehtiyatlarından və məhsuldar qüvvələrdən istifadə olunmasında səmərəlilik səviyyəsi, ma-

liyyə təminatı ilə bağlı dövlətin tətbiq etdiyi mexanizmlər, investisiyaların hərəkəti və idarə edil-

məsi formaları, investisiya fəaliyyətinin tənzimləyici hüquqi əsasları, regionların investisiya fəal-

lığı dərəcəsi və bütövlükdə investisiya proseslərinə münasibət mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Re-

gionlarda investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi heç də həmişə asan başa gəlmir [4]. Belə ki, 

çoxlu sayda problemlər və süni baryerlər investisiyaların yatırılmasına, onlardan təyinatı üzrə 

səmərəli istifadə edilməsinə imkan vermir. İnvestisiyaların məqsədi və hədəfləri qarşıda duran və-

zifələrin yerinə yetirilməsi, istehsalın və ya xidmətin genişləndirilməsi, daha çox rəqabət qabiliy-

yətli məhsullar istehsal olunması və xidmətlərin göstərilməsi, ixrac potensialının yaradılması, is-

tehlak bazarının strukturunun genişləndirilməsi və həcminin artırılması, istehlakçıların tələb və 

təkliflərinə uyğun daha keyfiyyətli mal və xidmətlərin təşkili və s. ibarətdir. Buna görə də tətbiq 

olunan mexanizmlərin işləkliyinə və nəzərdə tutulan tədbirlərin səmərəliliyinə mane olan amillər 

diqqətlə öyrənilməli, müvafiq nəticələr çıxarılmalı və süni baryerlərin aradan qaldırılması tədbir-

ləri görülməlidir.    

Azərbaycanda regionlarda investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına mane olan amilləri bu cür 

ümumiləşdirmişik: 1) regionlar üzrə investisiya cəlbediciliyi strategiyasının işlənib hazırlanma-

ması və adaptivliyinin təcrübədən keçirilməməsi; 2) regionlar üzrə investisiya fəaliyyətinə dair 

optimal vahid konsepsiyanın olmaması; 3) regionlarda investisiya fəaliyyətinin təşkili və icra təd-

birlərinin pərakəndəli vəziyyətdə olması; 4) dövlət büdcəsindən iqtisadi rayonların sosial-iqtisadi 

inkişafına yönəldilən vəsaitlərin - əslində birbaşa dövlət investisiyalarının istifadə proseslərinin 

qeyri-şəffaflığı; 5) regionlarda dövlət tərəfindən əsas kaptal qoyuluşu təyinatı olan vəsaitlərin 

xərclənməsi üzrə keçirilən tenderlərin qeyri-şəffaflığı; 6) regionlarda müstəqil balansa malik ma-

liyyə-kredit təşkilatlarının olmaması və ya həddindən ziyadə azlığı; 7) regionlarda istehsal və ma-

liyyə-kredit, investisiya infrastrukturunun zəifliyi; 8) regionlarda fəaliyyət göstərən müəssisə, fir-

ma və kompaniyaların fəaliyyətlərindəki qeyri-şəffaflıq; 9) regionlarda mövcud təbii və iqtisadi 

resurslar üzrə müxtəlif cəlbedici investisiya layihələrinin azlığı; 10) regionlarda investisiya mühi-

tinin yaradılması və xarici investorların, investisiyaların cəlbedilməsi istiqamətində peşəkar mütə-

xəssislərin və kadrların çatışmaması və s.  

İnvestisiyaların formalaşması, bölüşdürülməsi və istifadəsi prosesləri kifayət qədər mürəkkəb-

dir və spesifik cəhətləri ilə fərqlənir [5]. Xüsusilə, xarici investisiyaların cəlb olunması mexanizm- 

ləri, o cümlədən hələ təbii və iqtisadi resursları dərindən öyrənilməmiş, iri investisiya layihələri 

üçün lazımı qədər hesabatları aparılmamış rügionlara investisiyaların cəlb edilməsi məsələləri ay-

rıca yanaşmaları, daha fərqli mexanizmlərin hazırlanmasını şərtləndirir  [6; 7]. Dünyanın müasir 

iqtisadi inkişaf prosesləri, iqtisadi güc mərkəzlərinin fəaliyyətindəki dəyişkiliklər, ölkə qrupları, 
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birlikləri, həmçinin regional səviyyədə ölkələr arasında əlaqələrin yeni formatlara keçməsi, ma-

liyyə-investisiya resurslarının ayrılması və yönəldilməsində müəyyən çətinliklərin yaranması hər 

bir investisiya layihəsi üzrə uzunmüddətli danışıqların aparılmasını, həyata keçiriləcək layihələrin 

daha obyektiv araşdırılması və qiymətləndirilməsini tələb edir. Bizim ölkəmizin misalında baxsaq, 

əlbəttə bir qrup özəlliklər diqqətimizi cəlb edir. Artıq 2004-cü ildən başlayaraq regional sosial-

iqtisadi inkişaf üzrə icra olunmuş və icrası davam edən məqsədli dövlət proqramlarında hər bir 

regionunda strateji əhəmiyyət kəsb edən və prioritet layihələrin, infrastruktur obyektlərinin maliy-

yələşdirilməsi mənbələri əvvəlcədən müəyyənləşdirilir və demək olar ki, bu mənbənin əsas isti-

qaməti dövlət büdcəsidir [8]. 

Bununla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, təkcə dövlət büdcəsi hesabına ölkə regionunlarının 

sosial-iqtisadi inkişafının maksimum sürətli təşkilinə nail olmaq uzun vaxt apara bilər [9; 10]. 

Düzdür, dövlət tərəfindən büdcə vəsaitləri hesabına regionlarda məktəblər, uşaq baxçaları, xəs-

təxanalar və digər səhiyyə obyektləri, idman qurğuları, o cümlədən olimpiya kompleksləri, mədə-

niyyət ocaqları, yollar, körpülər və s. tikilir, istifadəyə verilir və bütün bunlar həm də planlı şəkildə 

edilir. Lakin, dövrün tələbləri və çağırışları yenilənib, daha intensiv və təsirli tədbirlərin görülməsi, 

əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinin intensivliyinin artırıl-

ması, regionlarda olan təbii və iqtisadi resurslardan daha səmərəli və məhsuldar istifadə olunması, 

əhalinin iqtisadi fəallığının genişləndirilməsi, mövcud əmək resurslarından və məhsuldar qüvvələr-

dən yetərincə bəhrələnməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün əlavə maliyyə mənbələrinə və 

investisiya resurslarına ehtiyac vardır. İnvestisiyaların alternativ mənbələrinin formalaşdırılması və 

inkişaf etdirilməsi problemləri kompleks və sistemli yanaşmanı şərtləndirir. Şübhəsiz ilk növbədə 

ölkədə mövcud investisiya axınlarının potensialından səmərəli istifadə olunması imkanları araşdırıl-

malı və qiymətləndirilməlidir [11]. Regionlardakı prioritet və strateji layihələrdə yerli investorların, 

investisiya imkanları olan şirkət və kompaniyaların fəal iştirakı təmin olunmalı və bu proseslərin 

təşkili mexanizmləri çevik, şəffaf və iştirakçılar üçün maraqlı lmalıdır [12].  

Bundan əlavə, yerli investorların investisiya yatırmaq imkanlarını özündə əks etdirən analitik 

baza formalaşdırılmalı və potensialı layihələrlə bu imkanlar uzlaşdırılmalıdır. Digər tərəfdən, mə-

lumdur ki, hazırkı şəraitdə ölkəmizdə yüksək investisiya potensialına malik yerli şirkətlər hələ 

təzə-təzə formalaşmağa başlayıb və bunun üçün müəyyən zaman lazımdır. Son on il ərzində ölkə 

valyutasının – manatın dünya bazarlarında baş verən qlobal maliyyə böhranı və digər amillərdən, 

eyni zamanda neftin qiymətinin bir neçə dəfə aşağı düşməsindən yaranan təsirdən ciddi təzyiqlərə 

malik qalması, nəticədə 2015-ci ildə ikiqat devalvasiyanın baş verməsi səbəbindən, ölkə şirkət-

lərinin investisiya yatırmaq potensialnın güclənməsi imkanları xeyli məhdudlaşmışdır. Əlbəttə, 

bütün bunlar davamlı tədbirləri zəruri edir, maliyyə xidmətlərinin diversifikasiyalaşdırılması, ma-

liyyə bazarının inkişaf etməsi və onun mühüm seqmentlərindən biri olan investisiya fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi vacib şərtlərdəndir. İcra olunmaqda olan strateji yol xəritələrində də bu öz əksini 

tapmışdır. Ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş digər bir 

mühüm sənəddə “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi”ndə maliyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi, diversifikasiyalaşdırılması, maliyyə bazarı-

nın inkişaf etdirilməsi, həmçinin investisiyaların axınının sürətləndirilməsi, xüsusilə qeyri-neft 

sektoruna və regionların iqtisadiyyatına investisiyaların cəlb edilməsi problemlərinə dair yaxın, 

orta və uzunmüddətli baxışlar, hədəflər müəyyənləşdirilmişdir [13]. 
 

Nəticə   

Beləliklə, regionlar səviyyəsində maliyyə-kredit mexanizmlərinin optimal olaraq işlənib hazır-

lanması, bu istiqamətdəki mövcud problemlərin sistemli şəkildə və dərindən araşdırılması, öyrə-

nilməsi və adekvat həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi əsas şərtlərdəndir. Maliyyə-kredit prob-

lemlərini həll etmədən regionun sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinin dayanıqlı və davamlı şəkildə 

təmin edilməsi, tələb olunan investisiya-innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsi, ərazinin in-

frastruktur baxımından inkişafına təkan verilməsi, yerli resursların istehsal və kommersiya döv-

riyyəsinə cəlb edilməsi tədbirlərinin görülməsi, ümumilikdə iqtisadi fəallığın artırılması, əhalinin 
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yaşayış səviyyəsinin və gəlirlərinin yüksəldilməsi xeyli çətin görünür. Bundan əlavə, regionlarda 

investisiya fəalliğının təmin edilməsi üçün, adekvat investisiya cəlbediciliti mühiti yaradılmalıdır. 

Ümümilikdə, ölkəmizdə regional səviyyədə maliyyə təminatı mexanizmlərinin gücləndirilməsi 

məqsədilə bir sıra məsələlərə daha diqqətlə yanaşılması tələb olunur:  

- regional səviyyədə dünya təcrübəsinə uyğun olaraq maliyyə təminatı infrastrukturu yaradıl-

malı və maliyyə resurslarının toplanması, bölüşdürülməsi və səmərəli şəkildə istifadəsi mexanizm-

ləri tətbiq olunmalıdır;  

- regionlarda maliyyə xidmətlərinə, xüsüsi ilə siğorta xidmətlərinə əlçatanlıq imkanları yara-

dılmalı və maliyyə xidmətlərinin tələb olunan strukturunun təşkili təmi edilməlidir; 

- ölkə regionlarının investisiya cəlbediciliyinin artırılması və xarici inverstorlarının daha fəal 

gəlməsinin stimullaşdırılması tətbirləri görülməli, zəruri dövlət dəstəyi mexanizmlərinin tətbiqi 

həyata keçirilməlidir və s. 

 

ƏDƏBİYYAT 

1. Ataşov B.X. Maliyyə bazarları.  Bakı, “Kooperasiya nəşriyyatı”, 2016. -456 s.  

2. Əliyev Ş.T. Pandemiya və postpandemiya dövründə Azərbaycanda iqtisadi təhlükəsizliyin 

aktual məsələləri // “Xəbərlər”, AMEA İİ, №5. 2020.-s.5-12. 

3. Guliyeva, A.E. Problems of financial and investment support modelling of the regional social 

and economic development// WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 17, 

2020, Grecce, Art. #72, p. 741-752. 

4. Rayonların investisiya reytinqi. İqtisad İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi. Bakı, 

19 aprel 2017 il – 8 s. http://ecoreform.az.  

5. İnvestisiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi və xarici investorların hüquqlarının qorunması ilə bağlı 

bir sıra tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı, 18 yanvar 

2018-ci il. 

6. Гюльалиев М., Алиев Р. Динамика и отраслевая структура иностранных инвестиций, 

направленных в экономику Азербайджана // Экономический Вестник Донбасса, №3 (41), 

2015, С. 67-74. 

7. Смаглюкова Т.М. Методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности 

регионов с учетом их отраслевой специализации// Журнал Проблемы современной 

экономики, №3(23), 2007.- с.-51-59. 

8. Гулиева, А.Э. Основные направления и инструменты совершенствования государствен-

ных программ регионов Азербайджана // Региональная экономика: теория и практика, 

Москва, 2019., т. 17, вып.9, стр.1694-1708. 

9. Şəkərəliyev A., Şəkərəliyev Q. Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər. Bakı, 

“Turxan”, NPB, 2016.-536 s.  

10. Əliyev Ş.T. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2018.-384 s.  

11. Vəliməmmədov M.Ş. Azərbaycanda investisiya mühiti və dövlət tənzimlənməsinin müasir 

vəziyyəti// Azərbaycan İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Jurnalı. Volume 4, Number 4/İl 4, Say 

4, 2017.- P. 25-34.  

12. İnvestisiya fondları haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu. Bakı şəhəri, 22 oktyabr 

2010-cu il. № 1101-IIIQ.  

13. Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixi Fərmanı ilə təsdiq edilmiş-

dir. Bakı, 2016.-59 s. 

 

  



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(59)-2020 
 

118 

Айгюн Эльдар гызы Гулиева 

доктор экономических наук,  

Азербайджанский Университет Koоперации,  
 

Направления усиления механизмов финансовой обеспеченности на региональном 

уровне в Азербайджане 

Резюме 

В статье исследованы направления усиления механизмов финансовой обеспеченности на 

региональном уровне в Азербайджане. С этой целью раскрыта сущность проблем развития 

и финансовой обеспеченности на региональном уровне. Исследована стратегическая роль 

финансовой обеспеченности в решении социально-экономических проблем и ускорении 

процессов экономического развития в регионах. Обращено внимание на работоспособность 

и вопросы эффективности финансовых механизмов. Отмечена важность вопросов усиления 

структуры финансовых услуг. Обоснована актуальность эффективной организации и дос-

тупности финансовых услуг в регионах. Дана значимость применения стимулирующих ме-

ханизмов и создания необходимых условий для эффективного функционирования фи-

нансовых и кредитных организаций в регионах. Раскрыта роль более эффективного реше-

ния проблем финансовой обеспеченности в условиях привлекательности инвестиционной 

среды в регионах. Анализированы разработка и реализация более оперативных и оптималь-

ных механизмов инвестиционной политики в регионах. В конце статьи подготовлены ре-

комендаций и даны предложения по повышению эффективности финансовых механизмов 

и инвестиционной деятельности для активного привлечения ресурсов в производственных 

процессах и бизнес-оборотах в регионах страны. 
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Summary 

The directions of strengthening financial sustainability mechanisms at the regional level in 

Azerbaijan are investigated in the article. The essence of the problems of development and 

financial sustainability at the regional level is considered for this purpose. The strategic role of 

financial sustainability in solving socio-economic problems and accelerating economic 

development processes in the regions is studied. Attention to the efficiency and effectiveness of 

financial mechanisms is drawn. The importance of strengthening the structure of financial services 

is noted. The relevance of effective organization and availability of financial services in the regions 

is justified too. The importance of using incentive mechanisms and creating the necessary 

conditions for the effective functioning of financial and credit institutions in the regions is 

investigated then. The role of more effective solution of problems of financial security in 

conditions of attractiveness of investment environment in regions is disclosed. The development 

and implementation of more rapid and optimal investment policy mechanisms in the regions are 

analyzed. Recommendations and proposals to increase the effectiveness of financial mechanisms 

and investment activities to attract resources in production processes and business turnover in the 

regions of the country are given at the end of the article 

Key words: regional development, financial sustainability, investment activities, financial. 
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EV TƏSƏRRÜFATLARININ MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ 

 

Xülasə 

Tədqiqat zamanı müasir bazar iqtisadiyyatına təsir edən kateqoriya kimi qəbul edilən həyat 

səviyyəsinin zəruriliyi, ev təsərrüfatının gəlirləri və onların mənbələri, cəmiyyətin sosial rifah halı 

tədqiq edilmişdir. Həmçinin məqalədə model struktur və model təsərrüfat haqqında məlumat veril-

miş, model ev təsərrüfatının göstəriciləri hesablanmışdır. Sorğu nəticəsində əldə edilən göstərici-

lərə əsasən ev təsərrüfatlarının aqrar fəaliyyət sahələri üzrə gəliri, xərci, mənfəəti hesablanmış, 

əldə olunan nəticələr müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri Azərbaycan Respublikasının Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun və eləcə də  

Gürcüstanın Kaxetiya bölgəsinin tədqiqat kəndlərinə məxsusdur. Bu nəticələr məqalədə  aydın 

şəkildə müqayisə edilmiş və nəticələrin həyat səviyyəsinə təsiri qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: ev təsərrüfatları, model ev təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı, həyat səviyyəsi, gəlir, 

xərc, mənfəət. 

 

Giriş 

İqtisadi fəaliyyətin üç əsas (digər ikisi - dövlət, firma) subyektindən biri olan ev təsərrüfatı, 

daim insanın, ailənin yaşadığı iqtisadi obyektləri və orada baş verən prosesləri əhatə edir. Ev tə-

sərrüfatı - ümumi iş, yaşayış yeri, büdcə və adətən, ailə-qohumluq əlaqələri ilə birləşmiş insanlar 

qrupunu əhatə edir. 

Araşdırmalar göstərir ki, hazırda ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün ən mü-

hüm vəzifələrdən biri də ev təsərrüfatlarının inkişafının təmin edilməsidir. Öz ehtiyaclarını təmin 

etməklə ev təsərrüfatları ölkə iqtisadiyyatında qida məhsullarına olan tələbatı ödəmək üçün mü-

hüm rol oynayır. Buna görə də, kənd təsərrüfatının inkişafına nail olmaq üçün ev təsərrüfatlarının 

aqrar sektorda rolunu artırmaq lazımdır. Ev təsərrüfatlarının mövcud iqtisadi vəziyyəti kənd təsər-

rüfatının inkişafında mühüm rol oynayır. Tədqiqatın məqsədi ev təsərrüfatlarının mənfəətinin ar-

tırılması potensialını araşdırmaq və elmi prinsiplərə və tövsiyələrə əsaslanan kənd təsərrüfatının 

inkişafına müsbət təsirini müəyyənləşdirməkdir. [3, s.34]  

Müasir bazar iqtisadiyyatında ev təsərrüfatlarının yerinə yetirdiyi funksiyalar aşağıdakılardır: 

 ev təsərrüfatları müəssisələr tərəfindən istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin alıcısı qismində 

çıxış edirlər; 

 ev təsərrüfatları istehsalçı funksiyasını yerinə yetirərək istehsal etdikləri məhsulları həmin 

müəssisələrə təklif  edirlər; 

 ev təsərrüfatları istehsalda formalaşan məcmu gəlirin müəyyən hissəsini yığıma yönəldərək, 

real maliyyə aktivləri əldə edirlər. 

Tədqiqat suallarının müəyyən edilməsi 

Tədqiqat sualları –qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün açar rolunu oynamış və bu suallara 

əsasən seçilmiş tədqiqat sahələrində müvafiq araşdırmalar aparılmışdır. 

Dağlıq ərazilərdə heyvandarlıq və bitkiçilik məhsullarının kənd təsərrüfatında payını nəzərə 

alaraq, tədqiqat üçün ev təsərrüfatlarının qeyd olunan sahələr üzrə fəaliyyətinin maliyyə nəticələ-

rini hesablayıb müqayisə etmişik. Araşdırmamızda aqrar sahə üzrə fəaliyyət sahələrinin (bitkiçilik 

və heyvandarlıq) ev təsərrüfatlarının mənfəətdə payı tədqiq edilmiş, eyni zamanda ev təsərrüfatla-

rının mənfəətinə daha hansı amillərin təsir etdiyi müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqat zamanı qarşıya 

qoyulan məqsədlərdən biri də ev təsərrüfatlarının mənfəətinin artırılması üçün aqrar fəaliyyət 

sahələrinin inkişafı istiqamətində hansı  potensial imkanların  olmasını və  onları  reallaşdırmağın  
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iqtisadi cəhətdən mümkünlüyünün araşdırılması olmuşdur.  

Araşdırma Almaniyanın Volksvagen Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan və Gürcüstan 

Respublikalarının dağlıq ərazilərində aparılmışdır. Kənd təsərrüfatı sektoru həm Azərbaycanda, 

həm də Gürcüstanda kənd yerlərindəki ev təsərrüfatları  üçün vacib fəaliyyət sahəsidir. 

 İki ölkənin dağlıq regionunu əhatə edən tədqiqat bölgəsinin seçilməsi təsadüfi xarakter daşımır. 

Belə ki, bu ərazilər eyni coğrafi mövqeyə və iqlimə malik olan bölgələrdir. Tədqiqat ərazisi olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu və Gürcüstanın Kaxetiya bölgəsi se-

çilmişdir. Hər bir region üzrə 3 inzibati rayon müəyyənləşdirilmişdir. Seçilmiş rayonların bələdiy-

yələrindən tədqiqat kəndlərinin müəyyən edilməsi üçün bir sıra məlumatlar toplanılaraq hər bir 

rayon üzrə kəndlərin sayı, onların dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi, kəndlər üzrə ev təsərrüfatlarının 

sayı, heyvandarlıq və bitkiçiliyin vəziyyyəti, köçəri təsərrüfatların sayı haqqında məlumatlar 

toplanılmışdır. Sonra əkin sahəsi, pay torpağı, həyətyanı sahə, örüş sahələri, yay və qış otlaqları 

və s. göstəricilər əsasında  tədqiqat kəndlərinin seçimi reallaşdırılmışdır. [1, s. 36]  Açıq və qapalı 

tipli sualların olduğu sorğulardan əldə olunan nəticələrə əsasən model ev təsərrüfatlarının aqrar 

sektor üzrə maliyyə göstəriciləri hesablanıldı. Bu göstəricilər kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı 

üzrə gəlir, xərc və mənfəətdən ibarət olmuşdur. [2, s. 456] Həmçinin istehsal olunan kənd təsər-

rüfatı məhsullarının şəxsi istehlak üçün istifadəsi də nəzərə alınmışdır. 

Qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri də ev təsərrüfatlarının mənfəətinin artırılmasında aqrar sahə 

fəaliyyətlərinin inkişafı üçün hansı potensial imkanların olması və onların reallaşdırılmasının 

iqtisadi cəhətdən mümkün olmasıdır. 

Tədqiqat kəndlərində məlumatların toplanması üçün keçirilən sorğu iki mərhələdən-ev təsər-

rüfatlarının sosial-iqtisadi vəziyyətini və ev təsərrüfatlarının maliyyə göstəriciləri və marketinq 

nəticələrini əks etdirən məlumatlardan ibarətdir. [8]  

Sorğu zamanı qeyd olunan mərhələlərdə toplanılan məlumatlar nəticəsində ev təsərrüfatlarının 

model strukturunu qurmaq və maliyyə göstəricilərinin hesablamaq üçün kifayət qədər informasiya 

formalaşmışdır. 

Tədqiqatın nəticələrinin təqdimatı üçün altı kəndin göstəriciləri kifayət qədər yer əhatə edəcə-

yindən biz məqaləmizdə dörd kəndin göstəricilərinin müqayisəsini vermişik. Bu kəndlər eyni 

coğrafi şəraitə və iqlimə malik olan, eyni zamanda eyni kənd təsərrüfatı ənənələrini özündə əks 

etdirən Azərbaycanın Şəmkir rayonunun Atabəy və Göygöl rayonunun Kərəmli kəndləri, Gürcüs-

tanın isə Saqareco rayonunun Qombori və Qurcuani rayonunun Araşenda  kəndləridir. 

Tədqiqat aparılmış 4 kənd üzrə tərtib edilmiş model ev təsərrüfatlarının göstəriciləri Cədvəl 1-

də əyani şəkildə əks olunmuşdur.  

Cədvəldəki model ev təsərrüfatlarının strukturu birinci mərhələdə 287, ikinci mərhələdə isə 44 

ev təsərrüfatından götürülən sorğu məlumatları əsasında müəyyənləşdirilmişdir.  

Hesablamaların dəqiqliyini təmin etmək üçün “Excel” proqramı olan “MAX” (MAX 

VERSION 3.7) proqramından istifadə edilmişdir. [7] 

Tədqiqat kəndlərində ev təsərrüfatlarının əsas fəaliyyətləri qoyunçuluq, maldarlıq, arıçılıq, quş-

çuluq, kartofçuluq, taxılçılıq sahələrini əhatə edir. Bunlarla yanaşı hesablamalarda ev təsər-

rüfatlarının biçənək sahələrindən əldə etdikləri mənfəət də nəzərə alınmışdır.  

Aldığımız nəticələrə uyğun olaraq deyə bilərik ki, tədqiq edilən ev təsərrüfatlarında iribuynuzlu 

mal-qara ilə məşğulluq daha geniş yayılmışdır və müvafiq ev təsərrüfatlarının 90 faizi heyvan-

darlığın bu növü ilə məşğul olur. Tərəfimizdən tərtib olunmuş cədvəldən də göründüyü kimi (cəd- 

vəl 1) ev təsərrüfatlarının orta hesabla 2-5 baş inəyi var ki, bunun da əksəriyyətini südlük istiqa-

mətli heyvanlar təşkil edir. Bitkiçilik isə heyvandarlıqdan fərqli olaraq daha geniş yayılmış və 

demək olar ki, tədqiq edilmiş ev təsərrüfatlarının hamısı əkinçiliklə məşğul olur. Azərbaycanın 

tədqiqat kəndlərindəki ev təsərrüfatları Gürcüstanın müvafiq kəndlərindəki ev təsərrüfatlarına 

nisbətən daha çox əkinçiliklə məşğul olur. Bunun əsas səbəblərindən biri ölkəmizdə ərazinin bö-

yüklüyü və hər ev təsərrüfatına düşən torpaq sahəsinin Gürcüstandakı müvafiq göstəricidən çox 

olmasıdır. Belə ki, Şəmkir rayonunun Atabəy kəndində hər ev təsərrüfatına düşən əkin sahəsi oxşar 
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coğrafi mövqe və iqlimə malik olan Saqareco rayonunun Qombori kəndi ilə müqayisədə 2.8 dəfə 

çoxdur. Bu üstünlük Kərəmli və Araşenda kəndlərinin müqayisəsində də özünü göstərir. Belə ki, 

Kərəmli kəndinin ev təsərrüfatı üzrə orta əkin sahəsi qonşu ölkədəki kəndin müvafiq göstərici-

sindən 18 faiz çoxdur (Cədvəl 1). Ümumilikdə iki ölkənin ev təsərrüfatları 15 müxtəlif adda məh-

sul istehsal etsələr də əsas istehsal məhsulu kartof, taxıl və üzümdür.Qeyd olunan bitkilər həm də 

əsas satış məhsulları olmaqla ev təsərrüfatlarının gəlir mənbələrini formalaşdırır. Ev təsərrüfat-

larının 90 faizindən çoxu quşçuluqla məşğul olduğu halda, 20 faizə qədəri arıçılıqla məşğul olur 

və hər iki fəaliyyət sahəsindən əldə olunan məhsullar, demək olar ki, şəxsi istehlak üçün nəzərdə 

tutulur. 
 

Cədvəl 1. 

Azərbaycan və Gürcüstanın tədqiqat kəndlərində ev təsərrüfatlarının aqrar fəaliyyət sahələri 

üzrə orta göstəriciləri 
 

Ev təsərrüfatları  üzrə orta 

göstəricilər 

Ölçü 

Vahidi 

Azərbaycan Gürcüstan 

Atabəy Kərəmli Gombori Araşenda 

Ev təsərrüfatları üzrə orta əkin 

sahələri 

- ondan 

ha 2.35 2.39 0.85 2.03 

    buğda ha 1.4 2.0 - 2.03 

    kartof ha 1.0 0.26 0.85 - 

    moruq ha - 0.1 - - 

Həyətyanı sahə ha 0.30 0.36 0.28 0.29 

Üzüm bağı ha - - - 1.14 

Biçənək ha 0.96 1.8 0.30 0.14 

Ev təsərrüfatları üzrə heyvanların 

orta baş sayı 
     

İnək baş 2.3 3 2.34 4.79 

Qoyun baş 11.7 15 6.73 26.8 

Toyuq baş 11.63 26 18 33.5 

Arı arı ailəsi 5 8 7 2.13 

 

Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının maliyyə göstəriciləri 

Azərbaycanın Kərəmli və Atabəy kəndlərində ev təsərrüfatlarının mənfəətinin strukturu əsas 

fəaliyyət sahələri üzrə müvafiq olaraq aşağıdakı diaqramda qeyd olunduğu kimi qoyunçuluq, 

maldarlıq (südlük inək), arıçılıq, quşçuluq, kartofçuluq, taxılçılıq, moruq və biçənək sahəsindəki 

fəaliyyətlərlə bağlıdır (şəkil 1). Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, bu fəaliyyət sahələri üzrə 

göstəricilər hesablanarkən satışdan gəlir, xərclər və mənfəət  hesablanmışdır.  

Hesablamalara əsasən deyə bilərik ki, ümumi mənfəətin tərkibində ən çox paya heyvandarlıq 

sahəsi malikdir. Azərbaycanın tədqiqat kəndlərində əkinçiliyin daha geniş yayılmasına baxmaya-

raq, ev təsərrüfatlarının heyvandarlıqdan mənfəəti daha çoxdur. [6, s. 75-77]  Atabəy kəndində ev 

təsərrüfatlarının ümumi mənfəətində heyvandarlığın payı 41%, Kərəmli kəndində isə 40%-ə bəra-

bərdir. Ölkəmizin tədqiqat kəndlərindəki ev təsərrüfatlarında heyvandarlıqdan sonra arıçılıq mən-

fəətdə xüsusi çəkiyə malikdir. Atabəy və Kərəmli kəndlərində arıçılığın  mənfəətdə xüsusi çəkisi  

müvafiq olaraq 19% və 29%-dir. Atabəy kəndində kartofçuluqdan əldə olunan mənfəət ev təsər-

rüfatlarının kənd təsərrüfatı fəaliyyəti sahələrindən əldə olunan mənfəətinin 1/5-dən çoxunu təşkil 

edir. Kərəmli kəndində bu göstəricinin Atabəy kəndinə nisbətən aşağı olmasının səbəbi bu kənddə 

həm orta əkin sahəsinin az olması, həm də Kərəmli kəndində ev təsərrüfatlarının ümumi mənfəə-

tini təşkil edən digər məhsulların çəkisinin çox olmasıdır. Kərəmli kəndində moruq sahəsi üçün 

tərtib olunan göstəricilərə əsasən yalnız 0.1 ha ərazidən əldə olunan mənfəət ümumi mənfəətin 

tərkibində 6% paya malikdir. Bu o deməkdir ki, bu bitkinin əkin sahəsi genişləndirilsə ev 
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təsərrüfatının əldə edəcəyi mənfəət kifayət qədər yüksək olar. Bu da bölgələrdə əhalinin rifah ha-

lının yaxşılaşdırılmasında atılacaq addımlardan biri ola bilər. Ən az paya malik olan fəaliyyət sa-

həsi isə biçənəkdir. Bu sahədən əldə olunan göstərici ümumi mənfəətin tərkibində Atabəy kəndi 

üzrə 3%-ə bərabər olduğu halda digər iki kənddə 1%-dir. Azərbaycanın 2 tədqiqat kəndi üzrə bi-

çənəkdən sonra mənfəətdə ən az paya quşçuluq sahəsi malikdir. Bu kəndlər üzrə quşçuluğun mən-

fəətdə payı 5% təşkil edir. [5, s.221-225]  

 

 
 

Şəkil 1. Kərəmli və Atabəy kəndlərində ev təsərrüfatlarının mənfəətinin strukturu. 
 

Gürcüstanda ev təsərrüfatlarının maliyyə göstəriciləri 

Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda da ümumi mənfəətdə heyvandarlığın payı olduqca bö-

yükdür. Bu amil həm də Gürcüstanda heyvandarlığın Azərbaycanın kəndlərinə nisbətən daha geniş 

yayılmasından irəli gəlir. Gürcüstanda respondentlərin bitkiçilik və arıçılıq məhsulları üzrə sorğu-

lara müfəssəl cavab verə bilməməsindən həmin kəndlərdə aqrar sahə üzrə tədqiq olunan məhsul-

ların sayı az olmuşdur. Bunun məntiqi nəticəsi kimi hesablamalarda heyvandarlıq fəaliyyəti və 

onun göstəriciləri üstünlük təşkil edir. Belə ki, Azərbaycandakı model ev təsərrüfatları ilə müqa-

yisədə Gürcüstanın ev təsərrüfatlarında mənfəətin tərkibində heyvandarlıqdan əldə olunan gəlir 

daha çoxdur.Yalnız Araşenda kəndində digər kəndlərə nisbətən daha çox fəaliyyət sahələri var. 

Ümumiyyətlə, bu kənddə həyat səviyyəsi digər kəndlərə nisbətən daha yüksəkdir. Araşenda kən-

dində üzümçülük xüsusi çəkiyə malikdir. Bu sahə üzrə ev təsərrüfatlarının mənfəəti kifayət qədər 

yüksəkdir. Rəqəmlər bu kənddə ev təsərrüfatlarının ümumi mənfəətinin 1/5-nin üzümçülükdən 

əldə etdiyini deyir.Kərəmli kəndində moruq bitkisinin əhəmiyyəti böyük olduğu kimi bu kənddə 

də bitkiçiliyin adı çəkilən növü vacib sahələrindəndir. Qombori kəndində isə heyvandarlıq üzrə 

göstəricilər daha çox paya malikdir. Ən az mənfəət isə kartofçuluq və quşçuluq sahələri üzrə qeydə 

alınmışdır. Buğda və kartofçuluq üzrə Araşenda kəndində mənfəətin payı bizim ölkənin tədqiqat 

kəndlərinə nisbətən daha aşağıdır.  

 

24%
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Şəkil 2. Qombori və Araşenda kəndlərində ev təsərrüfatlarının mənfəətinin strukturu. 

 

Tədqiqat apardığımız kəndlərdə  məşğulluq əsasən kənd təsərrüfatı fəaliyyətində olduğu üçün 

ev təsərrüfatlarının mənfəətinin çox hissəsi də təbii olaraq bu sahədən formalaşır. Bu göstərici 

tədqiqat kəndlərində Azərbaycan üzrə  55%-ə,  Gürcüstan üzrə isə 65 %-ə bərabərdir.  

Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin formalaşmasının əsas mənbələrindən biri də örüş yerləridir. 

Azərbaycanda örüş yerlərinin həddindən artıq otarılması müşahidə olunduğu halda, Gürcüstanda 

tam əksinə, otlaqların az otarılması  müşahidə olunmuşdur. Bu, bir hektar örüş və otlaq yerlərinə 

görə Azərbaycanda olan heyvanların sayının Gürcüstanda olan heyvanların sayından çox olması 

ilə əlaqədardır. Baxmayaraq ki, otarma yükü Gürcüstanda azdır, burada da növbəli otarma və bu 

sahə üzrə idarəetmə sistemi yoxdur. [4, s.155-157] Kənd yerlərində fermerlər bir-birinə inanmırlar. 

Onlar nə öz ərazilərini birləşdirib kooperativ yaratmaq, nə də heyvanlarını birgə otarmaq istə-

mirlər. Bu da nəticədə bir sıra çətinliklərə gətirib çıxarır. Hər bir ev təsərrüfatı malik olduğu ərazini 

özü becərmək istəyir. Bunun üçün o, öz ərazisini ya hasara alır, ya da bu və ya digər formada 

qonşu ərazidən ayırır. Bu proses ilk növbədə ərazi itkisinə gətirib çıxarır. Eyni zamanda belə əra-

zilər iri həcmli texnikaların salınması və onların sərbəst hərəkət imkanlarını məhdudlaşdırır. 

Bundan əlavə, hər bir fermer ayrıca olaraq özlərinə məxsus əraziyə ayrı-ayrı texnika cəlb etməli 

olur. Bütün bu sadalanan faktorlar məhsuldarlığın aşağı düşməsinə və xərclərin artmasına və nəticə 

etibarı ilə mənfəətin azalmasına səbəb olur. 

 

Nəticə 

 

Tədqiqat kəndlərində seçilmiş ev təsərrüfatlarında müxtəlif fəaliyyət növləri mövcuddur. Ölkə-

mizdə bitkiçilik sahələri üzrə fəaliyyət Gürcüstanın ev təsərrüfatlarına nisbətən  daha geniş yayıl-

mış, Gürcüstanda  isə heyvandarlıq  üzrə fəaliyyət üstünlük təşkil edir. Bitkiçiliyin hesabına Azər-

baycanın tədqiqat kəndlərində aqrar sahə üzrə fəaliyyət sahələrinin ümumi sayı Gürcüstana  nis-

bətən daha çoxdur. Kartofçuluq nəinki təqdim olunan 4 kənd, eləcə də tədqiqatın aparıldığı 6 kənd 

üçün də əhəmiyyətli sahədir. Elmi tədqiqat işi dağlıq əraziləri əhatə etsə də, hər bir dörd kənd üzrə 

ev təsərrüfatlarının təxminən 60%-də qeyri-kənd təsərrüfatı məşğulluğu mövcuddur. Bu isə o de-

məkdir ki, tədqiq edilən ev təsərrüfatlarının böyük əksəriyyətində ailə üzvlərindən ən azı bir nəfər 

muzdlu iş, özü məşğulluqdan, pensiya və ya təqaüddən olmaqla qeyri- kənd təsərrüfatı gəlirinə 

malikdirlər. Atabəy kəndi üçün maldarlıq və arıçılıq, Kərəmli kəndi üçün moruq, Qombori kəndi 
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üçün kartofçuluq, Araşenda kəndində isə maldarlıq, qoyunçuluq və kartofçuluq  yüksək rentabel-

liyə malik sahələrdir. Demək olar ki, tədqiqat ərazilərinin hamısında su problemi var və bu 

problem hazırda ev təsərrüfatlarının kənd təsərrüfatındakı həm bitkiçilik, həm də heyvandarlıq 

üzrə məhsuldarlıqlarına mənfi təsir edir. Su çatışmazlığından əkin sahələri yaxşı suvarıla bilmir, 

örüş sahələri və biçənəklər isə ilin isti aylarında tez quruduğu üçün heyvanların yeminin azalma-

sına gətirib çıxarır. Sadalanan amillər nəticədə ev təsərrüfatlarının mənfəətinin azalmasına səbəb 

olur.  

Bütün bu nəticələri nəzərə alaraq aşağıdakı təklifləri tövsiyə edirik: 

-  Atabəy kəndində yüksək rentabelliyə malik olan arıçılıq fəaliyyətinin genişləndirilməsini ; 

- Atabəy və Qombori kəndləri üçün ənənəvi xarakter daşıyan və eyni zamanda yüksək gəlir-

lilik mənbəyi olan kartofçuluğun  inkişaf etdirilməsini; 

- otlaqlarda həddindən artıq otarmanın qarşısının alınması və hər hektar üçün nəzərdə tutul-

muş standart baş sayı üzrə otarılmaya riayət olunmasını; 

- ev təsərrüfatlarının mənfəətinin artırılması üçün alternativ fəaliyyət sahələrindən istifadə 

olunmasını; 

- Kərəmli kəndi üçün gəlirli sahə sayılan moruğun daha çox əkilməsi və digər kəndlərdə də 

bütün kənd təsərrüfatı fəaliyyəti sahələrində yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün su probleminin 

həll edilməsini.  
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Финансовые результаты домохозяйств 
 

Резюме 

В исследовании рассматриваются потребности в уровне жизни, доходах домохозяйств и 

их источниках, социальном благополучии общества, которые воспринимаются как кате-
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гория, влияющая на современную рыночную экономику. На основании показателей, полу-

ченных в результате опроса, были рассчитаны доходы, расходы и прибыль домохозяйств в 

сферах аграрной деятельности, а полученные результаты сопоставлены и проанализи-

рованы. 

Результаты исследования относятся к исследовательским селам Гянджа-Газахского эко-

номического района Азербайджанской Республики, а также Кахетинскому региону Грузии. 

Эти результаты четко сравниваются в статье и отмечается влияние результатов на уровень 

жизни. 

Ключевые слова: домохозяйства, модельные домохозяйства, сельское хозяйство, 

уровень жизни, доходы, расходы, прибыль. 
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Financial results of the households 

 

Summary 

During the study has been researched the necessity of living standards which has been regarded 

as a category that affects to the modern market economy, incomes of households and its sources. 

It is also noted about the model structure and the model households and has been calculated the 

indicators of the model households.  According to the indicators which obtained from the surveys 

was calculated the income, costs and profit of the households. The obtained results analyzed 

comparatively.  

The results belong to the case study villages, which are situated in Ganja-Gazakh region of the 

Republic of Azerbaijan and in Kakhety region of the Republic of Georgia. These results clearly 

compared in the article and mentioned the impact of the results on standard of life of the 

households. 

Key words: Households, model households, agriculture, standard of life, income, costs, 

profits. 
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UOT 336.22 

Elgiz Çingiz oğlu SEYİDOV 

ADİU-nun doktorantı 

 

DÖVLƏTİN İQTİSADİ SİYASƏTİNDƏ VERGİ SİSTEMİNİN FORMALAŞMASININ 

NƏZƏRİ-METODOLOJİ ASPEKTLƏRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə dövlətin iqtisadi siyasətində vergi sisteminin konseptual modellərinin rolu müəyyən-

ləşdirilmiş, vergi sisteminin prinsipləri, funksiyaları və onların Azərbaycanda tətbiqi vəziyyəti 

araşdırılaraq qiymətləndirilmişdir. Məqalədə həmçinin müəllif tərəfindən müasir vergi sistemi 

konsepsiyalarının formalaşması və onlardan istifadə xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş, müvafiq nəti-

cələrə gəlinmişdir. 

Açar sözlər: dövlət, iqtisadi siyasət, vergi sistemi, vergi siyasəti. 

 

Giriş 

Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan Respublikasının müasir 

vergi sistemi bu gün ölkənin maliyyə ehtiyatlarının formalaşmasının əsas mənbələrindən biri kimi 

çıxış edir. Vergilər dövlətin iqtisadi siyasətinin mühüm aləti olmaqla dövlət büdcəsinin zəruri ma-

liyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsində, ölkənin iqtisadiyyatının tənzimlənməsi və idarə edilməsin-

də mühüm rol oynayır. Dövlət büdcəsinə daxilolmaların böyük bir hissəsi vergi yığımları hesabına 

formalaşır ki, bu da dövlətin normal fəaliyyətinin iqtisadi əsaslarını təşkil edir. İstənilən dövlətin 

maliyyə sisteminin sabitləşməsinin əsas şərtlərindən biri vergilərin dayanıqlı şəkildə yığımının 

təmin edilməsidir.  

Dövlət büdcəsinin formalaşmasının əsas mənbəyi olan vergi yığımları xeyli dərəcədə vergi ödə-

yicilərinin intizamlı olmasından, onların qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməsi səviyyəsindən 

asılıdır. Belə ki, vergi münasibətlərinin iştirakçısı olan dövlətlə vergi ödəyiciləri arasında məna-

felərin toqquşması baş verir, yəni vergi ödəyiciləri mümkün qədər az vergi ödəməkdə, dövlət isə 

normal fəaliyyətini təmin etmək üçün çox vəsait almaqda, yəni vergi yığımlarının səviyyəsinin 

artmasında maraqlı olurlar. 

Dövlət cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin maraqlarını müxtəlif sferalarda ifadə edərək iqtisadi, 

sosial, ekoloji, demoqrafık və s. istiqamətlərə uyğun siyasət hazırlayır və həyata keçirir. Dövlətin 

iqtisadiyyatı tənzimləmə funksiyası büdcə-maliyyə, pul-kredit və vergi mexanizmi vasitəsi ilə 

həyata keçirilir ki, bunlar da dövlətin iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin həm obyekti, həm də 

subyekti kimi çıxış etməsini şərtləndirir. 

Dövlətin iqtisadi siyasətində vergi sisteminin konseptual modellərinin rolu 

Vergilər məhsul istehsalı, cəmiyyətin siniflərə ayrılması və dövlətin yaranması ilə birlikdə for-

malaşmış, ordunun, məhkəmənin, dövlət orqanlarının saxlanmasına və digər ehtiyaclara yönəldi-

lir. Vergiqoyma nəzəriyyəsinin əsasını qoyanlardan biri olan A.Smit demişdir ki, “Vergilər onları 

ödəyənlər üçün qul əlaməti yox, azadlıq əlamətidir”. [l, s. 37] 

Vergilər çox mühüm iqtisadi kateqoriya olmaqla, onların sosial-iqtisadi mahiyyəti ölkə iqtisa-

diyyatı və dövlətin qarşısında duran vəzifələrlə müəyyən olunur. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

vergilər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə, sosialist iqtisadiyyatı şəraitində də vergilər mövcud 

idi, lakin onlar dövlət büdcəsi gəlirlərinin çox kiçik bir hissəsini təşkil edirdi, bu həmin sistemin 

özünün mahiyyətindən irəli gəlirdi. [2, s. 429] Burada yəqin ki, elmi kommunizmin yaradıcıları 

K.Marks və F.Engelsin “vətəndaşların ödəmələri kütləvi hakimiyyəti saxlamaq üçün zəruridir”. 

[3, s.17] tezisi metodoloji baxımdan əsas ola bilər. Kollektiv tələbatın ödənilməsi naminə öz funk-

siyalarını yerinə yetirmək üçün dövlətə müəyyən həcmdə pul vəsaitləri tələb olunur ki, bu da ancaq 

vergilər vasitəsi ilə yığıla bilər. Bu onunla şərtlənir ki, vergi yükünün minimal həddi dövlətin öz 
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minimal funksiyalarını yerinə yetirmək üçün lazım olan xərclərə uyğun təyin olunur. Belə ki, 

idarəetmə, müdafiə, məhkəmə, ictimai asayişin qorunması və s. məhz bunun hesabına təmin 

olunur. Belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, dövlət öz üzərinə nə qədər çox öhdəliklər götürürsə, 

bir o qədər də çox vergilər yığılmalıdır. Bu onun göstəricisidir ki, cəmiyyətin inkişaf tarixində hələ 

heç bir dövlət vergilərsiz keçinməmişdir. 

Vergi nəzəriyyələri vergitutma praktikasının nəzəri dəlillərinin təşəbbüsçüsü kimi çıxış edir və 

onların təkamülü iqtisadi fikrin müxtəlif istiqamətlərinin inkişafı ilə eyni vaxtda baş verir. Vergi 

sisteminin konseptual modelləri dövlətin iqtisadi siyasətindən asılı olaraq dəyişir. Uzun müddət 

iqtisadiyyatda vergilərin rolu haqqında klassik təsəvvür mövcud idi. İlk əvvəl A.Smitin vergiqo-

yuluşu prinsipi yaranmışdır. Praktiki olaraq bütün müasir müəlliflər həmin vergi meyarlarını gös-

tərməklə onların müsbət təsirini qiymətləndirirdilər. Əgər vergilər bu tələblərə cavab vermirsə, 

vergiqoyuluşu hədlərinin pozulması müşahidə olunur. A.Smit tərəfindən dövlət maliyyəsinin 

təkamülü haqqında nəzəriyyənin irəli sürüldüyü tarixdən 200 ildən artıq bir dövr keçir və vergi 

sisteminin formalaşması dövlətin inkişafının çox yüksək səviyyəsində baş verir. Dövlət vergi 

sistemini müstəqil təsərrüfat subyektlərinin gəlirinin az və ya çox hissəsinin müntəzəm qaydaya 

salınmış şəkildə tutulması kimi təyin etmişdir və vergi qoyuluşunda dörd prinsipi irəli sürmüşdür: 

müntəzəmlik (bərabərlik), müəyyənlik, ödəmənin rahatlığı və ucuzluğu. Amma bunların hər hansı 

birinin artıq olması zamanı təsərrüfatın kəsirli sahələrində istehsalçıların özünü tənzimləməsi baş 

verir. Vergilər yalnız dövlət büdcəsinin gəlir mənbəyi rolunu oynayırdı. Mübahisələr isə fiskal 

tələbat prinsipi əsasında şərtləşdirilmiş qaydada vergilərin yığılması (bərabər və proqressiv 

şəkildə) və ya ləğv olunması ətrafında gedirdi. Cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlər mürəkkəbləşdik-

cə, obyektiv dövri proseslər hərəkət etdikcə klassik nəzəriyyədə düzəliş edilməsi tələbatı, dövlətin 

rolu, onun iqtisadi proseslərə təsiri və vergiqoyuluşunda sosial-iqtisadi sərhədlərin tənzimlənməsi 

kimi məsələlərə baxılması zərurəti yaranır. Beləliklə, yeni elmi nəzəriyyələr meydana çıxır və hal-

hazırda iqtisadi fikrin iki əsas istiqamətini göstərmək olar: keynsçilik və neoklassik. [4, s. 26] 

İqtisad elminin klassikləri A.Smit və D.Rikardo tərəfindən vergilərin iqtisadi mahiyyətinin təd-

qiq edilməsindən sonra müasir Qərb iqtisadi nəzəriyyəsində vergi təyini problemlərinə iki əsas 

yanaşmanı qeyd etmək olar. Uzun bir zaman keçdikdən sonra daha obyektiv konsepsiya ingilis 

iqtisadçısı C.Keyns tərəfindən onun ilk dəfə 1936-cı ildə çap olunan “Məşğulluğun, faizin və pulun 

ümumi nəzəriyyəsi” monoqrafiyasında işlənib hazırlanmışdır. Burada “Vergilər iqtisadiyyatın tən-

zimləyiciləridir” kimi qısa ifadə olunan fikirlə yanaşı, iqtisadiyyatın ümumi fəaliyyətinin element-

lərinin təhlilini əks etdirir, dövlət tənzimlənməsində mühüm makroiqtisadi istiqamətləri əsaslan-

dırır. C.Keyns vergiqoyuluşunun tərəfdarı idi və o hesab edirdi ki, mütərəqqi vergi sistemi isteh-

salçının vergiqoyuluşunda riski qəbul etməsini stimullaşdırır. Onun nəzəriyyəsinin tərəfdarları 

(A.Lerner, A.Xansen, K. Xappad, U. Şults və b.) hesab edirdilər ki, mühüm şərtlərdən biri də 

iqtisadi artımın pul qoyuluşunda asılılığı yalnız tam məşğuliyyət şəraitində mümkün olmasıdır. 

Yəni, əgər bu yoxdursa qənaət edilmiş pul iqtisadi artıma mane olur, istehsala qoyulmur və ona 

görə də  artıq pulu vergi vasitəsilə tutmaq lazımdır. Bunun üçün isə dövlətin işə qarışması lazımdır 

və dövlət vergi vasitəsilə gəlirlərin tutulmasını, investisiyaların maliyyələşdirilməsini, həmçinin 

cari dövlət xərclərinin təşkilini təmin etməlidir. Keynsçilik nəzəriyyəsi dövlət tənzimlənməsinin 

müxtəlif metodlarından istifadə edərək, istehsal olunmuş məhsulun satışını təmin etmək üçün, 

həmçinin “səmərəli tələbin” zəruriliyini sübut edir. O, hesab edirdi ki, milli sərvətin əsasını 

qənaətcillik təşkil edir. Belə ki, təşəbbüskarlıq şərtinin də əsas olduğunu göstərir. C.Keyns hesab 

edir ki, investisiya axınının yaranmasında dövlət öz pul kredit sistemi ilə, büdcə siyasəti ilə böyük 

rol oynamalıdır və “öz əsas təsirini müvafiq vergi sistemi vasitəsilə böyük faiz normalarını qeydə 

almaqla həyata keçirməlidir”. [5, s. 27-28] Eyni vaxtda müxtəlif növ güzəştlərin və xüsusi 

təşəbbüskarlıqla dövlət hakimiyyətinin həmrəylik üsullarından istifadə olunmalıdır. Beləliklə, 

elmi-texniki tərəqqinin inkişafı şəraitində, böhran vəziyyəti tez-tez təkrar olunduqca, C.Keynsin 

“səmərəli tələb” nəzəriyyəsi iqtisadi inkişafın tələblərinə cavab verə bilmədi. Çünki, iqtisadi 

inteqrasiya inkişaf etdikcə hər bir ölkənin xarici bazardan asılılığı artdı və dövlət tərəfindən tələbin 
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stimullaşdırılması xarici investisiyalara müsbət təsir etməyə başladı. Və eləcə də inflyasiya istehsal 

şərtlərinin reallaşdırılmasında deyil, onun görünüşcə dəyişkənliyində xroniki xarakter aldıqda, sə-

mərəli tələbi yox, resurs təkliflərini yaxşılaşdırmaq lazım gəldi. Üstünlüyü yalnız mərkəzi bankın 

pul-kredit siyasəti ilə bağlayan, büdcə və vergi siyasətini nəzərə almayan neoklassiklər (A.Laffer, 

A.Marşall, Q.Stoyn, M.Ueydenbomt və b.) hesab edirlər ki, bu cür gəlirin yenidən səmərəli 

paylanma mexanizmi yaranacaq və o tam məşğulluğu və milli sərvətlərin sabit artımını təmin 

edəcəkdir. Neoklassik nəzəriyyə də öz növbəsində iki mühüm istiqamətdən ibarətdir: iqtisadi təklif 

nəzəriyyəsi və monetarizm. İqtisadi təklif nəzəriyyəsi vergilərin azaldılmasını, korporasiyaya 

vergi güzəştlərinin edilməsini nəzərdə tutur. Onların gəldikləri nəticəyə görə, bazarın ən yaxşı 

tənzimləyicisi elə bazarın özüdür, dövlət tənzimlənməsi və yüksək vergilər isə normal fəaliyyətə 

yalnız mane olur. Vergi dərəcələrinin səviyyəsi ümumi qanun əsasında yaranır və bu qanuna görə 

geniş vergi bazası vergiqoyuluşunda nisbətən kiçik dərəcələr və ya əksinə, dar vergi bazası ayrı-

ayrı vergilər üzrə mütləq böyük həcmli dərəcələr nəzərdə tutur. A.Laffer yazırdı: “Əyrinin əsasını 

təşkil edən fundamental ideyanın məğzi ondadır ki, vergi dərəcələri nə qədər yüksəkdirsə, ayrı-

ayrı şəxslərin onlardan qaçmaq halları bir o qədər çox olacaqdır. İnsanlar ondan ötrü işləmir ki, 

vergi ödəsin”. [5, s. 30] 

XlX əsrin 70-ci illərində A.Vagnerin ideyalarının təsiri altında yeni bir cərəyan yaranır ki, o, 

vergilərin vəzifələrinə A.Smit və D.Rikardo tərəfindən müəyyən edilmiş maliyyə məqsədlərindən 

başqa həm də sosial-siyasi məqsədləri də daxil edir. Vergi mexanizmini milli sərvətin və milli 

gəlirin dövlət üçün arzu edilən istiqamətdə sistematik bölüşdürülməsi üçün effektli bir vasitə 

görür. Öz ideyalarını daha da inkişaf etdirərək, Vaqner belə bir nəticəyə gəlir ki, vergilər vasitəsilə 

dövlət özəl təsərrüfatlarda gəlir və mülkiyyətdən istifadə edilməsinə də təsir edə bilər. 

Vergi sisteminin prinsipləri, funksiyaları və onların Azərbaycanda tətbiqi vəziyyəti 

Büdcə-maliyyə sistemi özündə dövlətin maliyyə resurslarının formalaşması və istifadəsi müna-

sibətlərini birləşdirir. Bu da iqtisadiyyatın səmərəli istiqamətdə inkişafına, dövlətin sosial və başqa 

funksiyalarının həyata keçirilməsinə yönəldilir. Büdcə-maliyyə sisteminin əsasını isə vergi sistemi 

təşkil edir. 

Vergi ödəmələrinin mahiyyətini dərindən öyrənmək üçün vergiqoymanın əsas prinsiplərini 

nəzərdən keçirmək lazımdır. C.Mill qeyd edir ki, iqtisadi nöqteyi-nəzərdən vergiqoyma sisteminin 

keyfıyyəti A.Smit tərəfindən dörd əsas klassik prinsiplər şəklində ifadə olunmuşdur. [6, s.93]: 

- Ölkə vətəndaşları imkanları çərçivəsində hökumətin xərclərini ödəməsində iştirak eləmə-

lidirlər. Bu qaydaya riayət olunması və ya inkar edilməsi vergiqoymada bərabərliyə və ya bəra-

bərsizliyə gətirir. 

- Hər bir vətəndaşın ödədiyi vergi dəqiq müəyyən edilməlidir. Verginin həcmi, ödənilmə vaxtı 

və qaydası həm vergi ödəyənə, həm də ixtiyari bir vətəndaşa aydın olmalıdır. 

- Vergi onu ödəyən üçün rahat olan vaxtda və onun üçün münasib üsula əsasən tutulmalıdır. 

- Vergilər elə müəyyən edilməlidir ki, dövlətin xəzinəsinə daxil olan ümumi daxilolmalardan 

aşağı məbləğdə tutulsun. 

Adam Smitin prinsipləri o qədər aydın və sadədir ki, onların heç bir izaha və təsvirə ehtiyacı 

yoxdur. Ona göra də bu prinsiplər vergi siyasətinin aksiomları kimi qəbul edilmişdir. Hazırda bu 

prinsiplər müasir dövrün tələblərinə uyğun genişləndirilmişdir. Bunlar aşağıdakılardır: 

- Vergi dərəcəsinin səviyyəsi vergini ödəyənin imkanlarına, yəni gəlirlərinə uyğun müəyyən 

olunmalıdır. Bu prinsipə çox zaman riayət olunmur və bir çox ölkələrdə vergilər mütənasiblik 

prinsipinə görə hesablanır. 

- Bütün qüvvələri sərf etmək lazımdır ki, gəlirlərdən vergitutma birdəfəlik xarakter daşısın. 

Gəlirlərin və kapitalın çoxqat vergiyə məruz qalmasına yol vermək olmaz. Bu prinsipin həyata 

keçirilməsinə misal olaraq inkişaf etmiş ölkələrdə dövriyyə vergisinin ƏDV ilə əvəz olunmasını 

göstərmək olar. Burada birinci halda vergi artan əyri ilə həyata keçirilirdi, ikinci halda isə yeni 

yaradılmış məhsul satış dövrünə qədər bir dəfə vergi tutumuna məruz qalır. 
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- Vergilərin mütləq ödənməsi. Vergi sistemi elə olmalıdır ki, vergi ödəyəndə onun mütləq 

ödənməsinin zəruriliyinə şübhə yeri qalmasın. 

- Verginin tutulması sistemi və prosedurası sadə, aydın və rahat olmaqla, vergini yığan təşkilat 

üçün səmərəli olmalıdır. 

- Vergi sistemi çevik olmaqla dəyişən iqtisadi tələblərə asan uyğunlaşan olmalıdır. 

- Vergi sistemi, yaradılan ümumi daxili məhsulun bölgüsünü təmin etməli və dövlətin iqtisadi 

siyasətinin səmərəli aləti olmalıdır. 

Bazar münasibətləri şəraitində vergi sistemi vacib iqtisadi tənzimləmə aləti kimi dövlətin iq-

tisadiyyatı tənzimləməsində maliyyə-kredit mexanizminin əsas komponentlərindən birinə çevrilir. 

Vergi sistemi təyin edilmiş qaydada yığılan vergilərin, yığımların, rüsumların və digər ödənişlərin 

məcmusunu əmələ gətirir. Beləliklə, milli iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyəti vergiqoymanın düzgün 

qurulmasından asılıdır. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycanın vergi sistemini dünya təcrübəsinə 

uyğunlaşdırmaq zərurəti meydana çıxır. 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycanda vergi sisteminin, vergi, yığım, rü-

sum və digər ödənişlərin tutulmasının ümumi prinsiplərini, vergini ödəyənlərin və orqanlarının 

hüquqlarını, öhdəliklərini və məsuliyyətini təyin edir. [7] Vergi dedikdə, dövlətin büdcəsinə və 

yerli büdcələrə məcburi, əvəzsiz ödəmələr başa düşülür və bu ödəmələr müəyyən olunmuş qayda 

və şərtlərlə vergini ödəyənlər tərəfindən həyata keçirilir. 

Vergilər gəlir əldə edən bütün hüquqi və fiziki şəxslərin dövlətin maliyyə resurslarının forma-

laşmasında iştirak etmək vəzifəsini ifadə edir. Ona görə vergilər müasir şəraitdə dövlətin maliyyə 

vəsaitlərinin əsas hissəsini təşkil edir. Mahiyyətinə görə vergilər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfındən 

büdcəyə məcburi ödənişlər kimi meydana gəlir və müvafıq qaydada qəbul olunmuş qanunlara 

əsasən müəyyən edilir. 

Amerika iqtisadçısı A.Laffer vergi siyasəti sahəsində tədqiqat aparmış və büdcə gəlirlərinin və 

vergi dərəcələrinin arasında müəyyən riyazi asılılığı aşkar etmişdir. O, nəzəri cəhətdən sübut 

etmişdir ki, dərəcələrin artırılması hesabına vergilərin səviyyəsinin artırılması müəyyən mərhələdə 

büdcə daxilolmalarının artmasına deyil, azalmasına gətirir. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

səviyyəsi və vergi dərəcələrinin dinamikası arasındakı asılılığın maksimum nöqtəsinə malik olan 

parabola formasında qrafık ilə əks etdirilməsi iqtisadi nəzəriyyədə “Laffer əyrisi” adını almışdır. 

[5, s. 135]  

Vergi dərəcəsinin (Laffer əyrisinin ən yüksək nöqtəsinin) nə nəzəri, nə də ki, emprik üsul ilə 

müəyyən edilməməsinə baxmayaraq bu asılılıq müasir maliyyə elmi tərəfindən qəbul edilmişdir 

və 80-90-cı illərdə ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransada keçirilmiş vergi islahatlarında 

istifadə edilmişdir. Həmin islahatlar zamanı bəzi iqtisadçılar deyirdilər ki, onlar təcrübə əsasında 

Laffer əyrisinin kritik nöqtəsini 35-40% ətrafında müəyyən edə bilmişdilər. Lakin bir sıra inkişaf 

etmiş ölkələrin hökumətləri vergi islahatlarının keçirilməsi zamanı iqtisadiyyatın inkişafına ziyan 

yetirmədən daha yüksək ümumi vergi dərəcələrindən istifadə etmişdilər. Nəticədə, iqtisadi nəzə-

riyyənin Laffer əyrisi üzərində maksimum nöqtəsinin mövcudluğundan əmin olduğuna 

baxmayaraq onu dəqiq müəyyən etmək hələ ki, mümkün olmamışdır. Ola bilsin ki, vergilərin 

universal maksimal effektiv dərəcəsi yoxdur və hər ölkə üçün onun iqtisadiyyatının struktur 

xüsusiyyəti və inkişafından asılı olaraq özünəməxsus maksimal Laffer nöqtəsi mövcuddur. [8, s. 

37] 

Vergilərin sosial-iqtisadi mahiyyəti, daxili məzmunu onların funksiyaları vasitəsi ilə təzahür 

edir. Vergilər dörd əsas funksiyanı yerinə yetirir: 

 dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi (fiskal funksiya); 

 sosial tarazlığın saxlanması üçün müxtəlif sosial qrupların gəlirləri arasında nisbətin dəyiş-

məsi yolu ilə onlar arasında bərabərsizliyin azaldılması, zəiflədilməsi (sosial funksiya); 

 iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi (tənzimləmə funksiyası). 

 nəzarətedici funksiya. 
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Bütün ölkələrdə vergilər ilk növbədə fiskal funksiyanı yerinə yetirirlər, yəni sosial xərclərin və 

ilk növbədə dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsini təmin edirlər. 

Vergilərin iki növü mövcuddur: birincisi - gəlirlərdən və əmlakdan vergi: şəxsi gəlirlərdən və 

korporasiyaların (şirkətlərin) mənfəətindən vergilər; sosial sığortaya, əməkhaqqı fonduna və işçi 

qüvvəsi üçün vergilər (bunlar sosial vergilər, sosial ödəmələr də adlanır); mülkiyyətə görə vergi, 

torpaq və digər daşınmaz əmlak da daxil olmaqla; mənfəətin və kapitalın xaricə köçürülməsi üçün 

vergi və s.    

Bu vergilər konkret fıziki və hüquqi şəxsdən tutulur və birbaşa vergilər adlanırlar. 

İkinci növ vergilər - əmtəə və xidmətlərə görə vergilərdir. Bu vergilərə misal olaraq əlavə dəyər 

vergisini, aksizləri (əmtəənin və ya xidmətin qiymətinə birbaşa daxil edilən vergilərdir), varisliyə 

görə vergini, daşınmaz əmlakla, qiymətli kağızlar və s. ilə sövdələşmələrə görə vergiləri göstərmək 

olar. Bu vergilərə dolayısı vergilər deyilir. Onlar qismən və ya tamamilə əmtəənin və xidmətin 

qiyməti üzərinə keçirilməlidir. Dolayısı vergilər əmtəə və xidmətlərə tələbin elastiklik dərəcəsin-

dən asılı olaraq son istehlakçının üzərinə keçirilir, elastiklik az olduqca istehlakçının üzərinə düşən 

vergi yükü azalır və verginin əsas hissəsi mənfəətdən ödənilir. 

Tələbin elastikliyinin yüksək olması halında dolayısı vergilərin artımı istehlakın azalmasına, 

təklifin elastikliyi isə xalis mənfəətin azalmasına gətirir. Bu isə öz növbəsində kapilal qoyuluş-

larının azalmasına və ya kapitalın başqa fəaliyyət sahələrinə axınına gətirir. 

Vergi nəzarəti sistemi bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadiyyatın idarə edilməsinin güclü 

alətidir. Vergi siyasəti - vergi qanunlarının məqsədyönlü istifadəsini müəyyənləşdirən hökumət və 

idarəetmə orqanlarının hüquqi hərəkətlər kompleksidir. İnkişaf etmiş bazar münasibətlərində vergi 

siyasəti dövlət tərəfındən istehsal strukturunun, ərazi iqtisadi inkişafın, əhalinin maddi rifahının 

dəyişməsi məqsədilə milli gəlirin yenidən bölüşdürülməsi üçün istifadə edilir. [9, s. 56] 

Ümumiyyətlə, dövlət vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi üçün aşağıdakı iki 

strateji xətlərdən birini seçə bilər: ya yüksək səviyyədə vergi yığıb öz vətəndaşlarının firavanlığına 

görə müvafiq yüksək səviyyəli məsuliyyət götürür, ya da vətəndaşların özlərinin öz firavanlığını 

təmin etməsini və hökumətdən kömək istəməməsini nəzərə alaraq aşağı səviyyəli vergi tətbiq edir. 

Bu zaman əhalinin tələbatlarının səviyyəsi vacib əhəmiyyətə malikdir və buna müvafiq olaraq 

iqtisadi inkişafin ilkin mərhələlərində hökumətlər aşağı səviyyəli vergilərə meyillidir, sonrakı mər-

hələlərdə isə ictimai istehlak formaları inkişaf etdikcə vergitutmanın daha yüksək dərəcəsinə keçid 

baş verir. Lakin bu ümumi tendensiyalar çərçivəsində dövlətlər müxtəlif vergi siyasətini işləyib 

hazırlayır: bəziləri vergilər formasında (bütün növ vergi və icbari rüsumlar, o cümlədən sosial 

sığorta üzrə ödəmələr daxil olmaqla) bütün gəlirlərin 50%-ə qədərini alır. Çünki hesab edir ki, 

dövlət strukturlarının nəzarəti altında maliyyə vəsaitlərinin istifadəsi xüsusi şəxslərin nəzarəti 

altındakı istifadədən daha səmərəlidir; digərləri belə hesab etmir və özlərinin vergi yığımlarını 25-

30% ilə məhdudlaşdırır. 

Hazırda dünyada mövcud olan vergi siyasətinin iki tipini fərqləndirmək olar. Birinci tip – mak-

simal vergilər tipidir ki, o “bütün mümkün olanı götürmək” prinsipi ilə səciyyələnir. Bu zaman 

dövlət “vergi tələsinə” düşür. Vergilərin artırılması dövlətin gəlirlərinin artması ilə müşahidə olun-

mur. 

İkinci tip - düşünülmüş vergi siyasətidir. O, əlverişli vergi mühiti təmin edərək sahibkarlığın 

inkişafını təmin edir. Sahibkar maksimal dərəcədə vergitutmadan azad edilir, lakin bu zaman döv-

lət gəlirləri azaldığına görə sosial proqramlar məhdudlaşdırılır. Bu cür siyasət o zaman həyata 

keçirilir ki, iqtisadiyyat staqnasiya vəziyyətindədir və iqtisadi böhrana keçə bilər. Vergi siyasətinin 

bu kimi metodları “reyqonomika” adını almışdır və XX əsrin 80-ci illərində ABŞ-da istifadə 

edilmişdir.  

Beləliklə, vergi sistemi iqtisadiyyatın təkanverici mexanizmi olub onun səmərəli fəaliyyəti 

üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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Müasir dövrdə dövlətin maliyyə resurslarının əsasını təşkil edən vergilər iqtisadiyyatın tən-

zimlənməsinin mühüm aləti kimi çıxış edir və onların həcmi müəssisələrin maliyyə nəticələrindən 

birbaşa asılıdır. 

Vergilər qanunla müəyyən edilmiş məcburi ödənişlərdir, dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsi 

və ictimai maraqların reallaşdırılması məqsədilə dövlətin səmərəli iqtisadi siyasətinin həyata 

keçirilməsi üçün hüquqi və fiziki şəxslərdən yığılır. 

Azərbaycanda iqtisadi islahatların təcrübəsi göstərir ki, vergilər nəinki fiskal, həm də tənzim-

ləyici funksiya yerinə yetirməlidir. Vergilərin fiskal funksiyası əsasdır və vergilərin təbiətindən 

irəli gəlir. Verginin fıskal funksiyası vasitəsi ilə sosial, müdafiə, elmi-texniki, ekoloji dövlət proq-

ramlarının reallaşması üçün dövlət büdcəsinin doldurulması təmin edilir. Verginin tənzimləyici 

fiınksiyası iqtisadiyyatın dövlət idarəçiliyi ilə bağlıdır. Bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq dövlətin iqtisadiyyata birbaşa müdaxilə etmək imkanı azaldıqca, vergilər onun əlində çox 

mühüm iqtisadi tənzimləmə alətinə çevrilir. İctimai istehsala, onun inkişafına və strukturuna, elmi-

texniki tərəqqiyə və s. təsir göstərmək üçün vergilərin çox geniş imkanları vardır. [10, s. 32] 

Vergilər stimullaşdırıcı və ləngidici fiınksiyanı da yerinə yetirir. Ləngidici yarımfunksiya tələ-

bat və təklifə onların azalması istiqamətində, iqtisadi subyektlər tərəfındən qərarlar qəbul edilməsi 

prosesinə təsir göstərir. Stimullaşdırıcı yarımfunksiya güzəştlər, istisnalar, üstünlüklər sistemi 

vasitəsilə reallaşır ki, bunlar vergiqoyma obyektinin güzəşt yaradan nişanələri ilə uzlaşdırılır. 

Vergilər istehsalın inkişafina, kapital qoyuluşuna, əhalinin həyat səviyyəsinə ciddi təsir göstə-

rirlər. Vergilərin dördüncü - nəzarət funksiyası dövlətin öz nümayəndələrinin maliyyə, vergi or-

qanlarına müəssisə və sahibkarlardan maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında məlumat tələb etməyə 

ixtiyar verir ki, bu da vergilərin düzgün ödənilməsinə nəzarət üçün zəruridir. Bu funksiya ilə həm 

də bölüşdürülmüş pul vəsaitlərinin öz təyinatı üzrə istifadə olunması üzərində nəzarəti həyata ke-

çirir. Bununla da vergi sistemi bütövlükdə iqtisadi fəaliyyətin monitorinqi vasitəsinə çevrilmiş 

olur. 

Müasir vergi sistemi konsepsiyalarının formalaşması xüsusiyyətləri 

Onu da qeyd edək ki, İƏİT üzvü olan ölkələrdə yüksələn iqtisadi bərabərsizlik və gəlirlərin 

ədalətsiz bölüşdürülməsində əsas səbəblərdən biri vergi sisteminin proqressivliyinin aşağı olma-

sıdır. Odur ki, proqressiv vergi sisteminin tətbiqi və inkişaf etdirilməsi inklüziv artıma birbaşa 

pozitiv təsir edir. [11, s. 91-97] 

Vergi Məcəlləsinin qəbul olunmasını Azərbaycan Respublikasının iqtisadi həyatında mühüm 

bir hadisə hesab etmək olar. Vergi Məcəlləsi vahid bir sənəd olmaqla bütün vergiləri əhatə edir, 

onun müddəaları dəqiq və birbaşadır. Ölkəmizdə vergi sisteminin hüquqi bazasının formalaşdırıl-

ması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində ciddi islahatlar həyata keçirildi və bu sistem dəqiq və 

birbaşa xüsusiyyətlərə və müddəalara malikdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsi 01 yanvar 2001-ci ildən qüvvəyə minmişdir. Ölkənin iqtisadi həyatının səmərəli inkişaf 

tendensiyaları bilavasitə, Vergi Məcəlləsinin qəbul edilməsi ilə təşəkkül tapdı. Burada vergi yü-

künün və ümumiyyətlə, vergilərin sayının azaldılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, vergi 

orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında yaşanan problemlərin həllində ədalət prinsipinə söykənən 

mexanizmlərin tətbiqi bilavasitə, bu məcəllədə öz əksini tapır.  

Son dövrlərdə vətandaşlarımızın, eləcə də sahibkarlarımızın sosial rifahının yaxşılaşdırılması 

məqsədilə Vergi Məcəlləsində xeyli dəyişikliklər edilmişdir. 30 noyabr 2018-ci il tarixdə Vergi 

Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən bir çox güzəştlər və azadolmalar həyata keçirilmişdir. 

165.5-ci maddəyə əsasən Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının əra-

zisində pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və 

qaz məhsulları istisna olmaqla) görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması qaydasını müvafiq icra ha-

kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) müəyyən edir. Bu maddəyə uyğun olaraq qay-

tarılan məbləğ nağdsız qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 15 faizini, nağd qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 

10 faizini təşkil edir. Ödənilmiş ƏDV-nin bu maddə ilə müəyyən olunmuş hissəsinin qaytarılması 

zamanı təqdim edilən nəzarət-kassa aparatının çeki bu Məcəllənin 50.8-ci maddəsinin tələblərinə 
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cavab verməlidir. Yuxarıda qeyd olunan dəyişikliyə əsasən həmçinin 106.9 -cu maddədə Pərakən-

də satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai 

iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan mənfəət vergisi-

nin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş POS-terminal vasitəsilə nağdsız 

qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən edilən verginin 25 

faizi həcmində azalma nəzərdə tutulmuşdur. Bu güzəştin alınması hüququ müəyyən edilərkən ver-

gi orqanında uçotda olan şəxslər tərəfindən POS-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği 

nəzərə alınmır. 106.10-cu maddədə isə gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-nin məqsəd-

ləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında 

(aylarında) 200.000 manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları 

olan hüquqi şəxslərin dividend gəlirləri vergidən azaddır. Həmçinin bu dəyişikliyə əsasən 

106.1.18-ci – 106.1.24-cü maddələri əlavə edilmişdir. Həmin maddənin müvafiq bəndlərində aşa-

ğıdakı azadolmalar və güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. 

106.1.18. paylarının (səhmlərinin) 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məx-

sus olan hüquqi şəxslər və dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslər istisna olmaqla, vergi 

ödəyicisinin hesabat ilinin mənfəətinin 10 faizindən çox olmayan hissəsinin müvafiq icra haki-

miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab ve-

rən elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və təş-

kilatlara köçürülən hissəsi – 2019-cu il 1 yanvar tarixdən 10 il müddətinə. Bu maddənin müddəa-

ları yalnız nağdsız qaydada ödənilən xərclərə münasibətdə tətbiq edilir. 

106.1.19. vergi ödəyicisinin azı 3 (üç) il ərzində mülkiyyətində olan iştirak payının və ya səh-

min təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərinin 50 faizi; 

106.1.20. mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə 

etdikləri mənfəətin 75 faizi; 

106.1.21. KOB klaster şirkətinin mənfəəti – KOB klaster şirkətinin KOB klaster şirkətlərinin 

reyestrinə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə; 

106.1.22. KOB klasterin iştirakçısı olan hüquqi şəxsin KOB klaster şirkəti ilə bağlanmış 

müqavilə əsasında təqdim etdiyi mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi mənfəətin kapital xarakterli 

xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi – 7 il müddətinə; 

106.1.23. mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan və hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərən 

startapların “Startap” şəhadətnaməsi aldığı tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri 

mənfəəti – 3 il müddətinə; 

106.1.24. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili 

ilə bağlı fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlir.”; 

29 noyabr 2019-cu il tarixdə Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən 165.6 maddəsi əlavə 

edilmiş və həmin maddəyə əsasən Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respub-

likasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış 

yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması şərtlərini və qaydasını 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) təsdiq edir. Bu maddəyə uyğun 

olaraq qaytarılan məbləğ ödənilmiş ƏDV-nin 30 faizini təşkil edir. Həmçinin bu dəyişikliyə əsasən 

sadələşdirilmiş vergi ödəyciləri üçün azadolmalar və güzəştlər nəzərdə tutulmuş 218-1-ci maddə  

əlavə edilmişdir. Həmin maddədə nəzərdə tutulmuş azadolmalar aşağıdakılardır: 

218-1.1.1. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən sənaye üsulu ilə) tərəfindən 

özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə edilmiş hasilatın həcmi – 

2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə; 

218-1.1.2. qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının silinmə-

sindən əldə olunan gəlir; 
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218-1.1.3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən 

müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilən ixrac təşviqi; 

218-1.1.4. bu Məcəllə ilə müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, 

ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq döv-

rün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) 

və yaxud səhmdarları olan şəxslərə ödənilən dividendlər; 

218-1.1.5. mülkiyyətdə olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin, habelə torpaq sahələrinin 

təqdim edilməsi üzrə aşağıdakı təqdim edilmə halları: 

218-1.1.5.1. fiziki şəxslər tərəfindən azı 3 təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda ol-

duğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi; 

218-1.1.5.2. bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci mad-

dələrində nəzərdə tutulmuş hallar; 

218-1.1.5.3. fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış sahələrinin 30 kvadratmetrədək 

olan hissəsi. 

218-1.2. Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti 

və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən büd-

cəyə ödənilməli olan verginin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə “İstehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 

POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi hasilatdakı xüsusi çəkisinə 

uyğun müəyyən edilən verginin 25 faizi həcmində azaldılır. 

Vergidən gələn gəlirlərin ölkənin büdcə sisteminə daxil olması vergi sisteminin təşkili hesabına 

təmin olunur. Respublikamızda qanunvericilik səviyyəsində vergi sistemi anlayışı təsbit edilmir. 

İqtisadçı alimlərin tədqiqatlarında da sözügedən anlayışın çoxsaylı tərifinə rast gəlinir. Belə ki, 

vergi sistemi bəzi iqtisadçıların fikrincə, “vergitutma sahəsində müəyyən prinsiplərə əsaslanmış 

qarşılıqlı əlaqəli hissələrin (ünsürlərin): vətəndaşlar üzrə vergiödəmə qabiliyyətlərinin, vergi və 

yığımların qanunla müəyyənləşdirilmiş sisteminin, vergi inzibatçılığı və dövlət tərəfindən tətbiq 

olunan vergitutma üsullarının məcmusu” [12, s. 55], bəzilərinin fikrincə, “dövlətin vergitutma sa-

həsində formalaşan və siyasi, iqtisadi, təşkilati və hüquqi xarakterli bütün mövcud sosial münasi-

bətlərin məcmusu” [13, s. 324], digərlərinin fikrincə isə “Vergi və yığımlarla bağlı qanunveri-

ciliyin, vergi və yığımların məcmusunun, onların ödəyicilərinin və vergi inzibatçılığı sisteminin 

məcmusu” [14, s. 68] kimi çıxış edir. Digər bir rus iqtisadçısı D.Q.Çernikə görə vergi sistemi 

“dövlət tərəfindən tutulan vergilərin, onların müəyyən edilməsinin, dəyişməsinin və ləğvinin 

prinsipləri, forma və metodlarının, hesablanması və tutulması metodlarının, vergi nəzarətinin for-

ma və metodlarının, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin məcmusu”dur. [15, 

s. 34] 

Azərbaycan iqtisadçıları vergi sisteminə “ müəyyən edilmlş qaydada tutulan vergilər, yığımlar, 

rüsum və digər ödənişlərin məcmusu” kimi yanaşırlar. [8, s. 134] 

Beynəlxalq vergi-maliyyə terminlərinin izahlı lüğətində vergi sistemi “qanunvericilik əsasında 

büdcəyə ödənilməli vergilərin, rüsumların və digər məcburi ödənişlərin məcmusu”, [16, s.168], 

Azərbaycan Vergi Ensiklopediyasında isə “dovlət tərəfindən təyin edilən və dovlət budcəsinin 

maliyyə ehtiyatlarının yaradılması məqsədini güdən vergi, yığım, rusum və digər odənişlər, həm-

çinin, onların yığılmasının forma, üsul və prinsiplərinin məcmusu” [17, s. 424] kimi təqdim edilir. 

Müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin iqtisadi, siyasi və sosial amillərin təsiri altında forma-

laşdığı göstərilir və bu sistemlər - vergilərin yığım qaydaları, strukturu, toplanma vasitələri, dərə-

cələri, hakimiyyətin müxtəlif səviyyələrinin fiskal səlahiyyətləri, vergi bazası, vergilərin fəaliyyət 

sferası, vergi güzəştləri baxımından bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Müasir vergi 

sistemlərinin xarakterik əlamətləri bunlardır: 

- dövlət vergi formasında büdcəyə daxil olan gəlirlərin artırılması yollarını axtarır; 

- vergi sistemləri bərabərlik, ədalətlilik və səmərəlilik prinsipləri əsasında qurulur. 
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Vergi sistemləri bazar münasibətlərinin ən vacib elementidir və iqtisadi islahatların müvəffə-

qiyyəti bu sistemin səmərəliliyindən asılıdır. Vergi sistemi uzun dövr ərzində formalaşmış və in-

kişaf etmişdir. Vergi sisteminin inkişafinda istehsal və məşğulluq normasının yüksəlməsi, istehsa-

lın tələbin ödənilməsinə uyğunluğu, sahibkarlığın inkişafı və genişlənməsi mühüm rol oynayır, 

vergilərin tətbiqi və vergiqoyma iqtisadi və sosial strukturla sıx əlaqədardır. Ona görə də, həyata 

keçirilən vergi siyasəti ilə istifadə edilən vergilər arasında uyğunluğun olması vacibdir. [18, s. 234] 

Hazırda dünya ölkələrində mövcud olan üç vergi sistemini qeyd etmək olar: 

• proqressiv (mütərəqqi); 

• reqressiv (qeyri-mütərəqqi); 

• proropsional (qarışıq). 

Qabaqcıl ölkələrdə proqressiv vergi sistemi daha çox istifadə olunur və geniş yayılmışdır. Proq-

ressiv vergi sistemin də hüquqi və fıziki şəxslərin gəlirləri artırsa gəlir vergisinə tətbiq olunan vergi 

dərəcələri də artırılır, bu sistem əsasında dövlət vergi dərəcələrini müəyyən edir. 

Reqressiv vergi sistemi proqressiv vergi sisteminin əksi olub şəxsin gəlirinin artmasına uyğun 

şəkildə tətbiq olunan gəlir vergisi faiz baxımından azaldılır. İstehsal və şəxsi gəlir artımına stimul 

yaradan bu vergi sistemindən hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə istifadə olunmur, Belə ki, dövlət onu 

tətbiq etməklə heç də vergitutma və gəlir bölgüsü sahəsində paritetlik prinsipinə nail ola bilmir. 

Lakin bu sistemin müsbət xüsusiyyətləri olduğuna görə, onun daha çox nisbətən zəif inkişaf etmiş 

ölkələrdə tətbiqi müşahidə olunur.  

Üçüncü və daha geniş tətbiq olunan sistem proporsional vergi sistemi kimi çıxış edir. Həmin 

sistemin mahiyyəti onunla bağlıdır ki, gəlirin çoxalıb-azalmasından asılı olmayaraq vergi faizi 

dəyişmir və gəlir vergiləri bu faizlə toplanır. Dünya ölkələrində vergi sistemləri daim təkmilləşir, 

bu, dövlətin istehsal münasibətlərinin formalaşması proseslərinə müdaxiləsinin vacibliyindən və 

vergiqoymanın sosial-iqtisadi obyektiv amillərindən doğur. 

 

Nəticə 

Hazırkı mərhələdə Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran vəzifələr sırasına ölkə iqtisa-

diyyatının daha da inkişaf etdirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi, bu 

sahədə özəl sektorun rolunun gücləndirilməsi daxildir. Sadalanan vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

milli iqtisadiyyatın kompleks inkişafına əlverişli zəmin yaradır ki, bu sahədə stimullaşdırıcı vergi 

sisteminin rolu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, Azərbaycan Respublikasında həyata keçiri-

lən vergi siyasətinin əsas məqsədləri vergi sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi, onun qanunveri-

cilik və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi ödəyicilərinə xidmətin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi, ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyulmasına daha geniş imkanların yaradılması və 

vergi sisteminin potensial imkanlarından səmərəli istifadə olunmasını təmin etməkdən ibarətdir. 
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Теоретико-методологические аспекты формирования налоговой системы в 

экономической политике государства 

 

Резюме 

В статье определяется роль концептуальных моделей налоговой системы в экономичес-

кой политике государства, исследуются и оцениваются принципы и функции налоговой 

системы и состояние их применения в Азербайджане. В статье автором также исследуются 

формирование современных концепций налоговой системы и особенности их использова-

ния, делаются соответствующие выводы. 

Ключевые слова: государство, экономическая политика, налоговая система, налого-

вая политика. 
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Theoretical and methodological aspects of the formation of the tax system in the economic 

system of the state 

 

Summary 

The article identifies the role of conceptual models of the tax system in the economic policy of 

the state, the principles and functions of the tax system and their application in Azerbaijan. In the 

article, the features of the formation and use of modern tax system concepts prepared by a separate 

author have been studied and conclusions have been drawn. 
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MÜƏSSİSƏNİN UÇOT SİYASƏTİNİN SEQMENT UÇOTUNUN ƏSAS 

XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ UYĞUNLAŞDIRILMASININ BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə seqment uçotunun tətbiq edildiyi şəraitdə müəssisənin uçot siyasətinin formalaşdırıl-

masının seqmentar hesabatlılıq sisteminə əhəmiyyətli təsir göstərə bilən məsələlərdən bəhs edilə-

rək, uçot siyasətinin seqment uçotunun xüsusiyyətlərinə uyğun təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər 

verilir.  

Açar sözlər: müəssisənin uçot siyasəti, seqment uçotu, əsasnamə, izahlı qeydlər.  

 

Giriş 
Müasir dövrdə ölkəmizdə mühasibat uçotunun inkişafı istiqamətində ciddi islahatlar aparılır. 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 4 may 2018-ci ildə edilmiş də-

yişikliklər mühasibat uçotunun iqtisadiyyatın yeni iqtisadi inkişaf hədəflərinə uyğun təkmilləş-

dirilməsi məqsədlərinə yönəldilmişdir. [1, s. 4] Mühasibat uçotunun inkişafında belə istiqamətlər-

dən biri də iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində seqment uçotunun tətbiq edilməsindən ibarətdir. 

Müəssisə və təşkilatlarda seqment uçotunun və seqmentar hesabatlılıq sisteminin tətbiq edilməsi 

seqmentar idarəetmə sisteminin tərkib hissəsi olmaqla, kommersiya fəaliyyətinin əlverişli şəkildə 

genişləndirilməsinə, gəlirlərin artırılmasına və rentabelliyin yüksəldilməsinə gətirib çıxardır. 

Ticarət müəssisələrində seqment uçotunun formalaşdırılması və tətbiq edilməsinə dair aparıl-

mış tədqiqat işlərinin əsas məzmunundan aydın olur ki, müəssisədə seqment uçotunun tətbiq edil-

məsi müəyyən ardıcıllığa malik olan bir sıra silsiləvi hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsini tələb 

edir. Diqqəti cəlb edən əsas metodiki məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, seqment uçotunun tət-

biqinə növbəti maliyyə ilinin əvvəlindən başlamaq, hazırlıq işlərini isə cari ildə, yəni seqment 

uçotunun  tətbiqindən əvvəlki ildə yerinə yetirmək lazımdır. [2, s. 5]  

Mühasibat uçotu və maliyyə hesabatları üzrə beynəlxalq standartın tələbləri 

Müəssisədə seqment uçotunun və seqmentar hesabatlılıq sisteminin tətbiq edilməsi istiqamə-

tində yerinə yetirilən hazırlıq işlərinin mühüm tərkib hissələrindən biri də müəssisənin uçot siya-

sətinin seqment uçotunun prinsiplərinə uyğunlaşdırılmasından ibarətdir. “Uçot siyasətləri, uçot 

qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər” adlı 8№-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Stan-

dartının tələblərinə görə, müəssisənin uçot siyasətində hər hansı bir maliyyə ilinə aid tətbiq edilə-

cək dəyişikliklər ondan əvvəlki ilin sonunadək rəsmiləşdirilməli və həmin əvvəlki ilin maliyyə 

hesabatlarının tərkib hissəsi kimi təqdim edilən izahlı qeydlərdə açıqlanmalıdır. Həmin Standartın 

məqsədi onun 1-ci maddəsində belə göstərilir: “Bu Standartın məqsədi uçot siyasətində və uçot 

qiymətləndirmələrində edilən dəyişikliklərə və səhvlərin düzəldilməsinə dair məlumatın açıqlan-

ması və mühasibat uçotunun aparılması ilə yanaşı, uçot siyasətinin seçilməsi və dəyişdirilməsi 

üçün istifadə olunan meyarların müəyyən olunmasından ibarətdir”. [3, m.1] Burada göstərilən də-

yişikliklər, düzəlişlər, açıqlamalar, uçot siyasətinin seçilməsi və dəyişdirilməsi, meyarların müəy-

yən olunması məsələləri seqment uçotuna və seqmentar hesabatlılıq sisteminin təşkil edilməsinə 

münasibətdə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, müəssisədə seqment uçotunun tətbiq edilməsi 

özlüyündə seqmentar hesabatlılıq sisteminin təşkil edilməsi ilə nəticələnir ki, bunların da hər ikisi 

uçot siyasətinin özünəməxsus şəkildə müəyyən edilməsini və həmin şəraitə münasib olan siyasət-

lərin, tənzimləmələrin və meyarların seçilməsini şərtləndirir. Ona görə də seqment uçotunun və 

seqmentar hesabatlılıq sisteminin tətbiq edilməsi şəraitində müəssisənin uçot siyasətinin necə for- 
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malaşdırılması məsələlərinə diqqət yetirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.  

Müəssisənin uçot siyasətinin seqment uçotuna uyğun təşkili məsələləri 

Müəssisənin uçot siyasətinin necə təşkil edilməsi məsələləri onun uçot siyasəti haqqında əsas-

naməsində əks olunur. Ona görə də müəssisənin seqment uçotuna hazırlanması proseslərinin mü-

hüm tərkib hissələrindən biri onun uçot siyasəti haqqında əsasnaməsində lazımi dəyişiklik və əla-

vələrin edilməsindən ibarətdir. Uçot siyasəti haqqında əsasnaməyə müəssisənin seqmentləri haq-

qında məlumatların əlavə edilməsi vacib məqamlardan hesab edilir. Ona görə ki, seqment uçotu-

nun və seqmentar hesabatlılıq sisteminin tətbiq edildiyi müəssisələrin illik maliyyə hesabatlarında 

seqmentlər üzrə məlumatlar bu əsasnamədə verilmiş informasiyalar əsasında açıqlanır.  

Məsələn, “Alfa” MMC-nin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsində MMC-nin tərkibində yaradıl-

mış əməliyyat seqmentləri haqqında ümumi məlumatlar belə göstərilməlidir: 
 

“Alfa” MMC-nin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsindən çıxarış1 

Əməliyyat seqmentləri haqqında məlumatlar 

“Alfa” MMC-də 01 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən qismən müstəqil biznes fəaliyyəti 

həyata keçirərək, bu fəaliyyətdən ayrıca hesablanıla bilən gəlirlər qazanan və bunun üçün də 

ayrıca hesablanıla bilən xərclər edən, bununla da biznes fəaliyyətinin maliyyə nəticələri dəqiqliklə 

müəyyən edilə bilən, fəaliyyəti müəssisənin rəhbəri tərəfindən təyin olunmuş menecer və əsas 

qərarları qəbul edən baş qərar qəbul edici şəxs tərəfindən müntəzəm olaraq təhlil edilən və onların 

nəzarətində saxlanılan, bunların əsasında haqqında ayrıca maliyyə məlumatları formalaşdırılan 

aşağıdakı əməliyyat seqmentləri fəaliyyət göstərir: 

1) topdanticarət əməliyyatları seqmenti;  

2) pərakəndə ticarət əməliyyatları seqmenti; 

3) ictimai iaşə əməliyyatları seqmenti. 

Bu əməliyyat seqmentləri üzrə gəlirlərin, xərclərin və maliyyə nəticələrinin düzgün müəyyən-

ləşdirilməsi üçün hər bir seqment üzrə biznes fəaliyyətinin uçotu ayrı-ayrılıqda təşkil edilərək, hər 

bir hesabat dövrünə aid seqmentar maliyyə hesabatı təqdim edilir. 

Rəhbərlik hər bir seqmentin fəaliyyətini vergidən sonrakı mənfəət göstəricisinə əsasən qiymət-

ləndirir.     

1- Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
 

“Alfa” MMC-nin  uçot siyasəti haqqında əsasnaməsinin burada verilmiş müddəaları əsasında 

hər ilin sonunda təqdim ediləcək illik maliyyə hesabatları üzrə izahlı qeydlərdə hər bir əməliyyat 

seqmentinə dair məlumatlar açıqlanacaqdır. Burada əvvəlcə əməliyyat seqmentləri haqqında ümu-

mi məlumatlar, sonra isə onların kommersiya-biznes fəaliyyətinin hesabat ilinə aid olan göstərici-

ləri verilir. Məlumdur ki, müəssisənin maliyyə hesabatları özündə 2 illik məlumatları əks etdirir. 

Ona görə də izahlı qeydlərdə də əməliyyat seqmentlərinin kommersiya-biznes fəaliyyətinə dair 2 

illik məlumatlar açıqlanmalıdır. “Alfa” MMC-də əməliyyat seqmentləri 01 yanvar 2020-ci ildən 

fəaliyyətə başladığına görə, 31 dekabr 2020-ci ilə aid olan maliyyə hesabatları üzrə izahlı qeyd-

lərdə əməliyyat seqmentlərinə dair yalnız 2020-ci ilə aid olan məlumatlar açıqlanacaqdır. 31 de-

kabr 2021-ci ilə aid olan maliyyə hesabatları üzrə izahlı qeydlərdə isə həm 2020-ci ilə, həm də 2021-

ci ilə aid olan 2 illik məlumatlar açıqlanacaqdır. Bundan sonrakı illərdə hər il cari hesabat ilinə və 

ondan əvvəlki, yəni keçmiş ilə aid olan seqment məlumatları açıqlanmalıdır. Seqment məlumat-

larının bu qaydada açıqlanması onların keçən illə müqayisə olunması üçün əlverişli şərait yaradır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqat işinin gedişatı prosesində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ticarət 

sferasında seqment uçotunun və seqmentar hesabatlılıq sisteminin ümumiyyətlə, tətbiq edilmədiyi 

aşkar olundu. Azərbaycanda ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan kifayət qədər çoxsaylı iri həcmli 

şirkətlərin mövcud olmasına baxmayaraq, onların internet resurslarında seqmentar hesabatlılıq sis-

teminə aid heç bir informasiya yoxdur. Belə bir vəziyyət seqment uçotu və seqmentar hesabatlılıq 

sisteminin tədqiq edilməsi prosesində qarşıya çıxan ciddi məhdudiyyət kimi qeyd edilir. Ona görə 

də burada seqment uçotu və seqmentar hesabatlılıq sisteminin tətbiq edilməsi nümunəsi kimi, 
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin internet resurslarında yayımlanmış maliyyə hesa-

batlarında verilmiş seqmentar hesabat informasiyalarından nümunələr göstərməyi məqsədəuyğun 

hesab edirik.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixə Beynəlxalq Maliy-

yə Hesabatları Standartlarına uyğun Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında şirkətin tərki-

bində fəaliyyət göstərən seqmentlər üzrə məlumatlar izahlı qeydlərin “Seqmentlər üzrə məlumat” 

adlanan 5-ci bölməsində verilmişdir. Burada şirkətdə fəaliyyət göstərən əməliyyat seqmentlərinin 

qısa xarakteristikası belə verilmişdir: “Əməliyyat seqmentləri − biznes fəaliyyəti həyata keçirərək 

mənfəət əldə edən və ya xərclərin yaranmasını nəzərdə tutan, fəaliyyət nəticələri əməliyyat məsə-

lələri ilə bağlı əsas qərarları qəbul edən şəxs tərəfindən müntəzəm olaraq təhlil edilən və haqqında 

ayrıca maliyyə məlumatları mövcud olan müəssisə komponentləridir”. [4, s. 255] Daha sonra 

şirkətin tərkibində aşağıda göstərilən 4 hesabat seqmentinin fəaliyyət göstərdiyi qeyd edilir:  

“Qrup məhsul və xidmətlərə görə biznes vahidləri və törəmə müəssisələrinə bölünmüş və dörd 

hesabat seqmentinə ayrılmışdır:   

 Neft və qaz − neft və qaz məhsullarının hasilatını əks etdirir; 

 Neftayırma − xam neft və qaz kondensatının ayrılmasını əks etdirir; 

 Tikinti − inzibati binaların və neft və qaz kondensatının hasilatı üçün aktivlərin tikintisini 

əks etdirir; 

 Satış və paylaşdırma − xam neft, təbii qaz, neft məhsulları və qaz kondensatının nəqli və 

satışını əks etdirir.  

Yuxarıda göstərilən əməliyyat hesabat seqmentlərini yaratmaq üçün heç bir əməliyyat seqment-

ləri cəmlənməyib”. [4, s. 255] 

Həmin izahlı qeydlərdə, həmçinin, əməliyyat seqmentlərinin ümumi xarakteristikasına aid aşa-

ğıdakılar göstərilmişdir: “Qrupun seqmentləri ayrı-ayrı müştərilərə yönələn strateji biznes vahid-

ləri və törəmə müəssisələrini əks etdirir. Rəhbərlik resursların bölüşdürülməsi və fəaliyyətin qiy-

mətləndirilməsi üçün ayrı-ayrılıqda biznes vahidləri və törəmə müəssisələrinin əməliyyatlarının 

nəticələrinə nəzarət edir. Əməliyyat seqmentləri arasında olan əməliyyatlara tətbiq edilən qiymət-

lər üçüncü tərəflərlə əməliyyatlarda olduğu kimi kommersiya əsasları ilə yaranır. Rəhbərlik hər bir 

seqmentin fəaliyyətini vergidən sonrakı mənfəət göstəricisinə əsasən qiymətləndirir”. [4, s. 255] 

Müəssisədə seqment uçotunun və seqmentar hesabatlılıq sisteminin tətbiq edilməsinin mühüm 

məsələlərindən biri onun biznes fəaliyyətinin mühasibat uçotunda istifadə etdiyi işçi hesablar pla-

nının müəssisənin seqmentar idarə edilməsi prinsiplərinə uyğun təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. 

Ümumiyyətlə götürdükdə, hər bir müəssisənin özünün məxsusi biznes fəaliyyətinə uyğunlaşdırıl-

mış mühasibat uçotunun işçi hesablar planı mövcud olmalıdır və o, həmin müəssisənin uçot siya-

səti haqqında əsasnaməsinə daxil edilməlidir. Müəssisənin mühasibat uçotunun işçi hesablar planı 

onun uçot siyasəti haqqında əsasnaməsinin mühüm tərkib hissəsidir. Bizim fikrimizcə, müəssisə-

nin özünün biznes fəaliyyətinin xarakterik xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış mühasibat uçotunun 

işçi hesablar planının mövcud olması və onun müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsinə 

daxil edilərək, müvafiq qaydalarla rəsmiləşdirilməsi məsələsi auditorların diqqət mərkəzində ol-

malıdır. Ona görə ki, müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasnamə, orada mühasibat uçotunun 

necə təşkil edilməsini istiqamətləndirən və müəssisə rəhbərinin əmri ilə təsdiq olunmuş əsas rəsmi 

sənəddir. Müəssisənin biznes fəaliyyətinin mühasibat uçotunun işçi hesablar planı isə həmin rəsmi 

sənədin çox mühüm tərkib hissəsidir. Qeyd edək ki, müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasna-

məsi özünün tərkibində birləşdirdiyi bir sıra sənədlərlə, o cümlədən, müəssisənin mühasibat uço-

tunun işçi hesablar planı ilə həmin müəssisədə mühasibat uçotunun təşkilinə istiqamət verən 

təşkilati-idarəetmə mexanizmidir. Təəssüflər olsun ki, müasir dövrdə müəssisə və təşkilatlarda 

mühasibat uçotunun təşkilinin bu faydalı mexanizmindən lazımi qədər istifadə olunmur. Bu mə-

sələ həm müəssisə rəhbərlərinin, həm də baş mühasiblərin və auditorların diqqətini cəlb etməlidir. 

Bizim fikrimizcə, istənilən müəssisədə mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara uyğun təkmil-

ləşdirilməsinin və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası tərəfindən təsdiq 
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edilmiş yeni uçot qaydalarına uyğun təşkilinin yolu müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasna-

məsindən keçir. Bu məsələ müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun dövlət tərəfindən tən-

zimlənməsinin real həyatda necə baş verdiyinə də toxunur. Ona görə də müəssisə və təşkilatlarda 

uçot siyasəti haqqında əsasnamənin düzgün tətbiq edilməsi mühasibat uçotunun düzgün təşkilinə 

nəzarət edən dövlət orqanlarının da diqqətini cəlb etməlidir.  

Seqment uçotunun tətbiq edilməsi şəraitində müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsi 

daha çox aktuallaşır, çünki mühasibat uçotunun seqmentar idarəetmə prinsiplərinə uyğunlaşdırıl-

masının və seqmentar hesabatlılıq sisteminin təcrübədə həyata keçirilməsinin təşkilati elementləri 

müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsində xarakterizə olunur: istər mühasibat uçotunun 

işçi hesablar planının tətbiq edilməsi olsun, istər uzunmüddətli aktivlərin amortizasiyasının kon-

kretləşdirilməsi olsun, istərsə də ehtiyatların dəyərinin qiymətləndirilməsi, aktiv və öhdəliklərin 

faktiki qalıqlarının müəyyənləşdirilməsi, gəlirlərin və xərclərin tanınması, mənfəətlə əlaqədar olan 

məsələlər və digər bu kimi təsirli uçot mexanizmləri olsun, bunların hamısı bir vəhdət şəklində 

müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsində qeyd edilir ki, bunlar da öz növbəsində seqment 

uçotunun və seqmentar hesabatlılıq sisteminin tətbiq edilməsinin mühüm tərkib elementləridir.   

 

Nəticə və təkliflər 

Beləliklə, müəssisədə seqment uçotunun əlverişli şəkildə tətbiq edilməsinin yolu onun uçot 

siyasətinin müvafiq qaydalara uyğun formalaşdırılmasından keçir. Bunun üçün müəssisənin uçot 

siyasətində seqment uçotunun ruhunu və əsas fəlsəfəsini özündə əks etdirən bəzi dəyişikliklərin 

edilməsi vacibdir. Bizim fikrimizcə, seqment uçotunun tətbiq edilməsi məqsədi ilə müəssisənin 

uçot siyasətində edilən dəyişikliklər aşağıda göstərilən bir sıra məsələləri əhatə etməlidir: 

1. Müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsinə seqmentlər üzrə ümumi məlumatlar daxil 

edilməlidir. Burada seqmentin adı və qısa xarakteristikası əks olunur. Həmin seqmentlərin 

fəaliyyət göstərmiş olduğu hər ilin sonunda seqmentlər üzrə məlumatlar maliyyə hesabatları üzrə 

izahlı qeydlərdə açıqlanmalıdır. 

2. Müəssisənin mühasibat uçotunun işçi hesablar planı yaradılacaq seqmentlərin növünə, tər-

kibinə və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğunlaşdırılmaqla, seqment uçotunun səmərəli təşkil edilə bil-

məsi məqsədi ilə təkmilləşdirilməlidir. Bunun əsasında növbəti ilin əvvəlindən tətbiq ediləcək işçi 

hesablar planı müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsinə daxil edilməlidir. 

3. Müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsində, seqmentlərə aid olan informasiyaların 

maliyyə hesabatları üzrə izahlı qeydlərdə necə açıqlanacağına dair siyahı əks olunmalı və bu siya-

hıda hansı informasiyaların üstünlüklə açıqlanacağı qeyd olunmalıdır. Bizim fikrimizcə, bu siya-

hıda aktivlər, öhdəliklər, gəlirlər, xərclər və maliyyə nəticələri (mənfəət və ya zərər) yer almalıdır. 

Bu göstəricilər seqmentlərin təqdim etdikləri seqmentar maliyyə hesabatları üzrə hər ilin sonunda 

izahlı qeydlərdə açıqlanmalıdır.      

4. Seqmentlər üzrə uzunmüddətli maddi və qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya ayırmalarının 

hesablanması metodikası göstərilməlidir. 

5. Seqmentlər üzrə gəlirlərin, xərclərin və maliyyə nəticələrinin tanınması, seqmentlərarası 

dövriyyələrin gəlir və xərclərdən çıxılmasının konkretləşdirilmiş qaydaları əks etdirilməlidir.  

6. Hər bir seqmentin kommersiya fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin düzgün müəyyən edilməsi 

məqsədi ilə müəssisənin seqmentdənkənar fəaliyyətinin qısa xarakteristikası ilə yanaşı, bu fəaliy-

yət üzrə gəlir və xərclərin əməliyyat seqmentlərinə bölüşdürülərək, onların gəlir və xərclərinə aid 

edilməsi mexanizmi əks olunmalıdır.    

7. Müəssisədə çalışan maddi-məsul şəxslərin tabeçilik prinsipi əsasında məxsus olduqları ümu-

milikdə müəssisə və ya ayrı-ayrı seqmentlər üzrə biznes fəaliyyətinin daxili idarəetmə hesabatlılığı 

sisteminin təşkili qaydaları əks etdirilməlidir.   

8. Müəssisənin uçot siyasəti haqqında əsasnaməsinə seqmentlərin kommersiya fəaliyyətindən 

irəli gələn digər məsələlər barəsində zəruri qeydlər də daxil edilməlidir.  
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ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 

 

Резюме 

В статье рассматриваются проблемы, вызванные финансовым кризисом в мире за 

последние двадцать лет. Изучается влияние последствий финансового кризиса в различных 

странах мира на финансовый сектор, особенно на банковский сектор. Уделяется внимание 

кризисной устойчивости банковского сектора, оцениваются проблемы, возникающие в этой 

сфере. Выражается  отношение к осуществляемым мерам по предотвращению финансового 

кризиса. 

Ключевые слова: финансовый кризис, финансово-кредитный сектор, фондовый ры-

нок, банковский сектор, меры по реформированию. 

 

Введение 

Глобальное развитие вызывает много негативных последствий, а также создает пробле-

мы для нестабильности и кризисов национальных экономик. В частности, одной из таких 

проблем являются кризисы в банковско-финансовом секторе и его серьезные последствия 

для экономического развития. Кризисы банковско-финансового сектора, характеризую-

щиеся своей серьезностью уже в последние пятьдесят лет, проявляются и в том, что во 

многих странах они приобретают устойчивый характер. Развитие современных ИКТ – тех-

нологий и высокое проникновение их в регулирование экономик также создают условия 

для того, чтобы подобные кризисы быстро охватывали огромные территории.  

Финансовые кризисы в развивающихся странах 

Практика показывает, что рост либерализации финансового сектора на международных 

рынках, а зачастую и чрезмерная либерализация, приводит к увеличению объема портфель-

ных инвестиций. Роль, которую играют развитые страны в размещении таких инвестиций, 

уже превышает 90% мирового рынка [3; 4]. Политика либерализации финансовых рынков, 

проводимая в Великобритании начиная с 1990 года, и переход на широкую систему ИКТ 

также имели значение для развития международных финансовых операций. Исследования 

показывают, что, хотя риски высоки во многих странах, уровень рентабельности отличается 

своей высотой. Так как, удельный вес портфельных инвестиций в развивающиеся страны в 

1980-е годы был близок к нулю, а в 1993 году достиг 81,6 млрд долларов, из которых 73% 

составляли облигации, а 27%-акции [3; 4]. Роль банковского сектора в формировании таких 

инвестиций и на финансово-фондовых рынках наблюдается с большей активностью.  

В глобальном мире, начиная с 1990-х годов, как государственный, так и частный сектор 

многих развитых и развивающихся стран столкнулся с острой проблемой кредитованиям. 

Такая ситуация привела, с одной стороны, к увеличению экспорта, а с другой-к снижению 

производства продукции и услуг. До 1994 года рост портфельных инвестиций наблюдался 

в основном в Аргентине, Бразилии, Мексике, Южной Корее, Турции [8]. В этих странах 

товары, экспортируемые на внутренний рынок в национальной валюте, показали себя с 

потерей конкурентоспособности по отношению к доллару. Такая ситуация привела к за-

метному росту дефицита по текущим операциям, повысила чувствительность к рискам и 

сферу влияния, а также создала благоприятную почву для постепенного подъема кризисной 

волны, отрицательно влияя на развитие банковско-финансового кредитного сектора. 

Долговой кризис, отличающийся своей серьезностью, начиная с 1980-х годов показал 

свое негативное влияние на мировую экономику на более высоком уровне. Последствия 
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такой проблемы еще не стабилизировались и в наше современное время. В частности, пе-

риодическое повышение и падение цен на энергоносители, завышенные операции купли-

продажи на фондовых рынках оказывают существенного влияния на деятельность банков-

ского сектора по сравнению с другими отраслями. Снижение экономической активности и 

деловой среды во многих странах наблюдалось при ослаблении оборота банковских опе-

раций, а также приводило к потерям кредитов, капитала, увеличению объемов долгосроч-

ных долговых обязательств, главным образом безнадежных долгов. 

В качестве заемщиков чаще всего выделяется страны Латинской Америки, Центральной 

и Восточной Азии. Причем более ярко проявляется один негативный фактор, заключаю-

щийся в том, что экономическое и социальное развитие этих стран значительно слабее по 

сравнению с развитыми государствами, а финансово-банковский сектор более хрупок. 

Более широкое столкновение развитых стран со стагфляцией, то есть сочетанием стагнации 

и инфляции, привело как к экономическому застою, так и к росту цен в этих государствах. 

В 1981-82 гг. в Аргентине и Чили обострился долговой кризис, сопровождавшийся полным 

крахом банковской системы Колумбии, Мексики, Перу и Уругвая. Финансовый кризис, 

который постепенно парализовал деятельность банковского сектора, вынудил страны-

кредиторы принять меры по оказанию помощи тем, кто не в состоянии погасить свой долг. 

После последнего финансового кризиса такая практика уже применяется для ряда стран, 

входящих в Европейский Союз (Греция, Португалия, некоторые восточноевропейские 

государства). 

Напряженность в международной валютно-кредитной сфере в 1994-1995 гг.  создал бан-

ковский, валютный и долговой кризис в Мексике. Вслед за этим в 1997-98 годах в Юго-

Восточной Азии, Бразилии, России, Турции, Аргентине возникли проблемы в финансовой 

валютной системе. Это отразилось не только на фондовых рынках этих стран, но и на 

деятельности банковского сектора. Исследования показывают, что влияние и причины су-

ществующих кризисов имеют один и тот же характер, отраженный во всех странах. Так, в 

Юго-Восточной Азии дефицит государственного бюджета и платежного баланса создает 

напряженность на финансовых и фондовых рынках. Также наблюдаются последствия спе-

кулятивного роста цен на ценные бумаги и недвижимость, что приводит к росту задол-

женности небанковских организаций. С другой стороны, в этих кризисах становится замет-

ным и то, что заимствования многих банков превышают возможные нормы и лимиты, нару-

шается соотношение между краткосрочной и долгосрочной задолженностью. 

Факт превышения совокупного внутреннего и внешнего долга частного и государст-

венного секторов над ВВП наблюдался в 1997 году в Южной Корее, Малайзии и Таиланде 

в 2,3 раза, а в Индонезии в 2 раза [9; 10]. В качестве обеспечения кредитов, выдаваемых в 

банковском секторе, выступали активы предприятий и компаний с высоким рейтингом, 

земельные участки, недвижимость. Такая ситуация часто создал проблемы для размещения 

кредитов и дальнейшей судьбы активных операций, что также влиял на текущий уровень 

платежеспособности активов банков. Именно благодаря этому фактору в конце 1990-х 

годов кризисные контрасты привели к тому, что банки потеряли свою ликвидность в два 

раза. Хотя банки прибегают к иностранным кредитам под высокие проценты для компен-

сации ликвидности, отношение иностранных кредиторов и инвесторов было обусловлено 

краткосрочностью предоставляемых ими кредитов. На наш взгляд, сложившаяся ситуация 

привела к возникновению особых проблем с точки зрения дальнейшей безопасности и 

устойчивости банковского сектора, что во многих странах оказало свое негативное влияние 

на банкротство банков. 

Углубление пропасти банковского сектора в Центральной и Латинской Америке, а также 

в ряде азиатских стран, дефицит бюджета, резкое падение валютных резервов в 1997 г. 

привели к снижению доверия к национальным валютам и росту спроса на иностранную 

валюту, что также сказалось на эффективности банковского сектора. В качестве примера 
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следует привести тот факт, что только в 1997 году национальные валюты обесценились на 

30-50%, а более серьезная проблема произошла в индонезийской рупии с падением на 52% 

(5; 10). В результате мер, предпринятых государствами, в 1998 году было достигнуто ослаб-

ление девальвации в Южной Корее, Малайзии, на Филиппинах и в Таиланде. 

Финансовый кризис в Азии послужил серьезным предупреждением для развитых стран, 

вкладывающих крупные средства в государства этого региона. Потому что, с точки зрения 

этого типа промышленности, развитые страны подходят к этому региону с точки зрения 

своих интересов (дешевая рабочая сила, благоприятный рынок, потенциальные возмож-

ности и т. д.). С точки зрения всех этих интересов, развитые страны были более заинтере-

сованы в преодолении кризиса стран Азиатского региона. Кроме того, скорость распрост-

ранения кризиса в Азии была выбрана с большей эффективностью, так что он быстро вы-

ступил в качестве одного из основных факторов, влияющих на банкротство финансово - 

банковского сектора в Бразилии. 

Именно развитые государства сыграли особую роль в снижении влияния нынешнего 

кризиса в ближайшем будущем, и в этом процессе также была важна помощь банков других 

стран и международных организаций. Аналогичные случаи такого же типа произошли поз-

же в Турции и Аргентине, которые также попали в число стран-заемщиков с рынка капи-

тала. Так как, в 1999-2000 гг. на их долю приходилось около 20% таких заимствований и 

10% совокупного долга развивающих стран [6; 7]. Исследования показывают, что для за-

щиты от негативного влияния кризиса на мировую финансовую систему разрабатываются 

и реализуются меры помощи соответствующим странам, которые в какой-то мере нахо-

дятся в сфере интересов самих многих государств в целом. 

Финансовый кризис 2008 года и его последствия 

Несмотря на все эти меры, предпринятые шаги, серьезные проблемы в большинстве ст-

ран, в том числе в международной финансово-кредитной системе, крупные ресурсы и сред-

ства, необходимые для предотвращения кризисов, показывают, что вероятность возник-

новения кризисов в финансово-банковском секторе остается высокой. В возникновении 

нынешних кризисов главным катализатором выступает нестабильность, негативные тен-

денции, вызванные самим глобальным развитием. Именно эти взгляды наглядно доказал 

финансовый кризис, произошедший в 2008 году и удержавший как страны, так и мировую 

экономику от долгосрочного развития. Наличие особой роли банковского сектора с долго-

вым и ипотечным рынком в возникновении кризиса 2008 года еще раз доказало, что коли-

чество и объем реформ, осуществляемых с точки зрения развития банковско-финансового 

сектора, еще не находятся на критическом уровне. 

Многие государства Европейского Союза столкнулись с проблемами, вызванными фи-

нансовым кризисом, на разных уровнях и в разных формах. В экономике стран региона 

было много недостатков, которые накапливались циклически, что резко проявилось с нача-

лом последнего кризиса. Одной из основных целей объединения союзного государства 

является выделение материальной и финансовой помощи этой стране под низкие проценты 

за счет других стран в случае возникновения экономических проблем в одной из стран-

членов. Именно в соответствии с этим положением каждой из стран была выделена мате-

риальная и финансовая помощь. Выделение соответствующей помощи, в свою очередь, 

оказало свое негативное влияние на финансово здоровые страны союза. Так как, Германия, 

считающаяся достаточно финансово здоровой, еще больше усугубила проблему обреме-

нения своего бюджета за счет выделения финансовой помощи другим странам-членам. С 

другой стороны, поскольку за основу берется выделение такой помощи на особых усло-

виях, в рассрочку: первоначально выплачивается часть средств, при соблюдении креди-

тором условий ее погашение осуществляется в полном объеме. Такой момент во многом 

связан с тем, что каждая страна-член обязана сократить недопустимую и отрицательную 

разницу, дефицит, между своими бюджетными расходами и доходами бюджета. Соот 
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ветствующий вопрос подталкивает большинство относительно слабо развитых с точки зре-

ния финансовых и экономических возможностей стран (Португалия, Греция и Восточная 

Европа) к более серьезному экономическому, социальному кризису. Именно в результате 

этих факторов в большинстве европейских стран и в настоящее время наблюдается серьез-

ное недовольство среди населения, количество столкновений и демонстраций не умень-

шается, а экономическое развитие наблюдается с отставанием. 

Волна финансового кризиса не утихла и в 2016 году, когда решения Европейского 

Центрального Банка (ЕЦБ) по стимулированию экономики еврозоны создали кризисную 

ситуацию в банковском секторе. Акции банков еврозоны исторически приблизились к 

своему минимуму, а среди банков, акции которых подешевели больше всего, лидирует 

Deutsche Bank [4; 8; 10]. Акции британских банков HSBC и Royal Bank of Scotland также 

повторили свой минимум, в то время как акции итальянских банков упали на фондовом 

рынке почти на 8%. В целом, банковский сектор еврозоны находится под большим дав-

лением, и влияние политических, социальных и макроэкономических факторов, а также 

финансовых факторов на это давление, является высоким. С другой стороны, это еще боль-

ше ускоряет спекулятивные процессы на фоне процесса массовой продажи акций инвесто-

рами и акционерами. Заметны проблемы и в уровне капитализации банковского сектора в 

Европейском Союзе, а решение ЕЦБ по экономическому стимулированию является причи-

ной продолжающейся негативной тенденции в этом процессе. Отрицательные процентные 

ставки, введенные ЕЦБ, оказали резко противоположное влияние на прибыльность 

банковского сектора. В результате монетарной политики, проводимой ЕЦБ в Европейском 

Союзе, в настоящее время процентные ставки по депозитам в регионе составляют 0,4%, 

ставка дисконтирования - 0%, а процент по маржинальному кредитованию - 0,25%. Иссле-

дования показывают, что такая негативная тенденция развития, в основном отрицательные 

процентные ставки, может привести к тому, что банковский сектор потеряет устойчивость 

и станет неплатежеспособным через 2-3 года (4;8;9). 

Мы считаем, что все эти исследования еще раз показывают, что даже в нынешних ус-

ловиях мировая экономика не может оправиться от угрозы очередного кризиса, а создает 

условия для возникновения этого нового финансово-банковского сектора. Именно для того, 

чтобы наступил новый кризис, существует достаточно причин, которые можно считать 

достаточными даже для возникновения нескольких мировых экономических кризисов. Так, 

с одной стороны, ситуация с отрицательной доходностью по государственным облигациям, 

распространившаяся по всему миру, с другой стороны, банковский кризис, связанный с 

просроченными кредитами, способный разрушить всю финансовую систему Италии, с 

третьей стороны, выход Великобритании из Европейского Союза оказывает серьезное не-

гативное влияние на экономику Европейского региона. Начиная со второй половины 2016 

года, Deutsche Bank, считающийся одним из крупнейших европейских банков, испыты-

вающих финансовые проблемы, подталкивает банковский сектор союза к еще более отча-

янному положению. Международный Валютный Фонд считает текущее состояние Deutsche 

Bank самой большой угрозой устойчивости мировой финансовой системы [1; 2;8; 9]. 

Хотя исследования показывают, что банковские и финансовые кризисы различаются по 

периодичности и эффективности, но в последнее время процессы в этой области демон-

стрируют более серьезные последствия для экономического развития с увеличением силы 

и масштабов кризисов. Все эти тенденции актуализируют расширение исследований при-

чин возникновения кризисов и проведение необходимых реформ по предотвращению 

возможных проблем. Причины, обусловливающие кризисы в финансово-банковском секто-

ре, наблюдаются во всем их многообразии. К таким причинам относится отсутствие на 

законодательном уровне, а иногда и несвязанность с реальным развитием первоначально 

проводимой макроэкономической политики и реформ. Такая политика приводит к: наруше-

нию системы платежных отношений при проведении финансово-кредитных операций, 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(59)-2020  
 

145 

росту инфляции, усилению ажиотажа в банковском секторе и на финансовых рынках, ос-

лаблению финансовой системы, неблагоприятным внешним условиям, неправильному 

обменному курсу, возникновению политической нестабильности. Именно из - за этого мы 

считаем, что во многих случаях это также означает финансовый кризис по этим причинам-

кризис финансовой системы. Следует отметить, что кризис финансовой системы прояв-

ляется в основном как неплатежеспособность по долгам и обязательствам финансовых 

учреждений и проявляется в финансовой панике и суете. С другой стороны, отражение 

кризиса финансовой системы в такой институциональной форме также приводит к тому, 

что он связан с банкротством кредитных учреждений и проявляется как банковский кризис. 

Как показывает практика исследований, именно накопление капитала, вызванное финан-

совым кризисом, заметно по его негативному влиянию на мировую банковскую систему. 

Банковский и промышленный сектор имеют самую высокую интеграцию только в Западной 

Европе, и фактор влияния также наблюдается в этом регионе с большей серьезностью. С 

другой стороны, в США, по сравнению с ней, ценные бумаги для внутренних финансовых 

нужд считаются более надежными, и для этой цели им также отдается основное пред-

почтение. Наиболее серьезная проблема, возникшая в результате мирового кризиса, связана 

с широким снижением уровня экономического роста. Такая ситуация проявляется в сни-

жении общего объема экспорта из-за падения спроса на товары и, как следствие, сокра-

щения производства и ослабления рынков стран-поставщиков продукции и сырья. Другая 

проблема, с которой сталкивается современная мировая экономика, тесно связана со сниже-

нием спроса на нефть на рынках и быстрым падением ее цен. Этот фактор в конечном итоге 

не только негативно влияет на экономическое развитие в странах, экономика которых 

зависит от сырья, особенно в ряде государств СНГ, но и оказывает серьезное негативное 

влияние на обострение социальной жизни и развитие финансовых рынков, в том числе 

банковского сектора. Такая ситуация уже в последнее десятилетие ярко проявляется на 

примере как мира, так и отдельных стран. 

В Азербайджане принят пакет антикризисных мер для защиты от последствий глобаль-

ного финансового кризиса. Соответствующий комплекс мер характеризуется, прежде всего, 

характеристикой сложившейся ситуации и определением стратегии. В контексте реаги-

рования на кризис Азербайджан уже дал единственно верную и возможную реакцию на 

падение цен на нефть были предприняты шаги по снижению объемов добычи нефти и 

приведению этого предложения в соответствие со спросом. В программе антикризисных 

мер в качестве основной цели также определено развитие реального сектора [1;2]. Кроме 

того, очередная часть этого пакета мер включала определение приоритетов в государст-

венной инвестиционной программе по каждой области. 

 

Заключение 

Приведенные исследования показывают, что банковские и финансовые кризисы разли-

чаются по периодичности и эффективности. Но в последнее время процессы в этой области 

демонстрируют более серьезные последствия для экономического развития с увеличением 

силы и масштабов кризисов. Финансовые кризисы, произошедшие в мире, оказали свое 

негативное влияние на деятельность банковского сектора. Несмотря на предпринимаемые 

превентивные меры, серьезные проблемы в большинстве стран, в том числе и в междуна-

родной финансово-кредитной системе, доказывают, что для предотвращения кризисов 

требуются серьезные ресурсы и средства, и такая ситуация свидетельствует о высокой 

вероятности повторения кризисов в финансово-банковском секторе. 
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Maliyyə böhranları və onların bank sektoruna təsirləri 

Xülasə 

Məqalədə dünyada son iyirmi ildə baş verən maliyyə böhranının yaratdığı problemlər araşdırı-

lır. Maliyyə böhranının dünyanın müxtəlif ölkələrində yaratdığı fəsadların maliyyə sektoruna, xü-

susilə də bank sektoruna təsirləri tədqiq olunur. Bank sektorunun böhrana davamlılığına diqqət 

yetirilir, bu sahədə yaranan problemlər dəyərləndirilir. Maliyyə böhranının qarşısının alınması ilə 

bağlı həyata keçirilən tədbirlərə münasibət bildirilir. 

Açar sözlər: maliyyə böhranı, maliyyə-kredit sektoru, fond bazarı, bank sektoru, islahat 

tədbirləri. 
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Summary 

The article examines the problems caused by the financial crisis in the last twenty years in the 

world. The impact of the financial crisis on the financial sector, especially the banking sector, has 

been investigated. Attention is paid to the sustainability of the banking sector in the crisis, the 

problems arising in this area are evaluated. The head of state cut the ribbon symbolizing the 

opening of the facility. 
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Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində 417 respondenti əhatə edən orijinal sosioloji sor-

ğu zamanı əldə edilmiş nəticələr təhlil edilir və ümumiləşdirilir.  

Müəlliflər müasir şəraitdə və postpandemik dövrdə respublikada daxili və gəlmə turizminin 

inkişaf perspektivləri, potensial səyahətçilərin davranış stereotiplərinin dəyişməsi məsələlərinə: 

səyahət üçün maliyyə imkanlarından asılı olaraq davranış strategiyalarına, turizm vasitəçilərindən 

istifadə üstünlüklərinə, kollektiv yaşayış obyektlərinə olan münasibətə və digər praktiki məsələlərə 

diqqət yetirirlər. 

Açar sözlər: koronavirus pandemiyası, turizm sahəsi, davranış stereotipləri, yerləşdirmə va-

sitələri, sosioloji sorğu. 

 

Giriş 

2020-ci ilin əvvəlindən etibarən COVİD-19 siyasi, ictimai və ekspert müzakirəsinin tam mərkə-

zində (episentrində) yerləşir. Turizm – həm daxili, həm də beynəlxalq, - yeni koronavirus infeksi-

yasının yayılmasından daha çox zərər çəkmiş sahələr sırasında yer almışdır. Turizm sahəsində 

mövcud olan problemlərin tədqiqi istiqamətində əldə olunmuş çoxillik təcrübəyə əsaslanaraq, 

müəlliflər koronavirus pandemiyasının turizm sferasına təsiri nəticəsində meydana gəlmiş fəsad-

lara, onun inkişafını əngəlləyən, eləcə də həm böhran səciyyəvi davranış və iqtisadi effektlərlə, 

həmçinin sanitar prosedurları ilə bağlı olan amillərə nəzər salırlar.  

Koronavirus pandemiyasının dünya turizm bazarına təsirinin təhlili  

Turizm sözügedən pandemiyanın iqtisadi fəsadlarından daha çox zərər çəkmiş sahələr sırasında 

yer alır. Turizm-rekreasiya sektoruna çox vaxt xarici şoklar təsir göstərir – konkret  olaraq qəbul 

edən ölkələrdə baş verən hadisələr: hərbi münaqişələr və terror təhdidləri, iqlim dəyişiklikləri və 

təbii kataklizmlər, valyuta məzənnələrindəki tərəddüdlər, maliyyə-iqtisadi böhranlar və s. Bütün 

bu hadisələr səfərlərin başqa regionlara yenidən bölüşdürülməsinə gətirib çıxara bilər. Lakin koro-

navirus pandemiyası kimi nəhəng və genişmiqyaslı hadisələr dünya turizm bazarını qeyri-müəy-

yən müddətə iflic edə bilər. [14, s.25] BMT yanında Ümumdünya turizm təşkilatının (UNWTO) 

dəyərləndirmələrinə əsasən, cari ilin yanvar ayında proqnozlaşdırılan illik 3-4% civarında artımla 

müqayisədə 2020-ci ildə dünyada beynəlxalq turistlərin sayı 20-30 faizə qədər aşağı düşə bilər. 

Bu da, öz növbəsində, 30-50 milyard dollar həcmində turizm sahəsində itkilərin yaranmasına 

gətirib çıxara bilər. [15, s.14] 
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Pandemiyanın yayılmasına əks-təsirin göstərilməsi məqsədilə ölkələrin böyük əksəriyyəti öz 

hava məkanında aviasiya əlaqəsini dayandırmış və əcnəbi vətəndaşların girişini məhdudlaşdır-

mışdır. Beynəlxalq hava nəqliyyatı assosiasiyasının (IATA) qiymətləndirmələrinə uyğun olaraq, 

2020-ci ildə sərnişin aviadaşımalardan əldə olunmalı olan gəlirlərdə ümumi qlobal itkilərin miq-

darı 50% (434 mlrd. dollar) təşkil edəcəkdir. [16, s. 75] 

Turizm və səyahətlər üzrə ümumdünya Şurası (WTTC) COVID-19-un iqtisadi təsirləri ilə bağlı 

proqnozlar, habelə müxtəlif regionlar üçün turizm sahəsinin müxtəlif bərpa senarilərini dərc edir. 

2019-cu ildə turizm və səyahətlər sferasında 330 milyon işçi çalışırdı. Həmin sferanın ÜDM-ə 

verdiyi töhfə 10,3% (8,9 trilyon dollar) təşkil edir, xidmətlərin dünya ixracında payı isə təxminən 

28 %-dir. 

Ümumilikdə turizm və səyahətlər sferasında fəaliyyət itkilərinin qlobal qiymətləndirmələri 98,2 

milyon nəfərdən 197,5 milyon nəfərə qədər tərəddüd edir; qlobal ÜDM-ə turizm və səyahətlərin 

verdiyi töhfənin aşağı düşməsi ekspertlər tərəfindən 2,686 trilyon dollardan 5,543 trilyon dollara 

qədər dəyərləndirilir. [13, s.65] 

COVİD-19 virusunun Azərbaycanda yayılması 28 fevral 2020-ci il tarixdən etibarən başla-

mışdır. Həmin tarixdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah 

tərəfindən ölkədə koronavirus infeksiyasının ilk yoluxma halı qeydə alınmışdır. 19 mart 2020-ci 

ildən ölkədə koronavirus haqqında rəsmi sayt fəaliyyət göstərir, burada Azərbaycanda sözügedən 

virusla bağlı mübarizənin cari vəziyyəti haqqında geniş məlumatlar, yoluxmalar üzrə statistika, 

eləcə də əhali üçün tövsiyələrlə zəngin informasiya və operatorla əlavə bilgilərin əldə olunmasına 

xidmət edən çat yer alır. 

Pandemiyanın inkişafı turizm sənayesinin insanların sərbəst hərəkətetmə imkanlarından necə 

asılı olduğunu əyani surətdə nümayiş etdirmişdir. Ayrı-ayrı ölkələrdə əhali tərəfindən epidemioloji 

vəziyyətin necə qəbul edilməsi daxili və beynəlxalq turizmin inkişafına ciddi surətdə təsir göstərir. 

Bu, turizm sferasından əhəmiyyətli dərəcədə asılı olan ölkələr üçün xüsusi önəm daşıyır. Həmin 

ölkələrə Bolqarıstan və Azərbaycan aiddir. 

2020-ci ilin aprel ayının birinci yarısında Azərbaycan və Bolqarıstan universitetlərinin alimləri 

tərəfindən koronavirus pandemiyasının turizm sahəsinə necə təsir göstərməsi ilə əlaqədar sosioloji 

tədqiqat (onlayn-sorğu) keçirilmişdir. Sorğu bir neçə dildə - bolqar, rus, ingilis, ispan dillərində 

yayılmışdır. Cavabların böyük əksəriyyəti Bolqarıstan və Azərbaycandan daxil olmuşdur – 656 

Bolqarıstan və 417 Azərbaycan vətəndaşından. Demoqrafik təhlil göstərmişdir ki, Azərbaycanda 

soruşulanların 68%-i qadınlar olmuşdur. Soğruda iştirak edən 18-24 yaş qrupuna aid respondent-

lərin hissəsi 49,6% təşkil etmişdir.  Azərbaycanda respondentlərin əsas kütləsi – yaşı 24-dən 55-ə 

qədər və daha çox olan insanlar 51,4% civarında olmuşdur. 

Respondentlərin 24,7%-ni dövlət qulluqçuları (təhsil sferasında çalışan işçilər, səhiyyə işçiləri, 

hüquqşünaslar, iqtisadçılar, proqramçılar, mühəndislər), 42,2% - magistrantlar, doktorantlar və ali 

məktəblərin iqtisadiyyat, turizm və hüquq ixtisaslarının 2-4 kurs tələbələri təşkil etmişdir. 13,9%-i 

özəl sektorda işləyir (özəl kompaniyaların işçiləri və rəhbərlər), 3,6%-i öz şəxsi biznesinə malik-

dir, frilanserlər - 1,4%, təqaüdçülər - 1,7%, evdar qadınlar və işsizlər -7,2% təşkil etmişdir. Ali 

təhsilə malik respondentlər soruşulanlar arasında böyük üstünlüyə malikdir. Respondentlərin 

57,8%-i nikaha daxil olmamış insanlardır. Uşaqlı ailə cütlüklərinin payı 34,3% civarındadır. Uşağı 

olmayan ailələr 4,8% təşkil edir. Respondentlərdən boşanmış və dul olmuş insanlar müvafiq olaraq 

1,7% və 1,4% olmuşdur. 

Karantin aradan qaldırıldıqdan sonra əhalinin ölkə daxilində səyahətlərə dair sərgilədiyi 

münasibətin təhlili  
Pandemiya son illər ərzində müşahidə olunan tendensiyaları gücləndirmişdir: təşkil edilmiş 

turizmin və turpaketlərə bağlılığın aşağı düşməsi, ekoloji turizmin artması, rəqəmsal texnolo-

giyaların tətbiqinin genişləndirilməsi, onlayn-aqreqatlar və platformaların istifadəsi, təkliflərin 

fərdiləşdirilməsi və personallaşdırılması və sair. Ümumilikdə ən yaxın perspektivə biz həm bey-

nəlxalaq, həm də daxili turizm səhayətlərinin ümumi sayının azalacağını proqnoz edə bilərik. 
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Buna bir sıra amillər səbəb olur: qlobal tənəzzül və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düş-

məsi; potensial turistlər arasında COVİD-19-a yoluxmaq əndişəsinin geniş surətdə yayılması; 

turizm xidmətlərinin distansiya saxlamaq zərurəti ilə bağlı çeşidinin məhdudlaşdırılması; turistlər 

üçün nəzərdə tutulan xidmətlərin bahalaşması; eləcə də potensial turistləri insanların kütləvi 

toplaşma yerlərindən uzaq durmağa məcbur edən yoluxma təhlükəsi qarşısında qorxu və davranış 

stereotiplərinin dəyişməsi (virtual səyahətlər də daxil olmaqla daha intensiv onlayn istehlaka keçi-

din reallaşdırılması). 

Bundan əlavə, əvvəlki illərlə müqayisədə kurort zonalarının sanitar-epidemioloji müdafiəsinə 

əhəmiyyətli dərəcədə daha çox diqqət yetirilməlidir. Bununla yanaşı, turizmin inkişafının qarşısını 

alan və əks-epidemioloji məhdudiyyətlər ilə bağlı amillər, ən azından, kütləvi vaksinasiya baş-

layana qədər bazara təsir göstərməkdə davam edəcək. 

Belə şəraitdə tələbin azalmasına baxmayaraq daxili və giriş turizminin qorunub saxlanılması və 

hətta artırılmasını yalnız xaricə səfər edən turist axınlarının bir hissəsinin AR üzrə səyahətləri ilə 

əvəzlənməsi və qlobal bazarda Azərbaycan turizm destinasiyalarının irəli çəkilməsi hesabına 

reallaşdırmaq mümkün olacaqdır. Turizm bazarının iştirakçıları daha çox daxili turizmə üstünlük 

verməli və bu istiqaməti öz fəaliyyətlərində qabartmalıdır, çünki məhz daxili turizm səfər turizmi 

ilə müqayisədə daha sürətlə və çevik şəkildə bərpa olunmaq qabiliyyətinə malikdir. Bu, turizm 

sferasında təklif strukturunun dəyişməsini, bazara yeni məhsul və xidmətlərin çıxarılmasını, tu-

rizm sahəsinin kifayət qədər çevik idarəçiliyinin tətbiq olunmasını və effektiv dövlət dəstəyini 

tələb edəcəkdir. 

Sorğu materiallarının göstərdiyi kimi, mürəkkəb epidemioloji və iqtisadi vəziyyətə baxmayaraq 

respublika sakinləri gələcək yayda məzuniyyətə yollanmağı planlaşdırır. 

 “Siz öz ölkənizdə turistik səyahəti həyata keçirmək niyyətindəsiniz yaxud bunu ölkənizdə 

qüvvədə olan fövqəladə vəziyyətin aradan qaldırılmasından sonra ilk fürsət yaranan kimi  

reallaşdırmaq fikrindəsiniz?” sualına cavab verən respondentlərin sayı təxminən eyni dərəcədə 

bölünmüşdür. 

Bir çoxları öz istirahətini qurban vermək niyyətində deyil, lakin planlarını da kifayət qədər eh-

tiyatla qururlar. Respondentlər  sərhədlərin tezliklə açılmasını gözləmir. Ən yaxın zaman kəsi-

yində xarici ölkələrə edilən səfərlər sual altında qalır. Odur ki, insanlara ölkə daxilində istirahət 

barədə sual veriləndə, soruşulanların 47% -i buna hazır olduqlarını bildirmişlər. 

Respondentlər arasında 53% özünütəcrid rejimi aradan qaldırıldıqdan sonra karantindən “bez-

diklərinə” baxmayaraq, Azərbaycan ərazisi üzrə səyahətlərə yollanmağa hazır olmadıqlarını ifadə 

etmişdilər. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, koronavirusa yoluxmaq qorxusu səbəbindən uzaq 

səfərləri qəti surətdə istisna etməyə hazır olan respublika əhalisinin hissəsi 23% təşkil edir. 

2020-ci ilin yayında xarici səfərlərə yollanmaqdan imtinanın səbəbləri qismində bunun texniki 

cəhətdən mümkün olub-olmaması ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər – sərhədlərin açıq olması, meh-

manxanaların və turizm servisinə daxil digər təşkilatların fəaliyyət göstərməsi sual altında idi. 

Başqa səbəblər – iki həftəlik karantinə riayət etmək zərurəti, gəlirlərin aşağı düşməsi və öz sağ-

lamlığı ilə bağlı narahatlıqlardır. 

Yay məzuniyyətinin keçirilməsi yeri ilə bağlı əhalinin üstün tutmalarının təhlili 

Sorğunun nəticələri bir daha təsdiq etmişdir ki, pandemiya respublika sakinlərinin məzuniyyət 

dövründəki planlarına ciddi şəkildə təsir etmişdir. Sorğunun nəticələri göstərir ki, sakinlərin böyük 

əksəriyyəti məhz respublika hüdudlarında məzuniyyət keçirməyi və istirahət etməyi planlaşdırır: 

evdə, şəhər ətrafında yerləşən evdə, respublikanın sanatoriya yaxud kurortlarında istirahət etmək, 

sərbəst məzuniyyət vaxtının Azərbaycanın görməli yerlərində ekskursiyalara həsr etmək.  

Yoluxma qorxusu respublika əhalisinin əksər hissəsinə passiv istirahətlə məhdudlaşaraq res-

publika daxilində qalmağı diktə edir. Respondentlərin yalnız onda bir hissəsi (9,1%) koronavirusa 

yoluxmaq təhlükəsinə baxmayaraq, aktiv istirahətə - yaşadıqları ərazidən kənarda, lakin Azərbay-

can hüdudlarında ekskursiyalara üstünlük verir. 
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Azərbaycanda aparılmış soğrunun nəticələrinə uyğun olaraq, respondentlərin 38,8 faizi hesab 

edir ki, onlar 2020-ci ildə öz yay məzuniyyətlərini keçirəcək və öz ölkəsində dincələcəklər. Azər-

baycanlılar üçün 2020-ci ilin yayında istirahət üçün daha üstün hesab edilə biləcək məkan kənd 

ərazisində yerləşən öz şəxsi kottec yaxud dostların evidir (40,5%). Azərbaycan vətəndaşları ara-

sında cavablarda cinsi mənsubiyyət nöqteyi-nəzərindən hər hansı xüsusi fərqlərə rast gəlinmir. 

Sorğunun nəticələrindən belə bir fikir irəli sürmək mümkündür ki, daimi əmək məşğulluğu 

olmayan soruşulan tələbələrin xeyli hissəsi daxili turizmə üstünlük verir (soruşulanların 45,4%-i).  

Kənd ərazisində yerləşən öz villasında yaxud dostlarının evində yay məzuniyyətinin keçirilmə-

sinə üstünlük verilməsi ilə bağlı 35-44 yaş qrupuna aid nümayəndələr diqqət çəkir (respondentlərin 

61,8%-i). Digər yaş qrupları ilə müqayisədə evdə qalmağa üstünlük verən 18-24 yaşında gənclərdir 

(34,8%). Ölkə üzrə səfərlərlə 2020-ci ilin yayında istirahət etməyi planlaşdıran ən çoxsaylı qrup 

(47,2%) tələbələrdir. 2020-ci ilin yay məzuniyyətində xaricdə istirahət etməyi ən çox arzulayanlar 

frilanserlərdir (66,7%). Ali təhsilə malik insanlar məhz öz ölkəsində məzuniyyət keçirməyi plan-

laşdıran qruplar sırasındadır (40,5%), lakin orta yaxud daha aşağı təhsilə malik respondentlərin 

yalnız 26,9%-i bunu reallaşdırmaq niyyətindədir. 

Orta, yaxud daha aşağı təhsilə malik adamlar daha çox öz evində məzuniyyət keçirmək istəyini 

sərgiləyir (40,4%), eyni zamanda, bu fikirdə olan ali təhsilli insanlar 24,4% təşkil edir. Ali təhsilə 

malik insanlar xaricə yollanmağı daha çox düşünür, lakin orta yaxud daha aşağı təhsilli insanlar isə 

bu baxımdan azlıqdadır – 15,4%. Respondentlərin 2020-ci ildə yay istirahətinin keçirilməsi üçün 

məkanın seçimi zamanı ailə statusuna gəldikdə isə, burada əhəmiyyətli fərqlər müşahidə olunmur. 

Respondentlər arasında yalnız uşaqlı ailələr yaşayış yerinin hüdudlarından kənarda yerləşən öz şəxsi 

villa yaxud dostların evində keçirməkdə daha çox istəkli olduqlarını iddia edir (49%). 

2020-ci ilin aprel ayına olan vəziyyətə görə ölkə vətəndaşları COVİD-19 infeksiyasından zərər 

görmüş ölkələri 2020-ci ildə ziyarət etməyə bir o qədər də həvəsli görünmür. Soruşulanların 

79,1%-i həmin təyinat punktlarına səyahət etməyi planlaşdırmır. Gender bölüşdürülməsi təxminən 

eynidir. Hər iki cinsin nümayəndəsindən olan respondentlər olduqca yaxın nəticələr nümayiş 

etdirmişdir – təxminən 74% kişilər və 80% qadınlar üçün. Yaş səviyyəsi baxımından nəticələr çox 

da fərqlənmir, yaşı 55-dən çox olan insanlar daha ehtiyatlıdır. 

Potensial Azərbaycan turistləri məzuniyyət dövründə xarici ölkələrə yollanmaq perspektivlə-

rinin qiymətləndirilməsi baxımından təmkinli nikbinlik nümayiş etdirir. Respondentlərin 28,3%-i 

sərhədlərin açılmasını gözləyir və onu istirahətə və ekskursiyalara həsr etmək niyyətindədir. On-

lardan 23,5%-i respublika hüdudlarından kənarda xüsusiləşdirilmiş müəssisələrdə istirahət etmək 

niyyətindədir, 4,8 % isə öz istirahətini ekskursiyalara həsr etməyi planlaşdırır. 

Bütün bu rəqəmlər son iki onillik ərzində Azərbaycan vətəndaşlarında formalaşmış tendensiya 

haqqında xəbər verir. Bu tendensiya ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız respublika hüdudlarından 

kənarda öz məzuniyyətini keçirmək, dünyanı tanımaq, dünya ilə bağlı öz biliklərini genişləndir-

mək, dünya incəsənət nümunələri ilə tanış olmaq, tarixi və mədəniyyət abidələrini görmək istəyir-

lər. Xaricə səfər etməyin başqa əsas motivasiyası qismində xaricdə turistlərə xidmət göstərilməsi-

nin yüksək standartlarıdır ki, yerli turizm servisinin təşkilatçıları bununla hələlik öyünə bilməz. 

Turizm səyahətlərinin yerinə yetirilməsi üçün maliyyə imkanlarına pandemiyanın təsiri-

nin araşdırılması  

Fövqəladə vəziyyətin aradan qaldırılmasından sonra turizmin inkişafı üçün vacib məsələ turizm 

üçün vətəndaşlarda maliyyə resurslarının olmasıdır. Pandemiya respublika vətəndaşlarının maddi 

vəziyyətinə təsir göstərməyə bilməzdi.  

Koronavirus pandemiyasının turizm səyahətlərinin reallaşdırılmasının maddi imkanlarına necə 

təsir etdiyi haqqında suala respondentlərin çoxu (58,8%) cavab vermişdir ki, bunun yerinə yetiril-

məsinə onların vəsaiti tapılar. Ancaq əhalinin xeyli hissəsi (41,2%) koronavirus pandemiyasının 

elan edildiyi andan maddi vəziyyətinin pisləşdiyini demişdir. Bununla əlaqədar onlar hesab edirlər 

ki, onların resursları turizm səfərləri üçün kifayət etməyə bilər. 
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Əlbəttə, gəlirlərin azalmasına çoxlu sayda səbəblər təsir etmişdir: sifarişlərin azalması, əmək 

haqqının kiçilməsi və işəgötürənlərin mükafatları ödəməkdən imtina etməsi, əlavə gəlirlərin kəsil-

məsi, iş günlərinin sayının azalması, məcburi ödənişsiz məzuniyyətə göndərilməsi və s. 

Qeyd edək ki, turizm üçün vəsaitlərin olması ilə bağlı müxtəlif cinslərin nümayəndələri arasın-

da ciddi fərqlər müşahidə olunmur. Yaş senzinə əsasən cavabların təhlili göstərmişdir ki, 35-44 

yaş və 55 yaşdan yuxarı qrupun nümayəndələrinin əksəriyyəti (72,7%) hesab edir ki, turizm üçün  

kifayət qədər vəsaitləri tapılacaq. 

Sosial statusdan asılı olaraq soğrunun nəticələri göstərir ki, respondentlər arasında təqaüdçülər 

və frilanserlər turizm səyahətləri üçün kifayət qədər vəsaitlərinin olacağına (müvafiq olaraq 85,7% 

və 83,3%) əmindir.  Özəl şirkətlərin əməkdaşları və şəxsi biznes sahibləri məhdudiyyətlərin aradan 

qaldırılmasından sonra turizm üçün vəsaitlərin olacağına çox da əmin deyillər (müvafiq olaraq 

77,1% və 74,1%). 

Respondentlərin təhsil statusu karantinin aradan qaldırılmasından sonra turizm fəaliyyəti üçün 

pul resurslarının mövcudluğu ilə bağlı əminliyə əhəmiyyətsiz dərəcədə təsir göstərir. Əgər sorğuda 

iştirak etmiş ali təhsilli insanlar arasında 58,1% hesab edir ki, turizm üçün onların kifayət qədər 

vəsaitləri olacaq, orta və daha aşağı təhsilli respondentlər arasında belə düşünənlərin faiz göstəri-

cisi 63,5%-dir. 

Nəticə 

Araşdırma nəticələri, bir tərəfdən, pandemiyanın turizmə təsiri ilə bağlı əhalinin münasibətinin 

müxtəlif aspektlərini təhlil etməyə, digər tərəfdən isə Azərbaycanda turizm sektorunun gələcək 

inkişafının konturlarını müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. 

1.Azərbaycanda aparılmış soğrunun nəticələri göstərir ki, turizmin dirçəlməsinin birinci mər-

hələsi daxili turizmin inkişafının gücləndirilməsi ola bilər. 

Soğrunun nəticələri əsasında belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, yaranmış mürəkkəb epi-

demioloji və iqtisadi vəziyyətə baxmayaraq, respublika sakinləri əsasən ölkə hüdudları daxilində 

yayda məzuniyyətə yollanmağı planlaşdırır. Geniş şəkildə tətbiq olunan əks-epidemioloji məhdu-

diyyətlərlə əlaqəli olan və turizmin inkişafını ləngidən amillər ən azı kütləvi vaksinasiyanın baş-

lanğıcına qədər bazara öz təsirini göstərəcək. 

Belə şəraitdə tələbin azalmasına zidd olaraq daxili və səfər turizminin qorunub saxlanılması və 

hətta artırılması yalnız Azərbaycan üzrə səyahətlərlə səfər turizm axınının bir hissəsini əvəz-

ləşdirməklə və eyni zamanda qlobal bazarda Azərbaycan turizm distansiyalarının irəli çəkilməsi 

hesabına təmin etmək mümkündür. Turizm bazarı iştirakçılarına daxili turizmə daha çox diqqət 

yetirmək lazımdır, çünki səfər turizmi ilə müqayisədə onun dirçəldilməsi daha tez baş verə bilər. 

Bu, turizm sferasında təklif strukturunun dəyişilməsini, bazara yeni məhsulların və xidmətlərin 

çıxarılmasını, çevik idarəçiliyin həyata keçirilməsini və dövlət tərəfindən effektiv surətdə turizm 

sahəsinin dəstəklənməsini tələb edəcək. 

2. Həyata keçirilmiş sorğu səyahətlərin planlaşdırılması zamanı respublikanın turizm servisinin 

təşkilatçılarının xidmətlərinə əhalinin münasibətini üzə çıxarmağa imkan vermişdir. Respondent-

lərin əksəriyyəti ölkə daxilində səyahətlər zamanı şəxsi, qohum qeyri-formal əlaqələri istifadə 

etməyi, turizm agentlikləri qismində vasitəçilərdən imtina edərək hotel, sanatoriya və digər turizm 

agentlikləri ilə birbaşa razılaşmağı düşünür. 

3. Həyata keçirilmiş sorğunun nəticələri göstərir ki, respublika sakinlərinin maddi vəziyyətinə 

pandemiyanın ciddi şəkildə təsir etməsinə baxmayaraq, onların xeyli hissəsi hesab edir ki, turizm 

səfərlərinin yerinə yetirilməsi üçün onların pulları olacaq. Ancaq azərbaycanlıların əhəmiyyətli 

hissəsi yenə də düşünür ki, onların maliyyə çətinlikləri olacaq və bu, ölkədə fövqəladə vəziyyət 

aradan qaldırıldıqdan sonra səfərlərin büdcəsinə öz mənfi təsirini göstərəcək. 

4. Tədqiqat nəticələri ölkənin turizm sektorunun bərpası və inkişafının yollarını və mexa-

nizmlərini ümumi şəkildə təsvir etməyə imkan verir. 

Fəaliyyətin perspektivli istiqamətləri aşağıdakılar ola bilər: mədəni-idrak səyahətləri çərçivə-

sində mövcud turizm marşrutlarının funksionallığının genişləndirilməsi; respublikada lokal turizm 
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dəyərlərinin izi ilə tarixi yerlərin və turizmin dirçəlməsi; yeni böyük mədəni-turizm marşrutlarının 

formalaşdırılması; sənaye və aqroturizmin inkişafı, turistik milli parkların işinin formatının yara-

dılması, “Azərbaycan safarisi”nin yaradılması. 

Hazırkı şəraitdə daxili və giriş turizminin inkişafı zərər çəkmiş sahələrə ünvanlanan böhran 

tədbirlər zərfinin (vergi yükünün aşağı salınması, möhlətlər, kredit tətilləri) qüvvədə qalma müd-

dətinin ən azı 2022-ci ilə qədər artırılmasını, kiçik turizm layihələrinə dövlət dəstəyinin reallaşdı- 

rılmasını (kiçik və orta sahibkarlıq üçün layihələr, impakt-investisiyalar və sosial layihələndiril-

mələr), regional inkişaf turizm proqramlarının büdcədən subsidiyalaşdırılmasını tələb edir. 

Zənnimizcə, pandemiya bütün turizm bazarı üçün yeni imkanlar şərtləndirir. Həmin imkanlar 

və çağırışlar sırasında-turizm servislərinin rəqəmsallaşma proseslərinin sürətlənməsi (məsələn, 

böyük məlumatların, süni intellektin, qarışıq və tamamlanmış reallığın və s.), təəssüratlar iqtisa-

diyyatı ideyalarının istifadəsi, müştəriyə fərdi yanaşmanın, habelə turizm məhsulunun ekoloji 

aspektinin aktuallaşdırılması, turizm marşrutlarının coğrafiyasının genişləndirilməsi və s. Bundan 

əlavə, səyahətlərin təhlükəsizliyi kimi mühüm amilin əhəmiyyəti də gözlənilən şəkildə artacaq (o 

cümlədən, yerləşmə məkanın sanitar-epidemioloji vəziyyəti). Turistlər daxili kurortlarda kiçik 

qruplarda qeyri-rəsmi turlara üstünlük verməyə başlayacaq. Tamamilə aydındır ki, pandemiya ba-

şa çatandan sonra həm dünyagörüşü və ümumilikdə istehlak psixologiyası əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişəcək, bundan əlavə, turizmdə rəqabətin yeni mərhələsi başlayacaq ki, bu da həmin bazarda 

resursların tamamilə yeni qaydada bölüşdürülməsinə gətirib çıxaracaq. Turizm sənayesinin və 

qonaqpərvərlik sənayesinin dəstəklənməsinə yönəlmiş effektiv tədbirlərin həyata keçirilməsi nəti-

cəsində sözügedən sferaların idxalın əvəzlənməsi və dövlət dəstəyi hesabına inkişafı baş verəcək-

dir. Sonuncu eyni zamanda həm turizm premium-seqmentinin, həm də regional və lokal ekonom-

formatlı səyahətlər üçün müvafiq infrastrukturun formalaşdırılması və dəstəklənməsini tələb edir. 
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Резюме 

В статье анализируются и обобщаются результаты эмпирических измерений, получен-

ные в ходе оригинального социологического обследования, охватывающего 417 респонден-

тов в различных регионах Азербайджана. Авторы концентрируются на вопросах перспек-

тив развития внутреннего и въездного туризма в республике в современных условиях и в 

постпандемический период, изменения поведенческих стереотипов потенциальных путе-

шественников: стратегиях поведения в зависимости от финансовых возможностей для поез-
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Summary 

The article provides analysis and summary of empirical measurements derived over the course 

of original sociological survey that covered 417 respondents in various regions of Azerbaijan.  

The authors focus on the prospects for the development of domestic and inbound tourism in the 

country during the modern conditions and in the post-pandemic period, changes in behavioral 
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TURİZMİN İNKİŞAFINDA HAVA NƏQLİYYATININ ROLUNUN ARTIRILMASI 

İMKANLARI 

 

Xülasə 

Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında hava nəqliyyatının inkişaf etdirilməsi isti-

qamətində böyük işlər görülmüşdür. Ölkəmizdə hava nəqliyyatının inkişaf etdirilməsi nəticəsində 

“Azərbaycan Hava Yolları” Bakıdan Nyu-Yorka müntəzəm transatlantik uçuşlar yerinə yetirən, 

müasir “Boeing 787-8 Dreamliner”, “Airbus A340-500” uzaq magistrallı sərnişin təyyarələrinə 

sahib böyük bir şirkətə çevrilmişdir. Müsbət tendensiyalarla yanaşı, hava nəqliyyatının mövcud 

vəziyyəti Azərbaycanın gəlmə turizm sahəsində yaranan yeni çağırışlara cavab vermir. Nəticədə, 

Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma sahəsi, xüsusilə region ölkələri ilə rəqabətdə 

uduzur. 

Müəllif məqalədə turizm sektorunun inkişafında hava nəqliyyatının rolu, ölkə vətəndaşlarının 

və turistlərin hava nəqliyyatı vasitəsindən istifadə göstəricisi, hava nəqliyyatı və sərnişindaşıma 

sahəsində problemlər və onların həlli yollarını araşdırır. Azərbaycanda postpandemiya dövründə 

turizm sektorunun və hava nəqliyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və dayanıqlı 

inkişafın təmini üçün təkliflər verir.  

Açar sözlər: turizm sənayesi, rəqabət qabiliyyəti, hava nəqliyyatı, Covid-19, postpandemiya. 

 

Giriş 

Son 10 ildə hava yolu ilə sərnişin daşınması sahəsinin liberallaşması, aşağı büdcəli hava yolu 

şirkətlərinin inkişaf etməsi, otel və aviabilet sifarişlərini asanlaşdıran rəqəmsal və mobil texnolo-

giyalardan istifadə imkanlarının artması qlobal turizmin sürətli inkişafına səbəb olmuşdur. Nəti-

cədə beynəlxalq turistlərin sayı 2018-ci ildə 2008-ci illə müqayisədə 58 faiz artaraq 920 milyon 

nəfərdən 1,45 milyard nəfərə yüksəlmişdir. Turistlərin sayının artmasına paralel olaraq bu sek-

torun iqtisadiyyata təsiri də böyümüşdür. 2018-ci ildə dünya üzrə turistlər təxminən 1,6 trilyon 

dollar vasait xərcləmişdir. Artıq dünyanın bir çox ölkəsində ÜDM-in formalaşmasında turizm 

sektoru mühüm rol oynayır. Lakin 2020-ci ilin birinci rübündən etibarən koronavirus (COVID-

19) pandemiyası qlobal turizm sənayesinə ağır zərbə vurmağa başlamışdır. Ümumdünya Turizm 

Təşkilatının məlumatlarına görə  2020-ci ilin birinci rübündə qlobal miqyasda turizm sektorunda 

22 faiz azalma baş vermişdir. Yəni 2019-cu ilin birinci rübü ilə müqayisədə 67 milyon nəfər az 

turistin səfər etməsi nəticəsində qlobal miqyasda 80 milyard dollar zərər yaranmışdır. Bu isə 

milyonlarla insanın iş yerini itirməsinə və gəlirlərinin azalmasına səbəb olmuşdur. Koronavirus 

pandemiyası turizm sektoru ilə yanaşı hava yolu şirkətlərini də ciddi zərərə uğratmışdır. Beynəl-

xalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının (IATA) proqnozlarına görə, 2020-ci ildə hava daşıyıcıları 

118,5 milyard ABŞ dolları kəsirlə üzləşəcəklər. Onların 2021-ci ildəki zərərləri isə 38,7 milyard 

ABŞ  dolları təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Bundan başqa, 2020-ci ildə sərnişin axınının 1,8 mil-

yard olacağı gözlənilir ki, bu da 2019-cu ilə nisbətən 60,5 faiz və ya 2,7 milyard nəfər azdır. [5] 

 Şübhəsiz ki, koronavirus pandemiyası ilə bağlı yaranmış vəziyyət digər ölkələrdə olduğu kimi, 

Azərbaycanın da turizm sektoruna təsirsiz ötüşməmiş, mart ayından başlayaraq bu sahədə ciddi 

tənəzzülə səbəb olmuşdur. Belə ki, 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycana dünyanın 

155 ölkəsindən 720,3 min və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,7 dəfə az əcnəbi və 

vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Pandemiyanın təsiri nəticəsində Azərbaycana səfər edən 

hava yol şirkətləri də ciddi zərər çəkmişdirlər. Hazırda yaranmış gərgin vəziyyətə baxmayaraq 

postpandemiya dövründə Azərbaycanda turizm sektorunun böyük inkişaf potensialı var. Xüsusən 
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də 2020-ci ilin payızında işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi ölkəmizdə turizmin 

inkişaf imkanlarını artırır. Bu araşdırmada isə Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafında hava 

nəqliyyatının oynayacağı rol qiymətləndirilir və postpandemiya dövründə həyata keçirilməsi 

zəruri olan tədbirlərlə bağlı təkliflər verilir. 

Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafının mövcud vəziyyəti  

Son illər Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun inkişafı istiqamətində kompleks təd-

birlər görülmüş və mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. Xüsusən də turizm sənayesinin inkişafına 

dair strateji Yol Xəritəsi qəbul edilmiş və 2025-ci ilədək olan dövr üçün Azərbaycanın həm region 

ölkələri arasında, həm də digər dünya ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanlarından birinə 

çevrilməsi hədəflənmişdir.  Məlumat üçün qeyd edək ki, 2018-ci ildə Azərbaycana dünyanın 196 

ölkəsindən 2849,6 min və ya əvvəlki illə müqayisədə 5,7 faiz çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan 

şəxs gəlmişdir. Ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 57,5 faizi dəmir yolu 

və avtomobil, 41,5 faizi hava, 1,0 faizi isə su nəqliyyatından istifadə etmişdir. 2019-cu ildə Azər-

baycana dünyanın 193 ölkəsindən 3170,4 min və ya əvvəlki illə müqayisədə 11,3 faiz çox əcnəbi 

və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxs-

lərin 58,7 faizi dəmir yolu və avtomobil, 40,5 faizi hava, 0,8 faizi isə su nəqliyyatından istifadə 

etmişdir.  2019-cu ildə xaricilərin 90,3 faizi və ya 2863,5 min nəfəri turizm məqsədi ilə ölkəmizə 

gəldiklərini bildirmişlər.  

  

 
 

Şəkil 1. 2019-cu ildə Azərbaycana turizm məqsədi ilə gələnlərin bölgüsü, min nəfər [2, s. 22]. 

 

2019-cu ildə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı əvvəlki illə 

müqayisədə 13,4 faiz artaraq 5567,7 min nəfər olmuşdur.  2019-cu ildə xarici ölkələrə səfər etmiş 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 82,6 faizi dəmir yolu və avtomobil, 16,7 faizi hava, 0,7 

faizi isə su nəqliyyatından istifadə etmişdir. 2019-cu ildə Azərbaycan vətəndaşlarının 78 faizi və 

ya 4347,3 min nəfəri turizm məqsədi üçün xaricə getdiklərini bildirmişlər. 2020-ci ildə isə Azər-

baycanda turizm sektorunun inkişafı ilə bağlı müsbət proqnozlar verilsə də, cari ilin mart ayından 

başlayaraq koronavirus pandemiyasının təsiri ilə bu sahədə ciddi geriləmə yaşanmışdır. Belə ki, 

koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan ilə qonşu döv-

lətlər arasında dövlət sərhədində məhdudlaşdırıcı rejimin, eləcə də dünyanın əksər ölkələrində və-

təndaşların səfərlərinə müvəqqəti məhdudiyyətlərin tətbiq olunması cari ilin aprel-oktyabr ayla-

rında ölkəmizə gələnlərin sayında kəskin azalmaya səbəb olmuş və baş tutmuş səfərlər əsas eti-

barilə qeyri-turizm məqsədilə həyata keçirilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkəmizə 

gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 69,3 faizi dəmir yolu və avtomobil, 28,3 faizi 
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hava, 2,4 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə etmişdir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2019-cu 

ilin yanvar-oktyabr aylarında  ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 58,0 

faizi dəmir yolu və avtomobil, 41,2 faizi hava, 0,8 faizi isə su nəqliyyatından istifadə 

etmişdir.   Göründüyü kimi, koronavirus pandemiyası nəticəsində ilk növbədə ölkəmizə hava yolu 

vasitəsi ilə gələnlərin sayında kəskin azalma olmuşdur. Amma aparılan təhlillər onu göstərir ki, 

postpandemiya dövründə Azərbaycanda turizm sektoru inkişaf edəcək və burada hava yolu ilə 

ölkəmizə gələnlər mühüm paya sahib olacaqlar. 

Turizm sektorunun inkişafında hava nəqliyyatının rolu 

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (İCAO) tərəfindən aparılan təhlillərdən də aydın olmuş-

dur ki, ölkədə ÜDM-in  və əhali gəlirlərinin artımı ilə sərnişin axınları arasında müsbət korrelya-

siya əlaqəsi mövcuddur. [4]  Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının (IATA) hesabatlarında 

göstərilir ki, dünya üzrə 1300-dən çox hava şirkəti 3760-a yaxın hava limanlarından istifadə et-

məklə hər gün təxminən 12 milyon sərnişinə xidmət edir və 18 milyard ABŞ dolları dəyərində yük 

daşıyır. Koronavirus pandemiyasının başlamasından öncəki müddətə kimi qlobal səviyyədə avia-

siya xidmətlərindən istifadədə davamlı böyümə müşahidə olunmuşdur. Belə ki, əgər 2000-ci ildə 

qlobal sərnişin daşımalarının sayı cəmi 1,7 milyard nəfər idisə bu rəqəm 2019-cu ildə 2,7 dəfə 

artaraq 4,6 milyard nəfərə çatmışdır. IATA-nın apardığı son hesablamalara görə 2037-ci ildə qlo-

bal sərnişin daşımalarının həcmi 2019-cu ildə müşahidə olunan rəqəm ilə müqayisədə təxminən 

1,8 dəfə və ya orta illik 3,5% artacaq, bu artımın da əsas drayveri Asiya ölkələrinin olacağı gözlə-

nilir.  

 

 
 

Şəkil 2. Azərbaycana gələn və gedən vətəndaşların hava nəqliyyatından istifadə göstəricisi, 

faizlə 

 

Qeyd edək ki, mütəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında hava nəqliyyatının inkişaf et-

dirilməsi istiqamətində böyük işlər görülmüşdür. Ölkədə beynəlxalq statusa malik hava limanla-

rının tikilməsi dəstəklənmiş və Bakıda yerləşən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ilə yanaşı, 

Naxçıvan, Gəncə, Qəbələ, Lənkəran və Zaqatala hava limanlarında da aviadaşıyıcılar üçün hər cür 

şərait yaradılmışdır. Hazırda ölkədə beynəlxalq statusa malik 6 hava limanı fəaliyyət göstərir. Res-

publikanın bütün beynəlxalq hava limanları 3-cü dərəcə də daxil olmaq ilə ICAO kateqoriyalarına 

malikdir. Xüsusən də Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu sərnişin və yük daşımalarının, uçuş-

enmə əməliyyatlarının həcminə, aerovağzal kompleksinin sahəsinə və yük terminalının buraxılış 
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gücünə görə Azərbaycanın və regionun ən böyük aeroportudur. Ölkəmizdə hava nəqliyyatının 

inkişaf etdirilməsi nəticəsində bu gün “Azərbaycan Hava Yolları” Bakıdan Nyu-Yorka müntəzəm 

transatlantik uçuşlar yerinə yetirən müasir “Boeing 787-8 Dreamliner”, “Airbus A340-500” uzaq 

magistrallı sərnişin təyyarələrinə sahib böyük bir şirkətə çevrilmişdir.   

 Həmçinin, Azərbaycanın ilk aşağıbüdcəli aviaşirkəti hesab olunan “Buta Airways” 2017-ci il-

dən etibarən fəaliyyətə başlamışdır. “Buta Airways” - “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin tərki-

bindədir və aviaşirkətin hava gəmiləri parkına  Embraer tipli müasir təyyarələr daxildir. 2018-ci 

ildə bu şirkət 463 min, 2019-cu ildə isə 623 min sərnişin daşımışdır.  

Məlumat üçün qeyd edək ki, Azərbaycana gələn xarici ölkə vətəndaşlarının hava nəqliyyatı 

vasitəsindən istifadə göstəricisi 2014-cü illə müqayisədə 2019-cu ildə 84,7 faiz artmışdır. 2018-

ci ildə isə turistlərin nəqliyyat vasitələrindən istifadə göstəricisinə nəzər saldıqda görərik ki, ilk 

yerdə hava (1183,8 mln. nəfər), avtomobil (1130,8 mln. nəfər), dəmiryol (361,4 min nəfər), su 

(28.3 min nəfər) nəqliyyatı durur. Son 5 ildə Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 2 mil-

yon nəfərdən 3,2 milyon nəfərə kimi artmasına baxmayaraq, hava nəqliyyatının istifadə faizi 

aşağı düşmüşdür. 

Azərbaycandan daha çox Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, İran kimi qonşu ölkələrə hava uçuşu hə-

yata keçirilir. Amma təhlillərimiz göstərir ki,  ötən dövr ərzində hava nəqliyyatı ilə daşımada sər-

nişinlərin ümumi sayında artım müşahidə olunsa da, Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin səyahət 

vasitəsi kimi hava nəqliyyatından istifadə göstərcisi azalır. Belə ki, 2016-cı ildə Azərbaycana səfər 

edənlərin 51,8 faizi hava nəqliyyatından istifadə etdiyi halda 2017-ci ildə müvafiq göstərici 42,7 

faizə, 2018-ci ildə isə 41,5 faizə qədər azalmışdır. Həmçinin 2016-2018-ci illər ərzində Azər-

baycana səfər edən əcnəbilərin sayında 601 min nəfər artım qeydə alındığı halda, hava nəqliyyatı-

nın bu artımda payı cəmi 18.9 min nəfər olmuşdur. 2019-cu ildə Azərbaycanın beynəlxalq hava 

limanları ümumilikdə 5,15 mln. sərnişinə xidmət göstərmişdir ki, bunun da 4,39 mln.-u Heydər 

Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun payına düşür. Bu, 2018-ci ilin göstəricisindən 6% çoxdur. Bunun 

əsasında belə nəticəyə gəlmək olar ki, hava nəqliyyatının mövcud vəziyyəti Azərbaycanın gəlmə 

turizm sahəsində yaranan yeni çağırışlara cavab vermir. Nəticədə, Azərbaycanda hava nəqliyyatı 

ilə sərnişindaşıma sahəsi, xüsusilə region ölkələri ilə rəqabətdə uduzur. 

Aparılan təhlillər nəticəsində hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma sahəsinin regional səviyyədə 

rəqabətdə uduzma səbəbləri kimi aşağıdakıları qeyd etmək  olar: 

- hava limanlarının mövcud idarəetmə modelinin müasir tələblərə cavab verməməsi; 

- hava limanlarının xidmətlərindən istifadə xərclərinin, vergi və digər yığımların region ölkələri 

ilə müqayisədə xeyli yüksək olması; 

- hava nəqliyyatına hədəflənən effektiv təşviq mexanizminin tətbiq olunmaması. 

Qeyd edək ki, mövcud idarəetmə modelinə əsasən, dövlət mülkiyyətinə daxil olan 6 beynəlxalq 

hava limanı “Azərbaycan hava yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən idarə edilir ki, bu da  

maraqların toqquşmasını qaçılmaz edir. Həmçinin  mövcud idarəetmə modelinin tətbiqi Azərbay-

canda hava limanlarının xidmətlərindən istifadə xərclərinin, vergi dərəcələrinin və digər yığım 

haqlarının region ölkələri ilə müqayisədə xeyli yüksək olması ilə nəticələnmişdir. Bunun da nəti-

cəsində ölkəmizdə aşağı büdcəli hava yolu şirkətlərinin cəlb olunduğu rəqabət mühiti formalaş-

mamışdır. Halbuki, region dövlətləri son illər hava nəqliyyatı sahəsində daha liberal siyasət həyata 

keçirməyə başlamışdır. Xüsusilə, Gürcüstanda hava limanlarının idarə edilməsi modeli təkmilləş-

dirilmiş, tətbiq edilən xidmət haqları optimallaşdırılmış, müxtəlif təşviq  mexanizmləri işlənib ha-

zırlanaraq beynəlxalq hava yolu şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. Hazırda 

Macarıstanın “WIZZ AIR” hava yolu şirkəti Kutaisi hava limanından 19 Avropa ölkəsinə 39 mar-

şrut üzrə uçuşlar təşkil edir.  

“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xə-

ritəsi”nin hədəf indikatorlarında göstərilir ki, Avropa və Asiyanın qovuşma nöqtəsində yerləşən 

Azərbaycanın coğrafi potensialı onun dünyanın ən çox əlaqələrə malik ölkələrdən birinə çevril-

məsinə şərait yarada bilər. Uzunmüddətli perspektivdə Azərbaycanın səyahətçilər üçün regional 
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qovşağa (“hub”) çevrilməsi məqsədilə logistik infrastrukturun bu üstünlüyündən istifadə ediləcək-

dir. Belə ki, liberallaşdırılmış və rəqabətli aviasiya sektoru sayəsində 8 milyondan artıq sərnişini 

qəbul edə və yola sala biləcək təbii uçuş zonasına çevirmək hədəfi müəyyən edilmişdir. Bu, 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı vasitəsilə sərnişin nəqliyyatının hazırkı səviyyəsini təx-

minən dörd qat artırmaqla Bakını həm işgüzar, həm də istirahət məqsədilə gələn turistlər üçün 

tranzit dayanacaq məntəqəsinə çevirəcəkdir. Azərbaycandan keçməklə səyahət edən sərnişinlərin 

sayındakı bu artım ölkəyə gələn turistlərin sayında da təbii artım effekti yaradacaqdır. [3, s.23]  

 

Nəticə 

Beləliklə, aparılan təhlillər də göstərir ki, hava yolları şirkətləri 2020-ci illə müqayisədə 2021-

ci ildə itkilərinin bir hissəsini bərpa edəcəkdir. Lakin tam bərpanın daha uzun olacağı proqnozlaş-

dırılır. Qlobal miqyasda sərnişin həcmlərinin 2024-cü ildə 2019-cu il səviyyələrinə çatması gözlə-

nilir [5]. Amma daxili bazarlarda bərpa sürətinin daha yüksək olacağı da verilən proqnozlar ara-

sındadır. Bu prosesin uzanması isə turizm sektorunun da inkişafına mənfi yöndə təsir göstərəcək-

dir. Yuxarıda qeyd edilənlərə baxmayaraq, Azərbaycan postpandemiya dövrünə hazırlıqlar gör-

məli və hava nəqliyyatının ölkə iqtisadiyyatında, o cümlədən turizm sektorunun inkişafında rolu-

nun daha da artırılması və sektorun rəqabətliliyinin yüksəldilməsi, həmçinin turizm sektorunun 

dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi üçün Mülki aviasiyanın inkşafı ilə bağlı strategiya hazırlan-

malıdır. Həmçinin aşağıda qeyd edilən istiqmətdə də tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanda 

hava nəqliyyatının və turizm sektorunun inkişafına xidmət edərdi: 

- Azərbaycandakı hava limanlarının idarə edilməsində dövlət-biznes əməkdaşlığı formatının 

tətbiq edilməsi məsələsinə baxıla bilər. İlk növbədə Gəncə və Qəbələ hava limanları idarəetməyə 

verilə bilər; 

- hava nəqliyyatı infrastrukturundan istifadə tariflərinin, xidmət haqlarının və vergi dərəcə-

lərinin optimallaşdırılması istiqamətində təxirəsalınmaz qərarlar qəbul edilə bilər; 

- hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşımada uçuş məsafəsi, hədəf turizm bazarları, uçuş tezliyi və 

mövsümilik kimi amilləri nəzərə alan effektiv təşviq mexanizmi işlənib hazırlana bilər. 
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Возможности повышения роли воздушного транспорта в развитии туризма 
 

Резюме 

За годы независимости проделана большая работа по развитию воздушного транспорта 

в Азербайджанской Республике. В результате развития воздушного транспорта в нашей 

стране,  выполняющую регулярные трансатлантические рейсы из Баку в Нью-Йорк, совре-

менные пассажирские самолеты Boeing 787-8 Dreamliner, дальнемагистральные пассажир-

ские самолеты Airbus A340-500 “Азербайджанские авиалинии” превратились в крупную 
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компанию. Наряду с положительными тенденциями нынешнее состояние воздушного 

транспорта не отвечает новым требованиям в сфере въездного туризма в Азербайджане. В 

результате сектор пассажирских перевозок в Азербайджане теряет конкуренцию со стра-

нами региона.  

Автор исследует роль воздушного транспорта в развитии туристической отрасли, ис-

пользование воздушного транспорта гражданами и туристами, проблемы в сфере воздуш-

ного транспорта и пассажирских перевозок и пути их решения. Предоставляет предложения 

по повышению конкурентоспособности и обеспечению устойчивого развития туристичес-

кого сектора и воздушного транспорта в Азербайджане в постпандемический период.  

Ключевые слова: индустрия туризма, конкурентоспособность, воздушный транс-

порт, Covid -19, постпандемия. 
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Opportunities to increase the role of air transport in the development of tourism 

 

Summary 

In the years of independence, great works have been implemented in order to improve air 

transport in the Republic of Azerbaijan. As a result of the development of air transport in our 

country, Azerbaijan Airlines has turned to a large company, performing regular transatlantic flights 

from Baku to New York, owning Boeing 787-8 Dreamliner, Airbus A340-500 long-magistral 

passenger aircrafts. Beside the positive trends, the current situation of air transport does not meet 

new challenges in the field of the incoming tourism of Azerbaijan.  

Consequently, the passenger transport field in Azerbaijan is losing competition with the 

countries of the region. The author investigates the role of air transport in the development of the 

tourism sector, the indicators of the air transport usage by citizens and tourists, problems in the 

field of air transport and in the passenger transportation moreover, their solutions. The author 

recommends proposals to increase the competitiveness and ensure sustainable development of the 

tourism sector and air transport in Azerbaijan during the post-pandemic period. 

Key words: tourism industry, competitiveness, air transport, Covid -19, postpandemia. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TURİZM İNFRASTRUKTURUNUN 

İNKİŞAFININ TƏNZİMLƏNMƏSİ 

 

Xülasə 

Məqalədə  Azərbaycan Respublikasında turizm sahələrində infrastrukturun mövcud vəziyyəti, 

infrastrukturun turizmin inkişafındakı rolu, dağ rayonlarında dağ və qış turizm infrastrukturlarının 

yaradılması və inkişaf etdirilməsi, infrastruktur sahələrinin formalaşdırılması, bu sahədə görülən 

işlərin vəziyyəti və tənzimlənməsi müəyyənləşdirilir. 

Açar sözlər: turizm, turizm bazarı, turizm infrastruktur sahələri,  dağ turizmi, infrastruktu-

run inkişafı, infrastrukturun inkişafının tənzimlənməsi.    

                              

Giriş 

Müasir dünyada turizm hər bir ölkə üçün iqtisadiyyatın ən dinamik inkişaf edən sahələrindən 

biri sayılır. Azərbaycanda da bu sahənin inkişafına ciddi diqqət göstərilməkdədir. Turizm artıq 

bütün dünyada ən gəlirli sahələrdən birinə, geniş və sürətlə inkişaf edən iqtisadi sektora çevrilmiş-

dir. Turizm sektorunun davamlı olaraq inkişaf etməsi və genişlənməsi bu sektoru sosial-iqtisadi 

tərəqqidə əsas aparıcı qüvvəyə çevirməkdədir.Bu, özünü yeni iş yerlərinin yaradılması, turizmlə 

bağlı müəssisələrin və infrastrukturun qurulmasında göstərir.    

Respublikada turizmin inkişafında infrastrukturların rolu    
Coğrafi mövqeyinə görə əlverişli bir ərazidə yerləşən Azərbaycanda turizm ən perspektivli və 

yüksək potensiallı sahə hesab edilir. Dövlətin də turizmə yaxından diqqəti və qayğısı bu sahənin 

gələcək inkişafına zəmin yaradır. Təsadüfi deyil ki, dövlət büdcəsinin 2025-2030-cu illərə kimi 

turizm sektorunun inkişafı hesabına genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. [1, s. 8]. 

Bu gün Azərbaycanda turizm sahəsi diqqət mərkəzindədir. Turizm insan kütləsini özündə bir-

ləşdirən bir sahə olduğu üçün burada insanların mədəni ünsiyyətinin və onların maarifləndirilmə-

sinin də böyük ictimai-siyasi və kulturoloji əhəmiyyəti vardır. Turizm təkcə insanların səyahətlə-

rinin təşkilinə, onların mənəvi həzzinə xidmət etmir, eyni zamanda insanların müxtəlif bilgilərlə 

maariflənərək, dünyagörüşlərini inkişaf etdirmək funskiyalarını yerinə yetirir. Müasir dövrdə  tu-

rizmin təşkili prosesini kulturoloji proseslərdən ayrı təsəvvür etmək düzgün deyildir. Turizm təş-

kili forması istirahət və əyləncənin əsas iştirakçıları olurlar.Tətbiqi kulturologiya elmi turizmə kul-

turologiyanın böyük bir sahəsi və asudə vaxt şəraitində sosial mədəni fəaliyyətin bir növü kimi 

yanaşır. 

Azərbaycanın turizm profilli ölkəyə çevrilməsi və dünya arenasında öz sözünü deməsi üçün 

böyük potensialı vardır. Zəngin təbii sərvətləri, qədim tarixi və memarlıq abidələri, özünəməxsus 

mentaliteti, əlverişli ictimai coğrafi mövqeyi, Xəzərin sahil zonaları turizmin inkişafında xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu halda bizi belə bir sual düşündürə bilər. Bu qədər təbii sərvətləri olan 

ölkəni inkişaf etmiş turist ölkəsinə çevirmək üçün nə çatmır? İlk öncə Azərbaycanın bu sahədə 

düzgün siyasəti, strategiyası olmalıdır. Məlumdur ki, turizm milli maraqların və iqtisadi inkişafın 

əsas istiqamətlərindən biridir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu gün tam əmin olmalıdır ki, turizm 

insanın sosial-iqtisadi problemlərini həll etməyə qadirdir. Turizm həmçinin cəmiyyətdə gedən pol-

yarizasiya-qütbləşmə və təbəqələşmə prosesinin də qarşısını alır. Bu sahə milli gəlirin əhali ara-

sında bərabər bölünməsinə də müəyyən şərait yaradır. Aydın məsələdir ki, turizm iqtisadiyyatla 

qarşılqılı əlaqədədir. 

Bu, iqtisadiyyatın başqa sahələrinin də inkişaf etməsi üçün zəmin yaradır. Dövlətin turizmin 

idarə edilməsində götürdüyü istiqamət turizmin bazar münasibətləri şəraitində öz-özünü maliyyə- 
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ləşdirməsi üçün imkan yaradır. Azərbaycan hökuməti ölkədə turizmi inkişaf etdirmək üçün xüsusi 

layihələr işləyib hazırlayır. 

Milli turist siyasətinin əsas mahiyyəti ölkədə turist bazarının formalaşmasıdır. Məhz turizm 

bazarının inkişafı onun infrastrukturunun yaradılmasından asılıdır.İlk növbədə turizmin infrastruk-

turu formalaşmalıdır. 

Turizm infrastrukturu - turizm məhsulu istehsalı təşkilinin kompleksli sistemi və yaxud meh-

manxana və digər yerləşdirmə-yerdəyişmə, nəqliyyat vasitələrinin, ictimai iaşə, əyləncə obyektləri 

və vasitələrinin, tanış olma, idraki, iş-peşə, sağlamlaşdırma, idman və digər təyinatlı obyektlərin, 

turoperator və turaqent fəaliyyətini həyata keçirən ixtisaslaşdırılmış müəssisə və təşkilatların, 

həmçinin ekskursiya və bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xidmətləri göstərən təşkilatların məcmusudur.  

Bazara çıxarılan məhsul orijinal və rəqabətli olmalıdır. Mehmanxana və nəqliyyat qiymətləri 

turistlərin maliyyə imkanlarına və zövqünə uyğun gələn turist məhsulunun qiymətinin bir hissəsi-

dir. Burada turist məhsulunu yaratmaq arzusu və təşəbbüsü regionlarda əmələ gəlir. Riskə gedərək 

təşəbbüs göstərən şəxslər öz sərmayəsini sərf edərək tursit müəssisəsi açır, alıcıların imkanını nə-

zərə alaraq turist məhsulu yaradır. Onu münasib qiymətlərlə satır, gəlir götürür və götürdüyü gə-

lirin bir hissəsini yenidən öz biznesinin genişləndirilməsinə sərf edir. Ölkəmizin turizm sənayesi 

inkişaf dövrünə qədəm qoymuşdur. Azərbaycanda turizmin inkişafı məsələsi təkcə sosial-iqtisadi 

əhəmiyyət kəsb etmir. Çox mürəkkəb məkanda yerləşən ölkəmizin dünyaya daha real şəkildə təq-

dim edilməsinə də böyük ehtiyac vardır.      

Turizm infrastrukturu, turistlərin turizm resurslarına normal girişini və turizm məqsədləri üçün 

düzgün istifadəsini təmin edən, turizm müəssisələrinin və turistlərin öz həyatlarını təmin edən tele-

kommunikasiya, yollar, əlaqəli turizm sənayesi müəssisələri daxil olmaqla bir quruluş, mühəndis 

və kommunikasiya şəbəkəsi kompleksi olaraq başa düşülür. Bunlara həmçinin avtomobil yolları 

və dəmir yolları, stansiya və terminallar, yol, hava, çay və dəniz nəqliyyatının idarəedilməsi sis-

temləri, istilik təchizatı sistemləri, elektrik və telefon şəbəkələri və s. aiddir.  

Turizm infrastrukturu, turizm sektorunun fəaliyyəti, turistlərin turizm resurslarına normal giri-

şini və turizm məqsədləri üçün onlardan düzgün istifadə etməyi təmin etməklə yanaşı,həmçinin 

yaşamaq üçün təmin edilmiş sənaye, sosial və istirahət məqsədləri üçün mövcud struktur və şə-

bəkələr kompleksidir.Turist resursları mövcud texniki və maddi imkanlar nəzərə alınmaqla turizm 

fəaliyyətinin təşkili üçün istifadə edilə bilən təbii və antropogen (iqtisadi, maliyyə, mədəni, tarixi, 

əmək, ictimai istehsal) obyekt və hadisələrin məcmusunu təşkil edir. 

Beləliklə, turizm infrastrukturunun elementləri bunlardır: 

- nəqliyyat obyektləri: hava, dəmir yolu, avtomobil yolu, su, atlı və digər nəqliyyat vasitələri. 

Dəmir yolları və avtomobil yolları, hava limanları, dəmir yolu stansiyaları, dayaqlar və terminallar, 

trafikə nəzarət sistemləri, istilik sistemləri, elektrik və telefon şəbəkələri və s.; 

- yerləşmə imkanları: otellər, pansionatlar, kempinqlər, motellər, düşərgə yerləri, yataqxanalar, 

kotteclər və s.; 

- iaşə obyektləri: restoranlar, kafelər, bistrolar, bufetlər, barlar və s.; 

- əyləncə obyektləri: teatrlar, muzeylər, sərgilər, sirklər, su parkları və s.; 

- turizm təşkilatları: firmalar, agentliklər, məlumat və ekskursiya büroları, ticarət məhsulları və 

turizm məhsulları, məlumat ədəbiyyatı, suvenirlər və digər turizm xidmətləri satan digər təşki-

latlar. 

Turizm infrastrukturu iki elementə bölünən turizm sənayesinin ayrılmaz hissəsidir. Birinci ele-

ment qonaqpərvərlik sənayesidir, burada yaşayış və iaşə xidmətləri göstərən müəssisələr olmalıdır. 

Turizm sənayesinin ikinci elementi üçpilləli bir sistem olan infrastruktur komponentidir. 

Turizm infrastrukturunun birinci səviyyəsi sənaye infrastrukturu ilə təmsil olunur - mövcud 

məhsullar kompleksi, binalar, nəqliyyat şəbəkələri, turizm məhsulları istehsalı ilə birbaşa əlaqəsi 

olmayan sistemlərdir.  Turizm xidmətləri - nəqliyyat, rabitə, enerji, kommunal təsərrüfat, maliyyə, 

sığorta, təhlükəsizlik xidmətləri göstərmək üçün zəruridir. 
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Turizm infrastrukturunun ikinci və üçüncü səviyyələri birbaşa turizm fəaliyyəti və turizm 

məhsulunun formalaşması ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatlar tərəfindən formalaşdırılır. 

İkinci səviyyə turistlər olmadan mövcud ola biləcək, lakin turistlərin qaldığı yerlərdə olduqda 

fəaliyyəti genişlənən strukturları əhatə edir. Bunlar avtomobil kirayəsi şirkətləri, taksi şirkətləri, 

kafe və restoranlar,idman klubları, muzeylər, teatrlar və kinoteatrlar, sərgi salonları, sirklər, zoo-

parklar və s. 

Bölgənin infrastruktur kompleksinin bir hissəsi olaraq turizm infrastrukturu bir sıra vacib funk-

siyaları yerinə yetirir. Bunlara təminat, inteqrasiya və tənzimləmə funksiyaları daxildir.Turizm in-

frastrukturunun dəstəkləyici funksiyası turizm xidmətlərinin təşkili üçün lazımi şəraitin yaradıl-

masıdır. 

İnteqrasiya - sənaye müəssisələri arasında əlaqələrin təşkili və qorunması, ərazi turizm və isti-

rahət komplekslərinin formalaşdırılmasından ibarətdir. Ən əhəmiyyətlisi turizm infrastrukturunun 

iqtisadiyyatda tənzimləyici funksiyasıdır: yeni iş yerlərinin açılması, istehlakçı tələbatına təsiri, 

istehlak malları istehsal edən sahələrin inkişafı və müxtəlif səviyyələrdə büdcələrə vergi gəlir-

lərinin artımının təşviqi və s. Məhz  bu funksiya digər yerlərdə olduğu kimi Azərbaycanda yeni 

formalaşan dağ turizminin inkişafı, burada iş yerlərinin açılması, bu turizm növü üzrə mütəxəssis-

lərin hazırlanması, istehlakçıların bu turizm sahəsinə cəlb edilməsinə böyük təsir etmiş olur. 

Turizm infrastrukturunun inkişafının qiymətləndirilməsi 

Turizm infrastruktur sahələrində bir çox çatışmazlıqlar mövcuddur. Bu nöqsanların olması tu-

rizmin inkişafını ləngidir və fəaliyyətini zəiflədir. Bu nöqsanlar aşagıdakılardan ibarətdir: 

- yaradılan turizm və istirahət kompleksləri üçün mühəndis infrastrukturu obyektlərinin tikintisi 

üçün yüksək xərclər daxil olmaqla, sənaye infrastrukturu obyektlərinin kifayət qədər inkişaf etmə-

məsi (enerji təchizatı, su təchizatı, nəqliyyat şəbəkəsi, təmizləyici qurğular); 

- xidmət sektorundakı infrastruktur obyektlərinin maddi-texniki bazasının mənəvi və fiziki 

cəhətdən pisləşməsi; 

- turizm infrastrukturunun əsas fondlarının köhnəlməsi və pisləşməsi; 

- istirahət yerlərində zəruri infrastruktur xidmətlərinin qeyri-bərabərliyi; 

- dağlıq ərazilərdə turizm infrastrukturunun qeyri-bərabər inkişafı; 

- ərazilərin zəif informasiya təchizatı (bir çox ərazilərdə xarici dillərdə olanlar da daxil olmaqla 

yüksək səsli rabitə, məlumat stendləri və lövhələrin olmaması) və s. 

 Mövcud nöqsanların aşkar edilməsi və yaranma səbəblərinin araşdırılması və onların aradan 

qaldırılması üçün turizm ehtiyatlarının və infrastruktur elementlərinin ölçülməsi və onların qiy-

mətləndirilməsi vacib məsələlərdir. 

İnkişaf etmiş turizm infrastrukturu sıx nəqliyyat şəbəkəsi, müxtəlif və rahat otellər, düşərgələr, 

motellər, çoxsaylı restoranlar, kafelər və digər iaşə obyektləri, müxtəlif turizm mənbələri (təbii, 

etnik, tarixi, mədəniyyət, əyləncə və s.) - bütün bunlar dünyanın bir çox ölkəsində turizm sek-

torunun uğurlu fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. 

Şərti olaraq  turizm infrastrukturunun inkişafını qiymətləndirmək üçün iki yanaşma mövcuddur. 

Birinci yanaşmaya görə regional turizm infrastrukturunun inkişafı onun elementlərinin cəmi 

ilə qiymətləndirilə bilər. Bu metodlar ərazi kontekstində turizm infrastrukturunun ən “zəif nöq-

tələrini” müəyyənləşdirməyə və eyni zamanda bütövlükdə turizm infrastrukturunun inkişafına dair 

hərtərəfli iqtisadi və coğrafi tədqiqat aparmağa imkan verir.  

İkinci yanaşmada regional turizm infrastrukturunun obyektləri təhlil edilərək qiymətləndirilir. 

Təklif olunan model həm turizm infrastrukturu müəssisələrində illik, həm də əməliyyat planlaması 

və strateji iş planlaması üçün çox faydalıdır. 

Mövcud olan bu metodlar turizm bölgələrinin turizm infrastrukturlarının vəziyyətini aşkara 

çıxarmağa imkan verəcəkdir: 

- hər bir bölgənin turizm infrastrukturunun vəziyyətini və inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək; 

- infrastruktur inkişafının güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirərək turizm infrastrukturunun 

hər bir elementinin vəziyyətini təhlil etmək; 
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- turizm infrastrukturunun inkişaf səviyyəsini müəyyən bir ərazidə turizm sahəsində uzunmüd-

dətli planlaşdırmanın hədəf göstəriciləri ilə əlaqələndirmək; 

- turizm infrastrukturunun inkişaf səviyyəsinə görə əraziləri qruplaşdırmaq; 

- müəyyən edilmiş problemlər əsasında bölgənin turizm infrastrukturunun inkişaf istiqamət-

lərini təşkil edir. 

Turizm infrastrukturunun inkişafının tənzimlənməsi 
Turizm infrastrukturunun hərtərəfli inkişafı və yaxşılaşdırılması cəlbedici investisiya mühiti, 

xidmətlərin keyfiyyətinin və müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılması, mövcud ərazi və ida-

rəvi maneələrin aradan qaldırılması, turizm resurslarından səmərəli istifadə, turizm kompleksinin 

idarəetməsinin davamlı təkmilləşdirilməsi dövlət, regional və özəl strukturların infrastruktur ob-

yektlərinin istehsal gücünü və potensialını artırmağa, elementlərinin davamlı, balanslı və koordi-

nasiyalı şəkildə təkmilləşdirilməsinə və inkişafına yönəlmiş bir sıra praktik tədbirlərin həyata ke-

çirilməsinə dair koordinasiyalı fəaliyyətdir. 

Aparılan təhlillər infrastruktur elementlərinin inkişaf dərəcəsi ilə turizm sektorunun inkişaf gös-

təriciləri arasında sıx bir əlaqə olduğunu təsdiqləyir. Turizm infrastrukturu elementlərinin hazırda 

mövcud olan departament və ərazi ayrı-seçkiliklərini aradan qaldırmaq, onların balanslı və koor-

dinasiyalı inkişafına nail olmaq və regional turizm klasterlərinin formalaşmasına nail olmaq, 

müxtəlif idarələrin, iş strukturlarının və regional idarələrin səylərini səmərəli istifadəyə yönəltmək 

lazımdır.Bu əməkdaşlıq iqtisadi fəaliyyətlərin ərazi ixtisaslaşmasına, mənbələrin konsolidasiya-

sına, səylərin koordinasiyasına və ortaq maraqlara əsaslanan tərəfdaşlığa əsaslanır. 

Beləliklə, infrastrukturun strateji inkişafı birbaşa turizm axınının artmasına səbəb olur və müəy-

yən bir təyinat məntəqəsinə gələn turist sayının artması biznes və infrastruktura investisiya yatıran 

investorlar üçün vacib cəlbedici məqam olur.Turizm infrastrukturunun formalaşması xarici inves-

tisiyalar da daxil olmaqla yollar, körpülər, hava limanları, qatar stansiyaları və s. daxil olmaqla 

dövlət investisiyaları olmadan həyata keçirilə bilməz.Turizm infrastrukturu müəssisələrinin spesi-

fikliyi ondadır ki, yalnız kifayət qədər turizm axını olduqda inkişaf edə bilərlər və heç bir turizm 

müəssisəsi onu müstəqil təmin edə bilmir. Bütövlükdə turizm məkanını tanıtmaq üçün məqsəd-

yönlü işlər aparılmalıdır. 

Turizm infrastrukturu müəssisələrinin idarə edilməsinin ən vacib komponenti informasiyadır. 

Turizm sektoru üçün müasir kompüter texnologiyalarının tətbiqi şərtdir. Son illərdə informasiya 

infrastrukturu turizm fəaliyyətinin uğurlu olmasında həlledici amil olmuşdur. Hal-hazırda heç bir 

turizm agentliyi, otel və ya digər turizm müəssisəsi müasir sifariş və bronlaşdırma sistemləri və 

internet texnologiyaları olmadan uğurla işləyə bilməz.Lakin turizm sahəsində bəzi zəif hallar möv-

cuddur. 

Belə ki: 

 turizm sahəsində kadr hazırlığının keyfiyyət və kəmiyyət baxımından əmək bazarının tələb-

lərinə tam cavab verməməsi; 

 ətraf mühitin mühafizəsi üzrə çatışmazlıqların olması; 

 turizm müəssisələrinin əsasən Bakı şəhərində təmərküzləşməsi; 

 ölkənin regionlarında turizm informasiya mərkəzlərinin az olması; 

 regionlara səyahətin əsasən avtomobil yolu ilə mümkünlüyü (dəmir və su yolu infrastruktu-

runun, eləcə də uçuşların yetərli olmaması); 

 regionlarda xarici dillərdə sərbəst danışanların sayının nisbətən az olması; 

 ölkə tanıtımının yetərincə təşkil olunmaması; 

 ölkəyə gələn xarici vətəndaşlara sərhəd-buraxılış məntəqələrində sürətli keçidin tam təmin 

edilməməsi. 

Ölkədə turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq standartlara cavab verən tu-

rizm xidmətlərinin formalaşdırılması, bu sahənin qanunvericilik bazasının və dövlət tənzimlənmə-

si mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı 
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ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr 

tarixli 2295 nömrəli Sərəncamında müvafiq dövlət qurumlarına bir sıra tapşırıqlar verilmişdir.  

Həmçinin ,ölkə ərazisində dağ və qış turizminin inkişafı istiqamətində atılmış məqsədyönlü 

addımlar nəticəsində dağların yamacları turizm məkanı kimi inkişaf etdirilmişdir. Belə ki, bu gün 

“Şahdağ” Turizm Mərkəzi QSC və “Tufandağ” Qış-Yay Turizm İstirahət Kompleksi kimi istirahət 

zonaları məşhur istirahət mərkəzlərinə çevrilmişdir. 

Turizm infrastrukturu ölkənin və bölgənin iqtisadiyyatına birbaşa və dolayı təsir göstərir. Bir-

başa təsir - turizm müəssisələrinə vəsaitlərin cəlb edilməsi, turizm işçilərinin maddi dəstəyi və yeni 

iş yerlərinin açılması, vergi gəlirlərinin artması. Dolayı təsir sektorlararası qarşılıqlı əlaqənin çar-

pan təsirindədir. Çarpan effekti nə qədər çox olarsa, bölgədə xərclənən gəlirin payı da bir o qədər 

çox olacaqdır. 

Turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və onların genişləndirilməsi,turistlərin istirahəti,onların tələ-

batının tam ödənilməsi üçün zəruri olan xidmətlərin, ekskursiyaların və digər mədəni tədbirlərin, 

dağ turizm növlərinin (alpinizm, xizəksürmə və s.), çeşidinin genişləndirilməsi və müasir stan-

dartlara uyğunlaşdırılması,mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin tikintisinin geniş-

ləndirilməsi və müasir standartlara uyğunlaşdırılması, turizm marşrutlarının artırılması, turizm 

növlərinin inkişaf etdirilməsi, prioritet turizm növü kimi okoloji turizm, kənd yaşıl turizmi, dağ 

turizmi, rekreasiya turizmi sahəsində Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsini, ayrı-ayrı region-

ların tarixini əks etdirən materialların nəşr etdirilməsi və yayılması, müasir standartlara cavab ve-

rən nəqliyyat strukturlarının qurulması, turizmdə kommunikasiyanın inkişafı və savadlı kadrların 

hazırlanması qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdir.                           

Dövlət tərəfindən turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi aşağıdakı üsullardan ibarətdir: 

1. turizm infrastrukturu sahəsində münasibətlərin təkmilləşməsinə yönəldilmiş normativ-hü-

quqi aktların qəbul edilməsi; 

2. daxili və dünya turizm bazarlarında turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsinə kömək gös-

tərilməsi; 

3. turistlərin hüquq və maraqlarını müdafiə etmək, onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 

4. turizm infrastrukturu sahəsində xüsusi razılığın verilməsi, standartlaşdırma və turizm məhsu-

lunun sertifikatlaşdırılması; 

5. turizmin inkişaf etdirilməsi üzrə məqsədli dövlət proqramlarının işlənib hazırlanması;  

6. turizm infrastrukturuna investisiya qoyuluşu, o cümlədən xarici investorların cəlb olunması 

üçün əlverişli şərait yaradılması; 

7. turizm fəaliyyəti sahəsinin kadr təminatına kömək edilməsi; 

8. turizm infrastrukturu sahəsində elmi tədqiqatların inkişaf etdirilməsi; 

9. Azərbaycan turistlərinin, turoperatorlarının, turagentlərinin və onların birliklərinin beynəl-

xalq turizm proqramında iştirakına şərait yaradılması.  

Bu yanaşma turizm sənayesini regional iqtisadiyyatın inkişafı və müasir mədəni mühitin for-

malaşması və əhalinin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ilkin şərtlərin formalaşması üçün 

mərkəzi əlaqə səviyyəsinə gətirməyə imkan verəcəkdir.                           

                           

Nəticə 

Nəticə etibarilə, hər bir dövlətdə turizm infrastrukturu turizm sektorunun uğurlu fəaliyyətinin 

və davamlı inkişafının ən vacib komponentidir. Buna görə, iqtisadiyyatının quruluşunda turizmin 

əsas yeri tutduğu ölkələrin hökumətləri, davamlı olaraq investisiya yönəldir və turizm infrastruk-

turunun inkişafına özəl investisiyaları dəstəkləyir: yollar, hava limanları, qatar stansiyaları, otellər,  

düşərgələr, motellər, restoranlar və kafelər, ticarət, əyləncə və s. sahələrin yaradılmasına diqqəti 

artırırlar.  

Aparılan  islahatlar turizmin maddi-texniki bazasını ildən-ilə genişləndirir. Azərbaycan Res-

publikası dövləti də beynəlxalq təcrübədən istifadə edməklə, mövcud  turizmin infrastrukturunun 

inkişafı və müasir tələblərə cavab verən yeni infrastrukturların yaradılması üçün  əsasən investisiya 
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siyasətindən istifadə edir. Azərbaycan hökuməti respublikanın icra və qanunverici hakimiyyət or-

qanlarının, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin diqqətini kommersiya strukturlarının birgə səyin-

dən istifadə etməklə turizmin infrastrukturunun inkişafını müasir tələblərə uyğun  qurmağa sövq 

edir. 

44 günlük müharibə nəticəsində azad edilmiş torpaqlarımızın, rayonların təbiətinin dağlıq şərait 

təşkil etdiyini nəzərə alsaq bu ərazilərdə dağ turizminin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, onun 

beynəlxalq standartlara uyğun infrastruktur sahələrinin yaradılması, dünya turistlərinin bu böl-

gələrə axınını artıracaq, ölkəmizin tanınmasında və iqtisadiyyatın inkişafında mühüm bir rol oy-

namasına səbəb olacaqdır. 
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AQROTURİZMİN TƏŞKİLATİ-İQTİSADİ VƏ HÜQUQİ ASPEKTLƏRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə kənd ərazilərində turizm fəaliyyəti geniş rakursda araşdırılmış, onun təşkili səmərə-

liliyini şərtləndirən amillər aşkar edilmişdir. Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı və aqroturizmin 

yerinə yetirdiyi funksiyalar müqayisəli tədqiq olunmuşdur. Aqroturizmin iqtisadi, sosial, ekoloji 

və mədəni-tarixi funksiyalarının yerinə yetirilməsi mühiti xarakterizə olunmuşdur. Turizmin bu 

növünün təşkilati-iqtisadi və hüquqi aspektlərinə vahid müstəvidə yanaşmanın zəruriliyi göstəril-

mişdir. Aqroturizmin kənd yerlərində məşğulluğun səviyyəsi və strukturuna təsiri, tarazlı regional 

inkişafda rolu açıqlanmışdır. Normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi aqroturizmin iqtisadi 

səmərəliliyi, onun digər funksiyalarının səmərəli icrasının mühüm şərti kimi baxılmışdır. Azər-

baycanda turizmin, o cümlədən aqroturizmin normativ-hüquqi bazasının təşəkkülü prosesi xrono-

loji qaydada izlənmişdir. 

Açar sözlər: kənd əraziləri, aqroturizm, təşkil, iqtisadi səmərəlilik, ekoloji funksiya, təşkilati-

iqtisadi aspekt, sosial aspekt, məşğulluq, çoxfunksiyalılıq.  

 

Giriş 

Aqroturizm (kənd turizmi) turizmin mühüm növü və böyük sosial-iqtisadi, ekoloji və bir sıra 

digər aspektlərdə böyük əhəmiyyətə malik fəaliyyətlər kompleksidir. Kənd təsərrüfatının inkişafı 

hər bir ölkənin nəinki ərzaq təhlükəsizliyinin, habelə iqtisadi təhlükəsizliyinin və dayanıqlı inki-

şafının mühüm şərtidir. Bu sahənin dinamik və dayanıqlı inkişafı isə kənd yerlərinin sosial-iqtisadi 

inkişafının təmin edilməsi, tarazlı regional inkişafa dəstək verilməsi istiqamətində görülən tədbir-

lərlə bilavasitə əlaqədardır. Odur ki, aqroturizmin təşkilati-iqtisadi və hüquqi aspektlərdə kom-

pleks tədqiqi mühüm nəzəri və təcrübi əhəmiyyətə malikdir. 

Aqroturizmin mahiyyəti və iqtisadi potensialı 

Kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində məşğulluğun səviyyəsi və məşğulluğun 

strukturu amilləri həlledici rola malikdir. Kənd ərazilərində qeyri-aqrar fəaliyyət sahələrində işgü-

zar fəallığın təşviqi, qabaqcıl təcrübədən göründüyü kimi, nəinki həmin ərazilərin, habelə aqrar 

sahənin inkişafında hərəkətverici amil rolunda çıxış edə bilər. Şərh olunan müstəvidə aqroturizm 

özünəməxsus və kifayət qədər ciddi potensiala malikdir. Bu potensial işgüzar fəaliyyətin şaxələn-

dirilməsi baxımından kənd ərazilərində məhdud imkanları genişləndirdiyinə görə xüsusi diqqətə 

layiqdir. Bu baxımdan, Qərb iqtisadi və turizm ədəbiyyatında geniş yayılmış aşağıdakı mövqe ilə 

razılaşmağı məqsədəuyğun hesab edirik. “Turizm, xüsusilə kənd turizmi kənd rayonlarının inkişafı 

üçün vacib vasitədir, resursdur. Kənd turizmi, bazarların qloballaşması şəraitində rəqabətə dözmə-

yən kiçik fermer təsərrüfatlarına inkişaf imkanları verir”. [1, s.1051] 

Kənd turizminə daha geniş, başqa sözlə, ümumi fəaliyyət məkanı aspektində yanaşma, bir sıra 

hallarda makroiqtisadi baxımdan əlverişli olsa da, turizm fəaliyyətinin təşviqi, xüsusilə maliyyə 

stimullaşdırılması baxımından, xüsusi detallaşdırmalar və dəqiqləşdirmələr tələb edir. Deyək ki, 

aşağıdakı yanaşma terminoloji müzakirələrə son qoymaq cəhdi olsa da, uçotun statistik və digər 

aspektlərində təcrübi üstünlüklər verir. “Kənd turizmi, kənd mühitində inkişaf etdirilən bütün turist 

fəaliyyətini əhatə edən anlayışdır”.  

Tanınmış elm mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri üçün səciyyəvi olmasa da, aqroturizm 

anlayışına münasibətdə araşdırmalar davam etdirilir. ABŞ-ın Pudrdyu Universitetinin tədqiqat 

proqramlarında “aqroturizm kənd turizmi kimi qəbul edilir və fermerlərin əhaliyə istirahət və təlim 

üzrə xidməti, kənd təsərrüfatı məhsulları satışı və əlavə qazanc əldə etmək üçün digər fəaliyyəti 

kimi fərqləndirilir”. 



Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(59)-2020  
 

167 

Kənd turizmini aqroturizmlə eyniləşdirmək üçün yuxarıda qeyd edilən arqumentləri kafi hesab 

etmək olar. Bununla belə, aqroturizm anlayışının təcrübi baxımdan dəqiqləşdirilməsi üçün araş-

dırmaları davam edək. Turizm (adətən şəhərlərdə həyata keçirilən işgüzar, o cümlədən konqres-

sərgi turizmi istisna olmaqla) təbiətlə sıx təması nəzərdə tutur. Həmin təmas istirahət məqsədilə 

baş versə də, kommersiya məqsədləri də istisna olunmur. Turizmin bir növü olmaqla aqroturizmin 

aşağıdakı alt növləri fərqləndirilir: “Gəlmə turizm (“kənddə yaşayış”), praktiki təcrübə turizmi 

(həyat təcrübəsi əldə etmə), qastronomik turlar (ənənəvi xörəklər və içkilər), idman turizmi (piyada 

və velosipedlə gəzinti), ekoloji icma turizmi, etnoqrafik turizm (yerli adət-ənənələrlə tanışlıq)”. 

Aqroturizm və kənd ərazilərinin idarə edilməsində mühüm amil kimi çıxış etmək iqtidarındadır. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə (İtaliya, Fransa, İspaniya) kifayət qədər böyük regionların sosial –iqtisadi 

inkişafında aqroturizmin oynadığı rol buna əyani sübut ola bilər. İlk növbədə bu, haqqında danı-

şılan regionlara əlavə maliyyə vəsaitləri axını sayəsində artan işgüzar fəallıq sayəsində baş verir. 

Digər, heç də az əhəmiyyətli olmayan səbəb aqroturizmin daha da şaxələndirilməsi üçün əlverişli 

şərait yaradan kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı amilidir. 

Aqroturizmin inkişafı strategiyasında kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı amili nəzərə alın-

malıdır. Turizmin bu növünün kənd təsərrüfatı və kənd həyat tərzinin xüsusiyyətləri və üstünlük-

lərinin reallaşdırılmasında artan rolunun təmin edilməsi, aqrar sahənin çoxfunksiyalılığı məsələ-

lərinə aydınlıq gətirilməsinı tələb edir. İlk növbədə onu qeyd edək ki, təbii-iqlim potensialından, 

o cümlədən təbii resurslardan məqsədyönlü istifadə onların çoxtəyinatlı olduğunu nəzərə alma-

lıdır. Bilavasitə kənd təsərrüfatı istehsalı və aqroturizm arasında seçim alternativ axtarışına deyil, 

əksər hallarda həmin fəaliyyətlərin paralel aparılması variantına üstünlük verilməsi barədə kon-

sensusla nəticələnir. 

Kənd həyat tərzinin üstünlükləri onun turistlər üçün çəlbediciliyini artırır. Kənd yerlərində mü-

vafiq imkanlar mövcud olduqda müşahidə olunan belə vəziyyət, kənd həyat tərzinin sağlam həyat 

üçün zəruri olan üstünlüklərindən gəlir əldə etməyə imkan verir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatının 

çoxfunksiyalılığı onun “yalnız qida məhsulları və xammal istehsalına deyil, həmçinin maddi və 

bazar qiymətinin müəyyənləşdirilməsi çətin olan, yaxud mümkün olmayan qeyri-maddi nemətləri 

yaratmasına da əsaslanır. Yeni iqtisadi münasibətlər sistemində kənd təsərrüfatı istehsalı bir sıra yeni 

kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini əhatə edir. Bu baxımdan ətraf mühitə və kənd ərazilərində 

yaradılan mədəni və mənəvi dəyərlərə olan yeni münasibət diqqəti xüsusilə cəlb edir”. [5, s.14-15] 

Torpaq resurslarının çoxfunksiyalılığı, məlum olduğu kimi kənd yerlərində fəaliyyət inteqrasi-

yası üçün potensial mühit yaradır. Həmin potensialın fəallaşdırılmasında kənd təsərrüfatı ilə yana-

şı, aqroturizmin rolu xüsusi diqqət tələb edir. Bu halda, landşaft və infrastrukturun inkişafı, torpa-

ğın münbitliyi və su ilə təminat kimi amillərlə eyni statuslu kimi qəbul edilə bilər. 

Aqroturizm kənd ərazilərində iqtisadi səmərəlilik meyarları baxımından heç də həmişə ön plan-

da olmayan mədəni və mənəvi dəyərlərin, o cümlədən təbii və tarixi abidələrin bərpası və qorun-

masına, xalq sənətkarlığının inkişafına, təbiətə (ətraf mühitə) dost fəaliyyətin təşviq edilməsinə 

xidmət etməklə daha qlobal vəzifələri icra edir. Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə, aqroturizmin iqti-

sadi, sosial, ekoloji, mədəni funksiyaları və kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı ilə şərtlənən im-

kanlar arasında kifayət qədər ciddi oxşarlıq vardır. Bunu görmək üçün kənd təsərrüfatı və kənd 

ərazilərinin yerinə yetirdiyi çoxsaylı funksiyalara nəzər salmaq kifayətdir.  

Kənd təsərrüfatı və kənd ərazilərinin yerinə yetirdiyi çoxsaylı funksiyalara münasibətdə aşağı-

dakı yanaşmanı məqsədəuyğun hesab edirik: “İqtisadi funksiya - cəmiyyətin ərzaq məhsullarına, 

sənayenin xammala olan tələbatının, habelə kənd əhalisinin məşğulluğu və gəlirlərinin təmin olun-

ması; sosial - demoqrafik funksiya – əhalinin təkrar istehsalına və ölkənin insan kapitalının forma-

laşmasına yönəldilməsi; mədəni-etnik funksiya – özünəməxsus mədəniyyətin, milli adət-ənənə-

lərin, folklorin, kənd yerlərində yerləşən təbii və tarixi abidələrin mühafizə edilməsi; ekoloji funk-

siya – ölkə ərazisində ekoloji tarazlığın, təbii resursların səmərəli istifadəsi və təkrar istehsalının 

dəstəklənməsi; rekreasiya funksiyası – əhalinin istirahəti və sağlamlığının bərpası üçün şəraitin 

təmin edilməsi”. [6, s. 300] 
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Aqroturizmə daha geniş rakursda yanaşmalar, heç də nadir hal deyildir. Bu baxımdan, artıq 

qeyd edilmiş inkişafın məkan aspekti və məhsuldar qüvvələrin ərazi təşkili aspekti ilə yanaşı geo-

demoqrafik aspekti də önə çəkənlərin əsaslı arqumentlərinə diqqət çəkmək istəyirik. Məsələ on-

dadır ki, aqroturizm insanların şəhərdən kənar, yəni əhalinin sıxlığının daha az olduğu ərazilərə 

səfərləri kimi nəzərdən keçirildikdə, rekreasiya nöqteyi-nəzəri önə çıxır. Digər tərəfdən, aqrotu-

rizm anlayışının sonrakı detallaşdırılmasında kənd həyat tərzinin və kənd əməyinin müxtəlif as-

pektləri nəzərə alına bilər. Aqroturizm “rekreasiya (turist məhsulunun istehsalının təşkili) nöqteyi-

nəzərindən kənd evində yaşayışdan, boş vaxtın təbiətdə keçirilməsi və macəra yürüşlərindən 

tutmuş yerli əhalinin məşğələlərində bilavasitə iştiraka qədər müxtəlif xidmətlərin məcmusudur. 

Odur ki, aqroturizmin fərqli (kənd, fermer, yaşıl, təbii (natural) turizm) anlayışlarını bərabər hü-

quqlu hesab etmək olar”. [7, s. 401] 

Aqroturizmlə məşğul olan turistin əldə etdiyi fayda, ilk növbədə onun sağlamlığı və mədəni 

inkişafı ilə bağlıdır. Belə ki, o, adət-ənənələrlə, tarixlə, yerli əhalinin mətbəxi ilə yaxından tanış 

olur. Turist aqroturizm sayəsində yerli kənd əhalisinin xüsusi olaraq tanındığı bu və ya digər fəa-

liyyət sahəsində vərdiş və bacarıqlar əldə edir. Aqroturizm, habelə təbii şəraitin müxtəlifliyindən 

və fəal istirahətdən bəhrələnərək sağlamlıq durumunu yaxşılaşdırmaq imkanı əldə edir. 

Şərqi Avropanın postsosialist ölkələrində aqroturizmin inkişafı sayəsində kənd əhalisinin gə-

lirlərinin dinamikasının təhlilinə həsr olunmuş tədqiqatlar bu baxımdan, zənnimizcə, diqqətəla-

yiqdir. “Kənd turizmi, əlavə gəlir mənbəyi kimi kənd əhalisinin rifahının yüksəldilməsinə, miqra-

siyanın azalmasına və kənd rayonlarının inkişafına yardım edə bilər. Turizm  regionda həyat key-

fiyyətini yüksəldir, kənd və şəhər rayonlarının inkişafında fərqləri azaldır. Onu da qeyd etmək 

vacibdir ki, turizm regionda aparıcı sahə olmasa da, o, regional iqtisadiyyatın digər sahələrinin 

inkişafı üçün hərəkətverici qüvvə rolunu oynaya bilər”. [8, s. 781] 

Doğrudan da aqroturizm bu və ya digər regionda aparıcı sahə olmasa da, turizmin bu növünün 

inkişafı, ərazidə iqtisadi fəallığın yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. Turizm kənd həyat tərzi üçün 

səciyyəvi olan arzuolunmaz aşağı dinamizmi aradan qaldırmaqla, nəinki, sözün dar mənasında 

işgüzar fəallığı, habelə investisiya fəallığını təşviq edə bilir. Məsələ ondadır ki, aqroturizm kənd 

ərazilərində təbii, mədəni-tarixi və digər potensialı hərəkətə gətirməklə, onları qorumaqla gəlir 

mənbəyinə çevirməyi nəzərdə tutur. Sadalanan resurslardan turizm məhsulunun hasil edilməsi 

ciddi və kompleks xarakterli hazırlıq tələb etdiyinə görə, kəndin ixtisaslı və ixtisassız işçi qüvvəsi 

üçün məşğulluq baxımından seçim imkanı yaradır. Bu isə, təcrübədən göründüyü kimi, həmin əra-

zidə digər fəaliyyət sahələrində inkişaf üçün yeni yollar axtarışı zərurətini ortaya qoyur. Əlbəttə, 

deyilən proseslər avtomatik olaraq, o cümlədən, heç bir transaksiya xərci olmadan baş vermir. 

Aqroturizmin inkişafı dövlətin xüsusi diqqət yetirdiyi və dəstək verdiyi turizm növüdür. Məsələ 

ondadır ki, aqroturizm təkcə dövlət büdcəsinə daxilolmaları artıran fəaliyyət olmayıb, kənd yer-

lərinin və aqrar sahənin inkişafında dövlət siyasətinin prioritetlərinin reallaşmasında bilavasitə 

iştirak edən turizm növüdür. Belə ki, aqroturizm aşağıdakı vəzifələrin icrasına xidmət edir: “xid-

mət göstərən əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması; xidmətlərdən istifadə edən vətəndaşların səhhə-

tinin yaxşılaşması; mədəni ənənələrin dirçəlməsi; kiçik yaşayış məntəqələrinin qorunub saxlan-

ması; kənd əhalisinin həyat şəraitinin yaxşılaşması, gəlirlərinin artması; əlavə iş yerlərinin yaradıl-

ması sayəsində kənddən şəhərə miqrasiyanın azaldılması; xalq adət və ənənələrinin öyrənilməsinin 

stimullaşdırılması; xalq sənətkarlığının inkişafı; ərazinin mədəni və tarixi irsinin qorunub sax-

lanması və s”. Göründüyü kimi, bir çox tədqiqatçılar kənd turizmi və aqroturizmin vəzifələri ara-

sında fərq qoymur, onları tamamilə eyniləşdirirlər. 

Aqroturizmin coğrafi aspekti, əslində onun nəzəri-metodoloji əsaslarının işlənib hazırlanmasın-

da mühüm rola malikdir. Bu və bir sıra digər səbəblərdən aqroturizmə konseptual yanaşmalar 

müxtəlif ölkələrdə kifayət qədər fərqlidir. Bu baxımdan, aşağıdakı mövqe ilə razılaşmağı məq-

sədəuyğun hesab edirik.  

“Aqroturizm konkret ərazi ilə birbaşa bağlıdır, odur ki, onun inkişafının nəzəri-metodoloji əsas-

larının işlənib hazırlanması, aqroturizm konsepsiyasının regional şərait və sosial-iqtisadi ilkin 
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şərtlərə müvafiq olaraq işlənməsi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan, aqroturizm konsepsiyası müxtəlif 

ölkələrdə, mütəxəssislərin bu fəaliyyət növünə yanaşmasından asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənə bilər”. [10, s. 44] 

Aqroturizmdən kənd əhalisinin iqtisadi fayda əldə etməsi (əlavə iş yeri və kənd təsərrüfatı məh-

sullarının satışından gəlir), mənəvi dəyərlərə qovuşma prosesində baş verir. Başqa sözlə aqrotu-

rizm kənd əhalisinə aşağıdakı imkanlar yaradır: “öz yurdunun tarixi-mədəni əhəmiyyətinin dərk 

edilməsi, onun ölkədə və dünyada məşhurluğundan iftixar hissi; yerli əhalini beynəlxalq mədəni 

dəyərlərlə, o cümlədən şəxsi ünsiyyət vasitəsi ilə qovuşdurmaqla, onlara iş yeri təklif etməklə məş-

ğulluq probleminin həlli; sosial cəhətdən az qorunan əhali təbəqəsinə yardım; mənzil fondunun 

yaxşılaşdırılması; kənd təsərrüfatı məhsulları satışını genişləndirir”. [9, s. 458] 

Əlbəttə, kənd əhalisi, əlavə iş yeri və öz məhsulunu satmaqdan başqa, aqroturizmdən digər gəlir 

və faydalar da əldə edə bilir. Bura ilk növbədə kənd əhalisinin  öz daşınmaz əmlakını turizm məq-

sədi ilə istifadəsi daxildir. Digər tərəfdən ərazidə sosial infrastrukturun inkişafı sürətlənir. Belə ki, 

“turizmin inkişafı kəndin sosial infrastrukturunun, rekreasiya obyektlərinin, səhiyyə və idman 

müəssisələrinin genişlənməsi və onların keyfiyyətinin yaxşılaşması meyillərini formalaşdırır; tu-

rizm regionda əhali üçün beynəlxalq əlaqələri sürətləndirən bank, kommunikasiya, yol və meh-

manxana təsərrüfatı, ictimai iaşə obyektlərini artırmaqla daha çox kompleks ərazi məskunlaşma 

sferası yaradır”. 

Kənd ərazilərində turizm fəaliyyətinin, o cümlədən aqroturizmin təşkilati – iqtisadi və hüquqi 

əsaslarının araşdırılması, xeyli dərəcədə onun səmərəli təşkili imkanlarının aşkar edilməsi məq-

sədini güdür. Aqroturizmin səmərəli təşkili dedikdə, mövcud potensialdan, ekoloji məhdudiyyət 

şərtləri daxilində maksimum istifadə etməyə yönəlmiş fəaliyyət nəzərdə tutulur.  

Aqroturizmin təşkili və hüquqi aspektləri 

Aqroturizmin təşkil imkanları, artıq qeyd olunduğu kimi, məkan və onun tanınma (ərazidə tarixi 

– mədəniyyət abidələrinin mövcudluğu, maraqlı təsərrüfatçılıq təcrübəsi, xalq sənətkarlığının 

qədimliyi, yüksək peşəkarlıq, nadir təbiət hadisələri, nadir bitkilər, kənd təsərrüfatı və ərzaq məh-

sulları, maraqlı mətbəx və s.) dərəcəsindən, infrastrukturun inkişaf səviyyəsindən, informasiya re-

sursları da daxil olmaqla resurs təminatından və s. asılıdır.  Müvafiq fəaliyyətin təşkili, özlüyündə 

özünəməxsus fəaliyyət növüdür və aqroturizm sahəsində göstərilən xidmətlərin təşkilini, həmin 

xidmətlərin göstərilməsi üçün təsərrüfatın ahəngdar fəaliyyətini nəzərdə tutur. Aqroturizmin 

təşkili nəticə etibarı ilə təsərrüfatın və turistlərin qəbulu üçün sistem əmələ gətirən elementlərin 

qaydaya salınmasını, elmi təminatdan və əldə edilmiş təcrübədən istifadə sayəsində əlaqələrin 

optimallaşdırılmasını tələb edir. Aqroturizm xidməti göstərən təsərrüfata rəhbərlik fəaliyyətin təş-

kilini, o cümlədən ilk növbədə vəzifə və səlahiyyətlərin bölgüsünü, xidmətin təhlükəsizliyinin tə-

min edilməsini, fors-major hallarına hazırlığı və i.a. təmin etməkdən ibarətdir.  

Aqroturizmin səmərəli təşkili maraqlı tərəflərin mənafelərinin nəzərə alınmasını tələb edir. 

Maraqlı tərəflər və onların tələbləri isə, konkret halda kifayət qədər fərqli və çoxsaylıdır. Onların 

mənafelərini balanslaşdıran inkişaf variantının tapılması asan həll edilən məsələ deyildir. Yerli 

əhalinin, turistlərin və ətraf mühitin mənafelərinin balanslaşdırılması aqroturizm fəaliyyətinin 

səmərəliliyində həlledici rola malikdir. Məhz aqroturizmin dayanıqlı inkişafının bu üç tərkib 

elementinin tarazlı vəziyyətdə olması təbiəti mühafizə, sosial, iqtisadi və mədəni-tarixi prinsiplərin 

həyata keçirilməsini təmin edə bilər: “təbiəti mühafizə-kənd ərazilərinə düşən ağırlığa nəzarət 

etməklə, təbii mühitin məhv olmaqdan qorunması; sosial - yerli icmanın mədəni müxtəlifliyinin 

və həyat tərzinin mühafizəsinə və pozulmazlığına zəmanət verilməsi; iqtisadi – regionda iqtisadi 

fəaliyyət növlərinin müxtəlifliyinin inkişafının, yeni iş yerlərinin yaradılmasının, kənd əhalisinin 

şəhərə miqrasiyasının ləngidilməsinin təşviqi; mədəni-tarixi- turizmin yerli əhaliyə və regionun 

mədəni müxtəlifliyinə faydalı təsirinin təmin edilməsi”. [12, s.16] 

Aqroturizm və ekoturizm fəaliyyəti məkan baxımından əhəmiyyətli dərəcədə kəsişən fəaliy-

yətlərdir. Əvvəlki bölmədə qeyd olunduğu kimi, bir çox mənbələrdə aqroturizm ekoturizmin əsas 

forması kimi təqdim edilir. Ölkənin iqtisadi qüdrəti artdıqca onun ekoturizmə münasibəti dəyişir. 
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Əlli ilə yaxın bir dövr ərzində inkişaf etmiş ölkələrin vətəndaşları ekoturizm fəaliyyəti göstərən 

operatorların xidmətlərindən istifadə edirlər. Bu baxımdan az inkişaf etmiş ölkələrin də mövqeyi 

diqqətə layiqdir.  Həmin ölkələr “artıq başa düşürlər ki, ekoturizm meşə materialları tədarükü və 

kənd təsərrüfatı alternativlərinə nisbətən resurslardan daha az dağıdıcı istifadə və gəlir əldə etmək 

yolu təklif edir. 1980-ci illərin ortalarından həmin ölkələr ekoturizmə təbiətin qorunması və inki-

şafı məqsədinə çatmaq vasitəsi kimi baxırlar”. [13, s. 5] 

Maraq doğuran digər yanaşma, aqrar və ekoloji turizm anlayışlarının birləşdirilməsidir. Bu hal-

da aqroekoturizm anlayışı elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. Belə yanaşmanın tərəfdarları aqro-

ekoturizmin inkişafını üzvi əkinçiliyin inkişafı ilə əlaqələndirirlər. Bu baxımdan aşağıdakı fikirlə, 

zənnimizcə, razılaşmaq olar. “Aqroekoturizm” universal terminini dövriyyəyə daxil etməyi təklif 

edənlər, onun üzvi əkinçiliklə əlaqədar olmasını əsas gətirirlər. Üzvi əkinçilik aqroekoturizmin 

zəruri şərti olub, aşağıdakı 6 amili nəzərə alır: ətraf mühitin sağlamlığı; havanın vəziyyəti; su 

resurslarının vəziyyəti; biomüxtəliflik; təbii resurslar; iqlim dəyişmələri”. [14, s.162-168] 

Artıq qeyd edildiyi kimi, müstəqillik bərpa edildikdən sonra, Azərbaycanda turizm bazarının 

hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş, dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliy-

yətinin əsaslarını müəyyən edən “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (15) 

qəbulu ölkədə bu mühüm fəaliyyətin inkişafına rəvac vermişdir. Turizmin, o cümlədən, aqroturiz-

min normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün sistemli tədbirlər 

davam etdirilmişdir.  

Son illər milli iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişaf tempinin daha da sürətləndirilməsi və 

onun dayanıqlı xarakter alması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

həyata keçirdiyi islahatlar turizm sahəsində də mühüm irəliləyişlərə səbəb olmuşdur. Bu baxım-

dan, ölkə başçısının “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haq-

qında” 1 sentyabr 2016-cı il tarixli № 2295 Sərəncamı [16] xüsusi rol oynamışdır.  

Sərəncamda göstərildiyi kimi, “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart ta-

rixli 1897 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları 

üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”ndən biri kimi ixtisaslaşmış turizm və əyləncə 

müəyyən edilmiş, beynəlxalq və yerli ekspertlərlə birlikdə dünya təcrübəsində turizm sahəsində 

islahatların ən uğurlu modelləri və onların ölkəmizdə tətbiqi imkanları təhlil edilmişdir. Aparılmış 

təhlillər nəticəsində turizm sahəsi üzrə strateji yol xəritəsinin ilkin layihəsi hazırlanmışdır”. [16] 

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsində (Prioritet 3.5. “Tədbir 3.5.2) göstərildiyi kimi, kənd turizminin inkişafı üzrə tədbirlər 

planına əsasən, “kəndlərdə mövcud olan bir sıra ənənələrin təbliğatı (məsələn, çörəkbişirmə, xal-

çaçılıq və s.) məqsədilə qısamüddətli kurslar təşkil ediləcək, eləcə də ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı 

məhsullarının brendləşdirilməsi üzrə tədbirlər görüləcəkdir. Bunun üçün ehtiyac yaranarsa, bu 

prosesə yerli və xarici ekspertlərin cəlb olunması da nəzərdə tutula bilər. Turistlərin yerləşdirilməsi 

məqsədilə müvafiq kənd evləri də müəyyən ediləcək, həmin kənd evlərində təmir-bərpa işlərinin 

aparılması, kənd icmalarında turistlərin qəbulu və xidmətlərin təşkili ilə əlaqədar təlimlərin ke-

çirilməsi, eləcə də həmin kəndlərin sakinlərinə vergi ödəmək vərdişlərinin aşılanması məqsədilə 

maarifləndirmə işinin aparılması üçün dəstək tədbirləri görüləcəkdir”. [17, s. 74] Haqqında danı-

şılan Strateji Yol Xəritəsinin icrası vəziyyətinin təhlilinə həsr olunmuş tədbirlərin məlumatlarına 

görə, nəzərdə tutulan addımlar vaxtında atılır və müsbət nəticələr özünü çox gözlətməyəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafının normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndiril-

məsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan sistemli addımlar, aqroturizmin təşkili və iqtisadi 

aspektlərdə inkişafı üçün əlverişli şərait formalaşdırır. Ölkənin kənd ərazilərinin daha sürətli in-

kişafında aqroturizmin rolunu artırmaq üçün müvafiq fəaliyyətin gəlirlilik səviyyəsi yüksəldilmə-

lidir. Müvafiq istiqamətdə heç də az olmayan problemlərin aşkar edilməsi və onların həlli yolları-

nın müəyyən edilməsində innovasiyalardan istifadə imkanları reallaşdırılmalıdır. Bu baxımdan, 

aqroturizmin inkişafının təşkilati-iqtisadi və hüquqi məsələlərinin kompleks həllində Azərbaycan 

Respublikasında ixtisaslaşmış  turizm sənayesinin i nkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin müvəf- 
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fəqiyyətli icrası həlledici rol oynayacaqdır. Həmin yol xəritəsinin icrasının elmi təminatının güc-

ləndirilməsi turizmin və o cümlədən, aqroturizmin inkişafının tempini yüksəltməyin mühüm isti-

qaməti hesab edilməlidir.  

 

Nəticə 

Aqroturizm kənd ərazilərinin idarə edilməsində mühüm amilə çevrilir. Eyni zamanda aqrotu-

rizm kənd ərazilərində mədəni və mənəvi dəyərlərin, o cümlədən təbii və tarixi abidələrin bərpası 

və qorunmasına, xalq sənətkarlığının inkişafına, təbiətə dost fəaliyyətin təşviq edilməsinə xidmət 

edir. Aqroturizmin təşkili imkanları məkan və onun tanınması dərəcəsindən, infrastrukturun inki-

şaf səviyyəsindən, informasiya resursları da daxil olmaqla resurs təminatından asılıdır. Aqroturiz-

min təşkili kənd təsərrüfatının və turistlərin qəbulu üçün sistem əmələ gətirən elementlərin qay-

daya salınmasını, elmi təminatdan və əldə edilmiş təcrübədən istifadə sayəsində əlaqələrin opti-

mallaşdırılmasını tələb edir. Kənd ərazilərində turizmin səmərəli təşkili sayəsində onun iqtisadi 

səmərəliliyinə nail olmaq mümkündür. Sonuncu isə turizm fəaliyyətinin mükəmməl normativ-hü-

quqi bazasının yaradılmasını tələb edir.  
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Организационно-экономические и правовые аспекты агротуризма 
 

Резюме 

В статье рассматривается туристическая деятельность в сельской местности, а также 

выявлены факторы, определяющие эффективность ее организации. Многофункциональное 

сельское хозяйство и функции агроторизма изучены сравнительно. Охарактеризована среда 

выполнения экономических, социальных, экологических и культурно-исторических функ-

ций агротуризма. Необходимость подхода к организационно-экономическим и правовым 

аспектам данного вида туризма показана единообразно. Влияние агротуризма на уровень и 

структуру занятости в сельской местности, а также роль сбалансированного регионального 

развития. Совершенствование нормативно-правовой базы, Экономическая эффективность 

агроторизации рассматривалась как важное условие эффективного функционирования ее 

других функций. Налаженный процесс туризма в Азербайджане, в том числе нормативно-

правовая база агротермии отслеживался в хронологическом порядке. 

Ключевые слова: сельские районы, агротуризм, организационная, экономическая 

эффективность, экологическая функция, организационно-экономический аспект, со-

циальный аспект, занятость, многофункциональность. 
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Summary 

The article discusses tourism activities in rural areas, and also identifies the factors that 

determine the effectiveness of its organization. Multifunctional agriculture and the functions of 

agro-terrorism are studied comparatively. The environment of fulfillment of the economic, social, 

ecological, cultural and historical functions of agritourism is characterized. The need for an 

approach to the organizational, economic and legal aspects of this type of tourism is shown 

uniformly. The impact of agrotourism on the level and structure of employment in rural areas, as 

well as the role of balanced regional development. Improving the regulatory framework The 

economic efficiency of agro-motorization was viewed as an important condition for the effective 

functioning of its other functions. The streamlined tourism process in Azerbaijan, including the 

regulatory and legal framework of the agrothermia, was tracked in chronological order. 

Key words: rural areas, agritourism, organizational, economic efficiency, ecological 

function, organizational and economic aspect, social aspect, employment, multifunctionality.  
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VI BÖLMƏ 

BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR 
 

UOT 339.5 

Günay Tanrıverdi qızı ƏLİYEVA 

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun doktorantı 

 

AZƏRBAYCANIN ALMANİYA İLƏ İQTİSADİ VƏ TİCARƏT SAHƏLƏRİNDƏ 

ƏMƏKDAŞLIĞININ GENİŞLƏNDİRİLMƏ POTENSİALI 

 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycan-Almaniya iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf dinamikasının  kompleks 

və sistemli təhlili əsasında Almaniya ilə xarici əlaqələrin Azərbaycanın iqtisadi inkişafına təsiri  

şərh edilir, Azərbaycan və Almaniya arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

istiqamətləri və prioritetləri, Azərbaycanın xarici ticarət və ixracın təşviqi potensialı müəyyən edi-

lir. Həmçinin Azərbaycan və Almaniya arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin potensial genişlən-

mə imkanları Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin hazırladığı ticarət vəziyyəti üzrə metodologiyaya 

uyğun olaraq qiymətləndirilir. 

Açar sözlər: Almaniya, xarici əlaqələr, xarici ticarət, ixrac, idxal,  daxili və xarici bazar, mü-

qayisəli üstünlük, rəqabətlilik effekti, ticarət performansı indeksi. 

 

Giriş 

Azərbaycanın onunla eyni kontinentdə yerləşən, əhatə və nüfuz dairəsinə görə dünyanın əsas 

iqtisadi və siyasi güc mərkəzlərindən biri olan Avropa İttifaqı (Aİ), o cümlədən Avropa iqtisadiy-

yatının lokomotivi hesab olunan Almaniya ilə iqtisadi əməkdaşlığını genişləndirməsi və bu mə-

kana inteqrasiyası obyektiv zərurətə çevrilmişdir. Almaniya Avropa iqtisadiyyatında lider ölkə 

kimi ölkənin məkana inteqrasiyası prosesində aparıcı rola malikdir. BREXİT-in sürətlənməsi ilə 

Almaniya inteqrasiya prosesində lider ölkəyə çevrilməklə hər bir mərhələdə fayda əldə edir.    

Azərbaycan ilə Almaniya arasında ikitərəfli iqtisadi münasibətlər son dövrlər əhəmiyyətli də-

rəcədə inkişaf etmiş və bu, hər iki ölkə üçün perspektiv olaraq qiymətləndirilir. Almaniyanın yal-

nız Avropa Birliyində deyil, bütövlükdə dünya iqtisadiyyatında rolunu nəzərə alaraq qarşılıqlı iq-

tisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi Azərbaycan üçün həm daxili, həm də xarici fak-

torlarla əlaqədardır.  

Almaniya ilə Azərbaycanın xarici iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişafı  

Avropa Birliyi, xüsusilə Almaniya ilə ölkənin xarici iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etdi-

rilməsi, bu əsasda iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin qlobal dəyər zəncirinə səmərəli inteqrasiyası 

Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. Azər-

baycan və Almaniya arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin potensial genişlənmə limitlərini qiy-

mətləndirmək mühüm metodoloji həllər tələb edir. Bu məqsədlə Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin 

[5] hazırladığı ticarət vəziyyəti üzrə metodologiyadan istifadə etmək olar.  

Qeyd edək ki, bu metodologiya ölkənin xarici ticarət münasibətlərinin coğrafi və əmtəə qurulu-

şunu təhlil etməyə imkan verir. Bu əsasda Azərbaycanın perspektiv ticarət potensialı, o cümlədən 

idxal-ixrac diversifikasiyası imkanlarını aşkarlamaq mümkündür.1 Azərbaycanın istehsalı baxı-

mından üstünlüyə malik olduğu təzə ərzaq, emal olunmuş ərzaq, ağac məmulatları, tikiş-tekstil və 

kimya məhsulları və Almaniyaya ixracı imkanlarına baxaq. Bu məqsədlə ilk növbədə həmin 

məhsullar üzrə Almaniyanın Ticarət Performansı İndeksini (TPİ) nəzərdən keçirək.  

                                                           
1 İndeks 180 ölkə və 14 ixrac sektoru üzrə tərtib edilir və xarici ticarətdən ölkənin əldə edəcəyi faydanı və ya itkini 

görməyə imkan verir. 
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Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, Almaniya ərzaq sənayesi istisna olmaqla digər sahələr üzrə yük-

sək səviyyəyə malik olması ilə qiymətləndirilir. Bura həm məhsul və bazar konsentrasiyası, həm 

də ilkin coğrafi və məhsul üzrə ixtisaslaşma səviyyəsi, eləcə də ticari adaptasiya və rəqabətlilik 

effekti, coğrafi və məhsul üzrə diversifikasiya səviyyəsi aiddir.  

Cədvəl 1.  

Almaniyanın ticarət performansı indeksi (2012-2018)* [6] 

 

Ü
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m
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m

əl
u

m
at

 

    

Göstəricilər 

Təzə ərzaq 
Emal edilmiş  

ərzaq 
Ağac sənayesi Tekstil Kimya 

Həcmi Mövqe Həcmi Mövqe Həcmi Mövqe Həcmi Mövqe Həcmi Mövqe 

Sektor üzrə ixrac 

edən ölkələrin sayı 
177  169  148  131  157  

İxracın həcmi (mln $) 25623  54085  28642  14363  213556  

Milli ixracda payı 

(%) 
1%  4%  2%  1%  15%  

Milli idxalda payı 

(%) 
4%  4%  2%  1%  14%  

Nisbi ticarət balansı1 

(%) 
-29%  8%  9%  4%  16%  

Vahidin nisbi dəyəri 

(dünya üzrə orta = 1) 
1.6  1.3  1.4  2.0  1.3  

  Xalis ixrac (min $) -20943,624 175 8832,308 9 4729,918 7 1155,273 10 61255,270 1 

P
o

si
ti

o
n

 i
n

 2
0
1

6
 f

o
r 

C
u

rr
en

t 
In

d
ex

 

    

Adambaşına ixrac, $ 310.0 38 654.3 15 346.5 17 173.7 13 2,583.3 8 

Dünya bazarında payı 

(%) 
3.51% 8 7.30% 1 8.70% 3 4.93% 3 11.32% 1 

Məhsul diversifika-

siyası (ekvivalent 

məhsulun sayı) 

40 8 49 2 45 3 43 12 22 31 

Məhsul üzrə 

konsentrasiya 

(Spread) 

 8  2  3  12  30 

Bazar diversifika-

siyası (ekvivalent 

bazarların sayı) 

18 12 18 6 18 4 25 3 21 5 

Bazar konsentrasiyası 

(Spread) 
 13  6  4  3  5 

Dünya bazar payının 

nisbi dəyişməsi (%) 
-0.56%  -0.54%  -1.98%  -1.48%  0.83%  

İn
d

ek
si

n
 2

0
1
2

-1
6

-c
ı 

il
lə

rd
ə 

d
əy

iş
m

əs
i 

Rəqabətlilik effekti, 

p.a. (%) 
0.06% 104 -0.77% 104 -0.42% 69 -1.17% 68 -0.08% 76 

İlkin coğrafi 

ixtisaslaşma, p.a. (%) 
0.17% 89 -0.25% 83 -1.03% 107 0.05% 51 0.12% 55 

Məhsul üzrə 

ixtisaslaşma, p.a. (%) 
-0.5600% 107 0.8200% 63 -0.1300% 86 0.2900% 48 1.4800% 28 

Adaptasiya effekti, 

p.a. (%) 
-0.22% 88 -0.33% 96 -0.39% 85 -0.65% 80 -0.68% 104 

Dünya tələbatına 

adekvatlığı 
 36  20  4  52  102 

Ə
si

n
d

ik
at

o
r 

Dünya bazar payının 

mütləq dəyişməsi (% 

b.  p.a) 

-0.020% 161 -0.0402% 161 -0.191% 147 -0.079% 127 0.0905% 3 

Orta indeks: cari 

səviyyə 
 120  1  1  3  1 

Orta indeks: indeksin 

dəyişməsi 
 145  95  88  9  94 

 

 Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmiş və hesablanmışdır. 

                                                           
1 Ticarət balansının ticarət dövriyyəsinə olan nisbətini göstərir. Bu əsasda ölkənin sektor üzrə xalis ixracatçı 

və ya idxalatçı olduğunu görmək mümkündür. 
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Digər göstərici olan vahidin nisbi dəyəri göstəricisinin Almaniya üzrə səviyyəsi dünya üzrə orta 

göstəricini üstələyir. Bu isə baxılan bütün sahələrdə Almaniyanın ixrac həcminin dünya üzrə orta 

ixrac həcmindən yüksək olduğunu göstərir. Başqa sözlə desək, Almaniya həmin sahə üzrə istənilən 

dünya bazar qiymətində məhsulun ixracı imkanına malikdir. Lakin yalnız təzə ərzaq istisna 

olmaqla Almaniya digər məhsulların xalis ixracatçısı kimi çıxış edir. Bunun əsas göstəricisi xalis 

ixrac balansının ölkə üzrə pozitiv olmasıdır. Almaniyada adambaşına ən çox ixrac kimya (2583 

dollar) və emal olunan ərzaq məhsulları üzrədir (654 dollar). Digər sahələr üzrə adambaşına ixrac 

orta dünya göstəricisindən əksər hallarda yüksək olmuşdur.  

TPİ üzrə aparılmış hesablamalar göstərir ki, Almaniya dünya bazarında da həmin məhsulların 

ixracı üzrə mühüm paya malikdir. Məsələn, kimya sənayesi üzrə ixracın dünya bazar payı 11%, 

ağac sənayesinin payı 8.7%, ərzaq emalı sənayesinin payı isə 7.3% təşkil edir. Təsadüfi deyildir 

ki, həmin sahələr üzrə diversifikasiya səviyyəsi də Almaniyada yüksək səviyyəyə malikdir. Məsə-

lən, baxılan sahələr üzrə məhsul diversifikasiyası, yəni ekvivalent məhsulların sayı üzrə göstərici 

Almaniyada 40-dan yuxarıdır. Bu göstərici yalnız kimya sənayesində 22-ə bərabərdir. Bunun nəti-

cəsi olaraq Almaniya bu göstərici üzrə dünyada ilk onluqda, bəzi hallarda isə ilk 3-lükdə yer almış-

dır. Uyğun fikirləri bazar diversifikasiyasının geniş olması barədə də demək olar.  

Bütün bunlara baxmayaraq Almaniyanın baxılan sahələr üzrə Rəqabətlilik effekti göstəricisi 

neqativdir ki, bu da ölkənin dünya bazarında rəqabət imkanlarının azaldığını göstərir. Yalnız təzə 

ərzaq sahəsi üzrə göstərici pozitivdir və bu həmin sahə üzrə Almaniyanın dünya bazarında rəqabət 

qazandığını deməyə əsas verir [4, s. 411]. Bununla yanaşı ağac və ərzaq emalı sahələri istisna 

olmaqla, digər məhsullar üzrə Almaniyanın dünya idxalında mövqelərinin gücləndiyi görünür. Be-

lə ki, bunun əsas göstəricisi olan coğrafi ixtisaslaşma göstəricisi üzrə ölkə neqativ göstəriciyə ma-

likdir. Almaniyanın baxılan sahələr üzrə dünya bazarında mövqeyini nəzərə almaqla Azərbaycanın 

ticarət performansı əsasında iki ölkə arasında ticarətin genişlənməsi potensialına baxaq. Bunun 

üçün oxşar cədvəli Azərbaycanın ticarət performansı üçün də tərtib edək. 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, Azərbaycan baxılan sahələr üzrə xalis idxalatçı kimi çıxış edir 

və dünya bazarında çox cüzi paya malikdir. Halbuki, həmin sahələr üzrə istehsalın genişləndiril-

məsi və qlobal dəyər zəncirinə qoşulmaq üçün ölkə geniş potensial imkanlara malikdir. Həm məh-

sul və həm də bazar üzrə aşağı diversifikasiyaya malik olma, xaricə zəif əsaslanma və idxaldan 

asılılıq analoji sahələrin zəif inkişafı ilə bağlıdır [2, s. 169]. Bunun nəticəsi olaraq dünya bazarında 

ölkənin rəqabətlilik imkanları məhduddur və çox zəif mövqeyə malikdir.  

Bütövlükdə Almaniya ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi potensialı-

nın belə kəmiyyət parametrləri bir daha göstərir ki, Azərbaycan öz xarici ticarət əlaqələrində Av-

ropaya deyil, aşağı gəlirli MDB bazarına fokuslanmışdır. Bunun da əsas səbəbi ikinci fəsildə qeyd 

edildiyi kimi, istehsalın aşağı texnoloji mürəkkəbliyə malik olması və xam məhsul ixracı üzrə 

təmərküzləşmədir [3,  s. 9].  

Azərbaycandan fərqli olaraq Almaniya təbii olaraq daha iri və mürəkkəb texnoloji quruluşlu 

iqtisadiyyata malik olduğu üçün daha iri regional və kontinental bazarlarda təmərküzləşib. Alma-

niya Avropa Birliyi, Şərqi Avropa, eləcə də Amerika və MDB ölkələrinə eyni zamanda həm idxal, 

həm də ixrac istiqamətində fokuslandığı bazarlardır. Azərbaycan və Almaniya arasında illik ticarət 

dövriyyəsi aşağı olmaqla, perspektivdə ticarət əlaqələrində potensial bazanın genişləndirilməsi 

üçün geniş imkanların olduğunu deməyə əsas verir. 

TPİ-dən göründüyü kimi hər iki ölkə üçün coğrafi diversifikasiya əmsalı ticarət münasibətlərinə 

daha çox təsir göstərir. Bu, məhsul diversifikasiyası üzrə analoji xüsusiyyətə malikdir. Çünki iki 

ölkə arasında məhsul diversifikasiyası üzrə səviyyənin dəyişməsi texnoloji inkişaf potensialı, ba-

zarlara sərbəst çıxış, makroiqtisadi sabitlik kimi göstəricilərin dayanıqlı olmasından asılıdır. Qey-

ri-neft sektoru, xüsusilə sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə Azərbaycanın Almaniyaya əsasən xammal 

və yarımfabrikat ixracı, bu ölkədən isə hazır məhsul idxalı prinsipinin kəskin dəyişməsi ehtimalı 

zəifdir. Lakin xidmət sektorundakı əlaqələrdə ciddi bir keyfiyyət və miqyas dəyişikliyinin olması 

gözləniləndir [6].  
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Cədvəl 2.  

Azərbaycanın ticarət performansı indeksi (2012-2018) * [1, 25;29;58-70;80-83;183] 

 

 

İndikator 

göstəriciləri 

Təzər ərzaq Ərzaq emalı Ağac sənayesi Tekstil Kimya 

Həcm Mövqe Həcm Mövqe Həcm Mövqe Həcm Mövqe Həcm Mövqe 

Sektor üzrə ixrac 

edən ölkələrin sayı 
177  169  148  131  157  

B
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lı
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ö

st
ər

ic
il

ər
 

İxracın həcmi (min 

US $) 
379,335  65,961  4,212  38,561  171,874  

İxracın artımı, p.a. 

(%) 
3% 63 -40% 168 -26% 142 -2% 57 -7% 110 

Milli ixracda payı 

(%) 
3%  0%  0%  0%  1%  

Milli idxalda payı 

(%) 
6%  8%  3%  1%  11%  

Nisbi ticarət 

balansı (%) 
-12%  -79%  -97%  -51%  -64%  

Vahid üzrə nisbi 

dəyər (dünya üzrə 

orta = 1) 

0.8  0.7  01.Yan  0.8  0.4  

İn
d

ek
s 

ü
zr

ə 
ca

ri
 m

ö
v

q
e 

Xalis ixrac (min 

US $) 
-107,026 111 -520,784 119 -278,066 102 -80,812 47 -634,112 76 

Adambaşına ixrac 

(US $) 
38.9 117 06.Avg 136 0.4 137 4.0 93 17.İyun 106 

Dünya bazarında 

payı (%) 
0.05 106 0.01 132 0.00 137 0.01 85 0.01 96 

Məhsulun 

diversifikasiyası 

(ekvivalent 

məhsulların sayı) 

6 87 7 88 5 90 5 98 2 146 

Məhsulun 

konsentrasiyası 

(spred) 

 85  86  88  97  144 

Bazar diversifika-

siyası (ekvivalent 

bazarların sayı) 

2 165 4 131 3 111 3 109 3 134 

Bazar konsentra-

siyası (spred) 
 163  126  124  106  128 

Dünya bazar 

payının nisbi 

dəyişməsi p.a (%) 

4.3600  -17.3800  -13.9800  -1.4300  -4.4200  

İn
d

ek
si

n
 s

o
n

 5
 i

ld
ə 

d
əy

iş
m

əs
i 

Rəqabətlilik 

effekti, p.a. (%) 
16.7200 14 -15.2600 168 -11.0800 136 -4.2900 100 12.7200 18 

Cari coğrafi ixti-

saslaşma, p.a. (%) 
-6.9200 171 -5.3000 165 4.5400 3 -5.8300 122 -1.9300 138 

Məhsul üzrə ilkin 

ixtisaslaşma, p.a. 

(%) 

1.0100 76 -6.6800 160 1.3300 50 3.8300 11 -0.6100 75 

Adaptasiya effekti, 

p.a. (%) 
-6.4500 157 9.8600 13 -8.7700 139 4.8600 19 -14.6000 151 

Dünya tələbinin 

dinamikasına 

uyğunlaşma 

 130  47  129  21  46 

Ə
sa

s 
in

d
ek

sl
ər

 Dünya bazar payı-

nın mütləq dəyiş-

məsi (% bəndi) 

0.0019 61 -0.0118 153 -0.0006 93 -0.0002 54 -0.0005 92 

Orta indeks: Cari 

indeks 
 98  144  144  51  91 

Orta indeks: 

İndeksin dəyişməsi 

 135  158  61  101  48 

 

 Cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmiş və hesablanmışdır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti 2020-ci il və ondan sonrakı dövrlərdə sosial-

iqtisadi inkişaf məqsədləri üzrə bu istiqamətdə atılacaq addımları əhatə edən konsepsiya sənədinin 

“kiçik sahibkarlığa kömək” bölməsində qabaqcıl ölkələrlə iqtisadi-ticarət əlaqələrini koordinasiya 

etmək üçün “Uzlaşma Mərkəzi”nin yaradılmasını nəzərdə tutur. Belə bir kollegial və məşvərətçi 

platformaya birgə investisiya qoyuluşlarına və onun gücləndirilməsinə ciddi ehtiyac vardır.  

Bütövlükdə, Azərbaycanın qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrinin institusionallaşması əsas prioritet mə-

sələlərdən biri olaraq qalacaq. Almaniya və Azərbaycanın ticarət əlaqələri, mövcud problemlərin 

həlli istiqamətində atılan addımlar iki ölkə arasındakı əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə gətirib 

çıxara bilər. Bu problemlərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

  hər iki ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri ilə bağlı olan məsələlərin fərqli aspektdən həlli və 

onun nəticələri; 

  viza problemi;  

  nəqliyyat və logistika ilə bağlı həll edilməmiş problemlər;  

  Azərbaycanın gömrük tənzimlənməsi sahəsində mövcud olan problemlər; 

  maliyyə və ödəniş sistemlərinin texnoloji platformalarının fərqli olması, ikitərəfli maliyyə-

bank xidmətləri bazarı arasında əlaqənin zəif olması. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa Birliyi daxilində mövcud olan Ortaq Ticarət Sazişinə əsasən, 

üçüncü ölkələrdən idxal zamanı Avropa Birliyi ilə ortaq qaydalar tətbiq olunmalıdır. Azərbaycan 

isə yalnız Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə Sərbəst Ticarət Anlaşması imzalamış və Rusiya, Ukrayna, 

Qazaxıstan, Qırğızıstandan ibarət 5 ölkə ilə müəyyən Gömrük Tarifləri çərçivəsində ticarət əlaqə-

ləri saxlamaqdadır. Azərbaycan üçün mühüm problemlərdən biri ölkənin Ümumdünya Ticarət 

Təşkilatına üzvlüyüdür. Azərbaycan beynəlxalq ticarət bazarlarına inteqrasiya etməsi və ölkədə 

xarici ticarətə təsir edən qanunvericilik bazasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün 

ÜTT-yə üzvlük istiqamətində işlər davam etdirilir. ÜTT-yə üzv olmaq mürəkkəb bir prosesdir. Bu 

təkcə tariflərə dair sazişlərin və təklif olunacaq xidmətlər üçün güzəştlərin edilməsi kimi nəzərdə 

tutulmamalıdır. Xarici ticarəti tənzimləyən tədbirlər və normativ-hüquqi aktlar, müraciət edən öl-

kənin öz xarici ticarətə dair qanunlarının uyğunlaşdırılması tələb edilir.  

Beləliklə, qeyd edilən ölkələr bazarlarda daha yüksək üstünlüklər əldə edir və bu zaman qarşı-

lıqlı ticarət üzrə 15%-dək güzəştə malik olurlar. Bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirilməlidir.  

Azərbaycanın Avropa, o cümlədən Almaniya bazarına çıxması üçün mühüm məsələlərdən biri 

coğrafi yerləşmə və nəqliyyat məsələsidir. Son dövrlər ölkənin malik olduğu iri beynəlxalq nəqliy-

yat layihələri Avropa bazarlarına çıxış üçün mühüm potensial imkanlar yaratmışdır. Bu çərçivədə 

ikinci fəsildə də qeyd edildiyi kimi, BTQ strateji əhəmiyyət daşıyır. Dəmiryolu vasitəsi ilə Azər-

baycan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə və Avropaya birbaşa çıxış əldə edəcək. Bakı-Tbilisi-Qars 

dəmiryolu Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xəttindən sonra Azərbaycanın qlobal bazarlara çıxışını 

daha da artıracaq və rəqabətli edəcəkdir.  

Almaniya ilə ticarət əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri 

Orta və uzunmüddətli dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hədəfi qeyri-neft sektorunun 

inkişafı və bu məqsədlə xarici bazarlara çıxış imkanlarının artırılmasıdır. Burada yüksək gəlir qru-

punda yer alan Qərbi Avropa ölkələri, o cümlədən Almaniyanın ölkə iqtisadiyyatına yarada biləcə-

yi perspektivlər nəzərə alınmalıdır. Apardığımız tədqiqat göstərir ki, Azərbaycanın Avropa ölkə-

ləri, o cümlədən Almaniya ilə əlaqələri qeyri-bərabər dinamikaya malik olmuşdur. Qeyd edək ki, 

qonşu MDB ölkələrinin bazarından fərqli olaraq Avropa bazarları yüksək rəqabət qabiliyyətinin 

olmasını tələb edir. Bu səbəbdən Avropa məkanına ticarət və ixraca fokuslanma sahibkar inves-

torlar üçün asan deyildir. 2010-2018-ci illərdə Almaniyaya ixrac 92% azalmış, lakin idxal 8.7% 

artmışdır. 

Qeyd edilən ticarət mühiti mövcud vəziyyətin dərindən araşdırılmasını tələb edir və ticarət əla-

qələrinin inkişafı istiqamətində işlərin görülməsini tələb edir. Bu isə inkişaf etmiş bazarlara yanaş-

mada ticarət siyasətinin formalaşmasının dəyişdirilməsini tələb edir. Qabaqcıl təcrübələri nəzərə 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(59)-2020 
 

178 

almaqla xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi üzrə aşağıdakı istiqamətlərdə rasionallaş-

dırılması tələb olunur: 

 xarici iqtisadi və ticarət fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik normalarının təkmilləşdiril-

məsi; 

 gömrük-tarif tənzimlənməsi məsələlərinin daim diqqətdə saxlanılması və ölkənin xarici 

bazarlarda mövqeyinə adekvat tənzimləmə alətlərinin çevikləşdirilməsi; 

 xarici ticarət fəaliyyətində qeyri-tarif tənzimləmə metodlarına baxılması; 

 kapital axını üzərindən nəzarətin götürülməsi, defakto olaraq kapitalın sərbəst axını üçün 

zəruri şəraitin təmin edilməsi. 

Bu aspektdən qeyd etmək lazımdır ki, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiya-

sında, eləcə də Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xəritələrində ölkənin xarici iqtisadi 

əlaqələrinin inkişafının konseptual istiqamətləri göstərilmişdir. Bu istiqamətləri şəkil 1-dəki kimi 

ümumiləşdirmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Şəkil 1. Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyətinin tənzimlənməsi istiqamətləri 

 

Avropa Birliyi ölkələrinə, o cümlədən Almaniyaya münasibətdə qeyd edilən istiqamətlərdə si-

yasətin həyata keçirilməsi xarici ticarət fəaliyyətinin tənzimlənməsi alətlərinin çevikliyinin artırıl-

masını tələb edir. Qeyd edək ki, Almaniya tərəfindən də Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi və tica-

rət sahələrində inkişafının potensial imkanları daima nəzərdən keçirilir. İmzalanmış sənədlərdə 

göstərilir ki, bütövlükdə Avropa İttifaqı və Azərbaycan müxtəlif iqtisadi və ticarət əlaqələrinin 

Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətinin perspektiv istiqamətləri 
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genişləndirilməsi məqsədilə qarşılıqlı birgə fəaliyyət göstərirlər. Avropa İttifaqı ilə imzalanmış 

sazişlər arasında ən vacibi aşağıdakıların təkmilləşdirilməsi məqsədini daşıyan Avropa İttifaqı ilə 

Azərbaycan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişidir (1999). Sazişdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

 xarici ticarət dövriyyəsinin artırılması; 

 qarşılıqlı investisiya qoyuluşu və kapital cəlbi; 

 iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq və birgə fəaliyyət; 

 qanunvericilik bazaları arasında ziddiyyətin aradan qaldırılması; 

 digər istiqamətlər üzrə fəaliyyətin genişləndirilməsi. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) və Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsünə 

qoşulmuş, həmçinin Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (QDİƏT) üzv olmuşdur. Hazırda 

da Aİ və Azərbaycan arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin hüquqi bazasının yenilənməsi üzrə 

müzakirələr davam etməkdədir. 

Almaniya kansleri Angela Merkelin Bakıya səfəri zamanı iki dövlət başçılarının görüşündə 

qeyd edilmişdir ki, “....cari iqtisadi və ticarət sahəsində əməkdaşlığın dinamikası gözləntilərə və 

hər iki ölkənin iqtisadi imkanlarına uyğun deyildir.... Cari səviyyə qarşılıqlı ticarətin artırılmasını 

təmin etmir, birgə müəssisələrin fəaliyyəti kifayət qədər deyildir. İşgüzar dairələrdə müqavilələrin 

artırılması hər iki ölkə üçün faydalı əməkdaşlığın təmin edilməsi baxımından əlverişli hesab oluna 

bilər. Məsələn, kənd təsərrüfatı, kimya, ticarət, turizm sahələri üzrə potensial əməkdaşlıq imkanları 

mövcuddur” [8].  

Fikrimizcə, iki ölkə arasında ticarətin artırılması sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi üçün 

ilk növbədə hüquqi-normativ bazanın təkmilləşdirilməsi tələb olunur ki, bu da hər iki tərəf üzrə 

sahibkarların biznes müqavilələrinin artması üçün stimul ola bilər. Hər iki ölkə arasında ticarət 

əlaqələri və birgə müəssisələrin yaradılması işlərinin sürətləndirilməsi üçün iki ölkə arasında 

əməkdaşlıq üzrə yaradılmış Birgə Komissiyanın fəaliyyət çevikliyi artırılmalıdır. Eyni zamanda 

iki ölkə arasında “Birgə qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi haqqında” Qanunvericilik baza-

sının formalaşdırılması ticarət əlaqələrinin inkişafına töhfə olardı.  

Əslində hər iki dövlət başçılarının 2018-ci il görüşü zamanı deyilən fikirlər qarşılıqlı iqtisadi 

əlaqələrin genişləndirilməsi üçün bir proqram rolunu oynaya bilər. Məlumdur ki, sahəvi və re-

gional kompleks proqramlar çərçivəsində Azərbaycan  nəqliyyat-kommunikasiya sisteminin inki-

şafına və masştabının genişləndirilməsinə mühüm önəm verir. Bu istiqamətdə qarşılıqlı ticarət za-

manı yükdaşımalarda Çin və Avropanı birləşdirən Böyük İpək Yolunun üstünlüklərindən fayda-

lanma mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bu üstünlük və imkanları nəzərə almaqla Almaniya və 

Azərbaycan arasında uzunmüddətli dövrə hədəflənmiş ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi 

üzrə Proqramın qəbulu faydalı olardı. Proqram çərçivəsində aşağıdakı məsələlərin həlli nəzərdə 

tutula bilər: 

 İqtisadiyyatın, sosial və mədəni əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri üzrə birgə layihələrin 

həyata keçirilməsi, birbaşa investisiya cəlbi imkanlarının artırılması; 

  Birgə müəssisələrin, ticarət evlərinin, nümayəndəlik və digər istiqamətlər üzrə fəaliyyətin 

genişləndirilməsi; 

 İqtisadi-ticarət və elmi-texniki xarakterli informasiya mübadiləsinin genişləndirilməsi üzrə 

birgə səylərin artırılması; 

 Beynəlxalq nəqliyyat-kommunikasiya və İnformasiya texnologiyaları üzrə birgə fəaliyyətin 

dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi; 

 Hər iki ölkə sahibkarları üçün onlara maraqlı sferalarda fəaliyyətin genişləndirilməsi sahə-

sində imkanların artırılması. 

Fikrimizcə, hər iki ölkənin xarici ticarət potensialını və dünya bazarında mövqeyini nəzərə al-

maqla ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə perspektiv sahə kimi aşağıdakılar mühüm maraq doğura bilər: 

 Enerji və nəqliyyat sektorlarının inkişaf etdirilməsi, bu sahədə əməkdaşlığın daha da güc-

ləndirilməsi; 

https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership
http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx
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 Hər iki ölkədə qarşılıqlı olaraq malik olduqları məhsul və xidmət üzrə təşviqat və məlumat-

landırma xarakterli tədbirlərin artırılması; 

 Birgə istehsal fəaliyyətinin qurulması üçün qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin gücləndiril-

məsi, maliyyə sektoruna investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması; 

 Azərbaycanda elektrotexnika, neft maşınqayırması, tekstil və digər prioritet sahələrə Alma-

niya texnologiyasının cəlbi istiqamətlərinin nəzərdən keçirilməsi. 

Qeyd edilən istiqamətlərdə birgə fəaliyyətin yaxşılaşdırılması ölkədə istehsalın texnoloji səviy-

yəsinin artırılması və xarici bazarlarda rəqabət imkanlarının yaxşılaşdırılmasına mühüm töhfə verə 

bilər. Bu, həm də Azərbaycanın qeyri-neft ixracı üçün potensial bazarlar olan üçüncü ölkə bazar-

larına ixrac imkanlarına fokuslanmaya, eləcə də xammal ixracından hazır məhsul ixracına keçid 

üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bu məqsədlə, yalnız hökumətlərararsı deyil, həm də özəl 

sektor portnyorluğu və üçüncü ölkənin iştirakı ilə qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlıqdan faydalanma 

tələb olunur.   

 

Nəticə  
Almaniyanın cari idxalındakı əmtəələri 4 qrupda təsnifləşdirmək olar: 1) ortamüddətli dövrdə 

Azərbaycanda istehsal imkanları çox kiçik olan, istehsalı mümkün olsa da, inkişaf etmiş ölkələrə 

ixracı ehtimalı az olan əmtəələr. 2) hazırda Azərbaycandan Almaniyaya ixracı və ya ixracının ar-

tırılması mümkün olan əmtəələr. Bunlara hazırda Azərbaycanda istehsal olunan və ya istehsal edil-

məsi çox qısa dövrdə asanlıqla təşkil oluna bilən mal qruplarını aid etmək olar. 3) qısamüddətli 

dövrdə Azərbaycandan Almaniyaya ixracı mümkün ola bilən əmtəələr. Qısamüddətli dövr dedikdə 

biz maksimum beş ili nəzərdə tuturuq. 4) Ortamüddətli dövrdə Azərbaycandan Almaniyaya ixracı 

mümkün ola bilən əmtəələr. Orta müddət dedikdə biz maksimum 8-10 illik müddəti nəzərdə 

tuturuq. Əvvəlki qruplardan (birincidən başqa) fərqli olaraq bu kateqoriyaya nisbətən yüksək 

texnoloji məhsullar daxil edilmişdir. Nisbətən yüksək texnologiyaların ölkəyə cəlb olunması üçün, 

əvvəla, bu sahədə uğur qazanmış transmilli şirkətin Azərbaycana cəlb olunması lazımdır. İkincisi, 

bu sahədə peşəkar kadrların yetişdirilməsi tələb olunur ki, bu da müəyyən bir müddətdən sonra 

mümkün ola bilər. 

Almaniya, həmçinin Avropanın və digər regionların inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ba-

zarlarının geniş çeşiddə əmtəələrə tələbi vardır və böyük potensialı olan Azərbaycan bu planları 

reallaşdırmaq imkanına malikdir: 1) insan kapitalının zəif inkişafı səbəbindən heç bir ölkədə, o 

cümlədən nisbətən kiçik bazara malik olan Azərbaycanda yuxarıdakı son üç qrupda qeyd olunan 

əmtəələrin istehsalı və ixracının təşkil olunması ortamüddətli dövrdə mümkün deyildir. Ona görə 

də bu məhsullardan aşağıdakı iki meyara əsasən kiçik bir qisminin seçilməsi zəruridir: 

 Azərbaycan bu sahədə yüksək rəqabət üstünlüyünə malik olmalıdır. Bu məhsulların orta-

müddətli dövrdə Azərbaycanda istehsalı mümkün deyildir. Uzunmüddətli dövrdə ən yüksək tex-

noloji məhsulların da Azərbaycanda istehsalının təşkil olunması və bu məqsədlə uyğun transmilli 

şirkətlərin ölkəyə cəlb olunması mümkündür. Bu sahədə uğurlu təcrübəyə malik olan Malayziyanı 

misal gətirmək olar. 

 Məhsullar arasında dayanıqlı olaraq ən yüksək mənfəətliliyə malik olanları seçilməlidir. Al-

maniya idxalı əsasında formalaşdırılan əmtəə qrupları, bu siyahıdan kənarda qalan (yəni Alma-

niyanın idxal etmədiyi) çoxlu əmtəələr də vardır ki, Azərbaycan üçün məhsul seçimində potensial 

rəqabət qabiliyyətinə malik olan bütün mümkün məhsullar nəzərə alınmalıdır. 

 İstər əmtəə, istərsə də xidmət seçimi zamanı mal qrupları ilə kifayətlənmək olmaz. Bu qrup-

lar külli miqdarda məhsulu özündə ehtiva edir və Azərbaycanın bu məhsullardan məhz hansıları 

üzrə ixtisaslaşacağı xüsusi tədqiqatın nəticəsi olmalıdır. Misal üçün, əczaçılıq məhsullarının hamı-

sının Azərbaycanda istehsalı hətta ortamüddətli dövrdə real görünmür. Eyni qayda ilə qeyri-üzvi 

kimyəvi məhsullardan məhz hansıları üzrə Azərbaycanın rəqabət üstünlüyünə malik olması tədqiq 

olunmalıdır. 
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Avropa Birliyi, xüsusilə Almaniya ilə ölkənin xarici iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etdi-

rilməsi, bu əsasda iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin qlobal dəyər zəncirinə səmərəli inteqrasiyası 

Azərbaycanın uzunmüddətli inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. Azər-

baycan və Almaniya arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin potensial genişlənmə limitlərini qiy-

mətləndirmək mühüm metodoloji həllər tələb edir. Bu məqsədlə Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin 

hazırladığı ticarət vəziyyəti üzrə metodologiyadan istifadə edilmişdir. 

Almaniyanın baxılan sahələr üzrə dünya bazarında mövqeyini nəzərə almaqla Azərbaycanın 

ticarət performansı əsasında iki ölkə arasında ticarətin genişlənməsi potensialı qiymətləndirilmiş-

dir. Azərbaycan dissertasiyada baxılan sahələr üzrə xalis idxalatçı kimi çıxış edir və dünya baza-

rında çox cüzi paya malikdir. Halbuki, həmin sahələr üzrə istehsalın genişləndirilməsi və qlobal 

dəyər zəncirinə qoşulmaq üçün ölkə geniş potensial imkanlara malikdir. Həm məhsul və həm də 

bazar üzrə aşağı diversifikasiyaya malik olma, xaricə zəif əsaslanma və idxaldan asılılıq analoji 

sahələrin zəif inkişafı ilə bağlıdır. Bunun nəticəsi olaraq dünya bazarında ölkənin rəqabətlilik 

imkanları məhduddur və çox zəif mövqeyə malikdir.  

Almaniya ilə Azərbaycan birgə müəssisələrinin məhdud saya malik olması ölkəmizə qeyri-neft 

sektoru üzrə birbaşa xarici investisiya cəlbindəki problemi göstərir. Eyni zamanda Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən birgə və xarici investisiyalı müəssisələrin ölkə mənsubiyyəti haqqında məlu-

matlar da açıq deyil. Birgə müəssisələr və xarici investisiya cəlbi baxımından tikinti və ticarət kimi 

xidmət sahələri xarici investorlar üçün cəlbedici olsa da, istehsal sahələrində bu fəaliyyət for-

masının təşviqi prioritet olmalıdır. Ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı üçün texnoloji 

yenilənmə və rəqabətli istehsalın formalaşdırılması zəruriliyini nəzərə alaraq Almaniya ilə iki-

tərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi buna mühüm töhfə verə bilər.  

Almaniya ilə müştərək müəssisə və xarici kapitalın ölkəyə əhəmiyyətli axını münbit investisiya 

mühitinin qorunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərlə sıx əlaqəli olmalıdır. Tədqiqatlar 

göstərir ki, aşağıdakı qeyri-neft sahələri texnoloji dəstək və inkişaf perspektivi baxımından Alma-

niya ilə birgə müəssisə yaradılması və ya BXİ cəlbinin artırılması üçün: 1) kimya və metallurgiya 

sənayeləri; 2) maşınqayırma sənayesi və tikinti materiallarının istehsalı; 3) yeyinti və yüngül 

sənayesi; 4) aqrar sektorun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və 5) İKT sahələri məqbul 

hesab oluna bilər.  
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Потенциалы расширения торгово-экономического сотрудничества  

Азербайджана с Германией 
 

Резюме 

В статье рассматривается влияние внешних связей с Германией на экономическое раз-

витие Азербайджана, на основе комплексного и систематического анализа динамики азер-

байджано-германских торгово-экономических отношений, определяются пути расширения 

торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Германией, тенденций и 

приоритетов, а также использования потенциала внешней торговли и стимулирования 

экспорта Азербайджана. А также в соответствии с методологией торгового Положения, 

разработанной Международным торговым центром оценивается этот потенциал расши-

рения экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Германией. 
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внутренние и внешние рынки, сравнительное преимущество, эффект конкурентоспо-
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Summary 

The article discusses the impact of foreign relations with Germany on the economic 

development of Azerbaijan, based on a comprehensive and systematic analysis of the dynamics of 

Azerbaijani-German trade and economic relations, identifies ways to expand trade and economic 

cooperation between Azerbaijan and Germany, trends and priorities, as well as use the potential 

of foreign trade and export promotion of Azerbaijan. And also, in accordance with the 

methodology of the trade regulations developed by the International Trade Center, this potential 

is estimated by the expansion of economic and trade relations between Azerbaijan and Germany. 
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Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı 

 

XARİCİ TİCARƏTİN TƏŞKİLİNİN ƏSASLARI VƏ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə xarici ticarətin konseptual əsaslarına müxtəlif məqamlardan diqqət yetirilir. Bu sahə-

dəki əsas baxışlar dəyərləndirilir, bu istiqamətdə olan proseslərə münasibət bildirlir. Xarici ticarə-

tin inkişaf xüsusiyyətləri, faydaları və yarada biləcəyi amillər də araşdırılır. Azərbaycan Respubli-

kasının xarici ticarətinin inkişafı səviyyəsi və onun perspektivləri ilə bağlı fikirlər irəli sürülür. 

Açar sözlər: xarici ticarət, iqtisadi münasibətlər, rəqabət üstünlükləri, ikitərəfli əməkdaşlıq. 

 

Giriş 

Xarici ticarət hər bir ölkənin iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır, əhalinin rifahına və daxili 

iqtisadi inkişafa yüksək təsir göstərir. Beynəlxalq ticarətin əsas prinsipi onun hər bir iştirakçısının 

bu və ya digər sahədə üstünlüklərini müəyyən etmək məqsədi daşıyan müqayisəli üstünlük 

konsepsiyası kimi də çıxış edir. Hər bir ölkə məhz iqtisadiyyatın digər ölkələrlə müqayisədə 

məhsulları daha səmərəli şəkildə istehsal edə biləcəyi sahələrində mənfəət əldə edir. Ölkələr öz 

xarici ticarətinin inkişaf səviyyəsini genişləndirməklə, müxtəlif yönümlü fəaliyyət sahələrinin də 

inkişafına nail olurlar. 

Xarici ticarətin başlıca konseptual əsasları 

Müasir dünya təsərrüfatı, müvafiq olaraq, dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq münasibətlər tica-

rət, elmi-texniki, istehsalat və sosial-mədəni əməkdaşlıq sahəsində ölkələrin dialektik qarşılıqlı 

əlaqələrinin mübadiləsini, üsul və xarakterini xarakterizə edən əlaqələrin məcmusunu təşkil edir. 

Beynəlxalq münasibətlərin yeni növünə keçid artıq dünyanın bütün qitələrini birləşdirən böyük 

coğrafi kəşflər anından müəyyənləşməyə başlamışdır. Bu zaman həm xarici bazar, həm də Avropa 

ölkələri üçün ticarət xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. Əslində, o zaman xarici ticarətdə, 

siyasi-iqtisadi aspektlə, özgə ərazilərin ələ keçirilməsi və onların öz müstəmləkələrinə çevrilməsi 

ilə müşayiət olunan təsərrüfat elementi üstünlük təşkil edirdi. Qlobal dünya iqtisadiyyatının for-

malaşması bütöv tarixi dövrləri əhatə edən uzun bir prosesdir və hər şeyi XVIII – XIX əsrlərə 

bağlamaq düzgün olmaz. Burada yenidənqurma və aşkarlıq illəri də daxil olmaqla kapitalist və 

sosialist sistemlərinin problemləri öz əksini tapıb. Bu tədqiqatlar ictimai – siyasi sistemlərin trans-

formasiyasını yaşayan ölkələrdə xüsusi aktuallıq kəsb edir.  

Xarici iqtisadi əlaqələri təhlil etmək üçün ticarətin əsas nəzəriyyələrini yaxşı təsəvvür etmək 

lazımdır, çünki onların məzmunu və istifadəsi şirkətin effektiv istehsal təşkil edə biləcəyi ölkələr 

arasında azad ticarət mübadiləsinə dövlət müdaxiləsi lazım olub-olmadığını müəyyən etməyə kö-

mək edir. Beynəlxalq ticarətin mövcud nəzəriyyələrindən merkantilizm nəzəriyyəsini vurğulamaq 

olar. Xarici ticarət konsepsiyasının işlənib hazırlanması üçün ilk cəhdlər XVI əsrin sonu – XVIII 

əsrin əvvəllərində iqtisadi fikir, böyük coğrafi kəşflər, Avropanın ilk sənaye inqilabı yoluna qədəm 

qoyması, bütün dünya dəniz gəmiçiliyinin inkişafından asılı olduğu dövrdə həyata keçirilmişdir. 

Bu məktəbin nümayəndələri aktiv ticarət balansı prinsipindən, yəni malların xaricə idxalı, müs-

təmləkə tutqunları və ticarət ekspansiyaları üzərində aparılmasının üstünlük təşkil etməsindən irəli 

gəlirdilər. 

İnkişafın müxtəlif mərhələlərində dəyəri əmək nəzəriyyəsinin başlanğıcı olan burjua elmi fikri 

malın dəyərinin mənbəyi kimi konkret əməyin bu və ya digər növünü elan etmişdir. Tez-tez böyük 

dövlət postları tutan merkantilizmin nümayəndələrinə Tomas Men, Jan Batist Kelber, Uilyam Petti 

aiddir. Avropa mütəfəkkirləri və xüsusilə U.Petti hesab edirdi ki, millətin sərvəti nəcib metalların 

istehsalı və yığılması ilə müəyyən edilir, fiziokratlar kənd təsərrüfatı əməyi ilə, əməyi isə istehsalın 

əsas amili kimi müəyyənləşdirirdilər. Ancaq merkantilistlər o dövrdə hesablanmış pul nişanları 
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olan qızıl və gümüşü sərvətin əsas mənbəyi hesab etdilər. Tacirlər cəmiyyətin ən əhəmiyyətli sosial 

qrupu olaraq qəbul edildi. Onlar son nəticədə ixracın stimullaşdırılmasına və idxalın məhdudlaş-

dırılmasına gətirib çıxaran ticarət siyasəti ilə bağlı xarici mallara gömrük rüsumları vasitəsilə mü-

vafiq tövsiyələr də hazırlamışlar. 

Xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, bankların və kreditin yaranması, deməli, həm də 

maliyyə oliqarxiyası, eləcə də sənayenin yerləşdirilməsi, müxtəlif ölkələrin əhalisinin təminat sə-

viyyəsinin fərqləndirilməsi dünya bazarını yaradıb və öz nəzəri əsaslandırılmasını tələb edib. Bu 

rolu XVIII əsrin sonunda görkəmli klassik alimlər yerinə yetirmişlər. Bu sırada birincilərdən biri 

ingilis məktəbinin görkəmli nəzəriyyəçisi A.Smitin adıdır. XVIII əsrin sonlarında Avropa döv-

lətləri və ABŞ Afrika ərazisinin 10.8% -nə, Amerika 27.5% -nə, Asiya 51.5% -nə, Okeaniya 56.7% 

-nə, Avstraliya 100.0%-nə sahib idi. İngiltərənin koloniyalarının ümumi sahəsi 22.5 milyon 

kvadrat kilometr təşkil edirdi ki, bu da ölkənin ərazisini 75 dəfə üstələyirdi, əhali isə 252 milyon 

nəfər və ya metropoliyanın özündə olduğundan 6 dəfə çox idi. İngiltərənin ixracatının 30%-i 

müstəmləkələrinin payına düşürdü. Belə inkişaf meyilləri XIX əsrin sonuna qədər davam etməklə, 

xarici ticarətdə müstəmləkə amilini daha da qabartmışdır. 

Dünya və ya beynəlxalq ticarət sistemi XX əsrin ortalarında formalaşmış, bütün dünya ölkələ-

rinin qarşılıqlı ticarət əlaqələrindən ibarət olan, ümumdünya əmək bölgüsü əsasında formalaşan 

bir sistem kimi çıxış edir.  Belə ki, dünya ticarət sisteminin predmeti olan beynəlxalq ticarət hər 

bir ölkənin iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır və əhalinin rifah səviyyəsinə böyük təsir göstərir. 

Bu, həm əhalinin tələbatını ödəməyə imkan verir, həm də ölkənin daxili inkişafını stimullaşdırır. 

Nəticə olaraq, beynəlxalq ticarət imkan verir ki, bazarlar genişlənsin, həm mal, həm də xidmətlərin 

dövriyyəsi artsın. Belə ticarət nəticəsində bazar böyük rəqabəti ehtiva edir ki, bu da qiymətlərin 

azalmasında önəmli rol oynayır. 

Beynəlxalq ticarətin iqtisadi artıma təsiri qloballaşma dövründə mütləq şərtdir. Bu, siyasəti 

müəyyənləşdirən şəxslərə beynəlxalq ticarətlə bağlı məhsuldarlığın artırılması mənbəyini müəy-

yənləşdirərək müvafiq siyasət qurmağa kömək edir. Bu amillər bu gün Azərbaycanın iqtisadi inki-

şafı ilə bağlı siyasətin tərtib edilməsində də nəzərə alınır. Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq iqtisadi 

islahatların aparılması və xarici dünyaya istiqamətlənmiş strategiyaların qəbul edilməsində müsbət 

nəticələr nümayiş etdirir. Bundan başqa, Azərbaycanın beynəlxalq ticarətdə iştirakı milli sənaye-

nin məhsuldarlığının artırılmasına böyük töhfə verir. Təcrübə deməyə əsas verir ki, beynəlxalq 

ticarət iqtisadi artıma da müsbət təsir göstərir ki, bunu müvafiq şəkildə sistemləşdirmək mümkün-

dür: 

 sənayenin istehsal və inkişaf səviyyəsi artır; 

 texniki tərəqqinin və institusional inkişafın stimullaşdırılması baş verir; 

 daxili bazarda çatışmayan kapital və aralıq məhsulların idxalının artırılması təmin olunur; 

 rəqabət və məhsuldarlığın artırılması daha da sürətlənir; 

 müasir texnologiyaların iqtisadiyyat sahələrinə tətbiqi güclənir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ticarətin az məhdudlaşdırılmasına malik olan ölkələr daha məhdud 

ticarət siyasəti olan ölkələrə nisbətən yüksək sürətli iqtisadi artıma nail olur. Əksinə, proteksioniz-

min yüksək səviyyəsi olan ölkələr, bir qayda olaraq, daha az ticarət məhdudiyyətləri olan ölkələrə 

nisbətən ləng templərlə inkişaf edir. Bu, tariflərin istehsalçıların əhatə etməsi lazım olan əlavə 

birbaşa xərcləri əks etdirməsi ilə bağlıdır ki, bu da istehsalın həcmini və böyüməsini azalda bilir. 

Ticarətin liberallaşdırılması müqayisəli üstünlüklərə malik olan fəaliyyət növlərini genişləndir-

məyə və buna görə də iqtisadi artımı stimullaşdırmağa imkan verir. Zəif inkişaf etmiş ölkələr, bir 

qayda olaraq, işçi qüvvəsinin həddindən artıq təklifi səbəbindən vaxt aparan fəaliyyətlərlə məşğul 

olurlar [4; 7]. Beləliklə, yoxsulluq daha sürətli artım hesabına azaldıqca, yoxsul ölkələr ticarətin 

liberallaşdırılmasını öz üstünlüklərindən istifadə edərək inkişaf siyasətinin aləti kimi istifadə edə 

bilərlər. İxrac gəlirlərinin artım tempi adambaşına real gəlirlərin artım templərinə müsbət təsir 

göstərir. İqtisadiyyatın artım tempi arasında korrelyasiya uğurlu artım təcrübəsi olan ölkələr ara-

sında xüsusilə güclüdür. İxrac edən ölkələrin əksəriyyətində ümumi iqtisadi fəallığın səviyyəsini 
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müəyyən edən əsas dinamik amildir. Ölkənin artım göstəriciləri istər ixracın, istərsə də idxalın 

gəlirlərinin elastikliyi göstəricilərindən asılıdır. [4; 8] Bəzi tədqiqatçılar ticarətin açıqlığının 

iqtisadi artıma, xüsusilə də aşağı gəlirli inkişaf etməkdə olan ölkələr halında mənfi təsir göstərə 

biləcəyini də əsaslandırırlar. Göstərilir ki, azad ticarət iqtisadiyyatın ixtisaslaşdırılmış sektorların-

da məhsuldarlığın artımının müqayisəli çatışmazlığı səbəbindən iqtisadi artıma mane olur. Həm-

çinin belə təsəvvürlər, bir qayda olaraq, bu asılılığı xarakterizə edən əyri kimi də verilir. Belə əyri 

üçün müəyyən bir hədd mövcud olur ki, onun hüdudlarından kənarda ticarətin liberallaşdırılması 

iqtisadi artıma mane olur. Beləliklə, bu tədqiqat nümayəndələrinin fikrincə, belə yanaşma ilə bağlı 

daha açıq iqtisadiyyat nə qədər yavaş olsa da, artım templəri bir o qədər yavaş olur. [9; 11] 

Xarici ticarətin mənşəyi mütləq və müqayisəli üstünlükdə izlənilə bilər. Mütləq üstünlük nə-

zəriyyəsi Adam Smitin əsərlərində daha ətraflı araşdırılır.  Smit, azad ticarət zamanı hər bir millə-

tin digər ölkələrə nisbətən daha səmərəli istehsal edə biləcəyi malların istehsalında ixtisaslaşa bilə-

cəyini və səmərəli istehsal edə bilməyəcəyi malları idxal etdiyini irəli sürür. Onun fikrincə, istehsal 

amillərinin beynəlxalq ixtisaslaşdırılması malları bütün millətlər üçün əlçatan edir. [4] David 

Ricardo Smit tərəfindən təklif edilən məhdudiyyətlərə əsaslanan öz nəzəriyyəsini inkişaf etdirmiş-

dir. Belə ki, o, ölkələr arasında ticarətin müqayisəli dəyər üstünlüyünü müəyyən edən “alternativ 

xərclər əmsalı” kimi tanınan mühüm elementi təqdim edir. Ricardonun baxışına görə, ölkələr qiy-

mətlərin müqayisəli üstünlüyünə malik olan malların istehsalı və ixracı üzrə ixtisaslaşmalıdır və 

müqayisəli dəyər çatışmazlığına malik olanları idxal etməlidirlər. [4] 

Xekşer-Olinin [4; 6] xarici ticarət nəzəriyyəsi də mövcuddur. Bu nəzəriyyəyə görə ölkə zəngin 

resursların intensiv istifadəsini tələb edən malların istehsalı və ixracında ixtisaslaşmalıdır. Onun 

fikrincə, iqtisadiyyat kapital və ya işçi qüvvəsi kimi çıxış etməklə, zəngin resursların istifadə 

edildiyi məhsulu istehsal edib ixrac etməlidir. Onun təqdim etdiyi modeldə hesab olunur ki, inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə işçi qüvvəsi çoxdur və buna görə də onlar kənd təsərrüfatı məhsulları kimi 

ilkin məhsulun istehsalına diqqət yetirməli və kapital tutumlu məhsul idxal etməlidirlər. Bu 

baxışlarda inkişaf etmiş ölkələrdə sənaye malları istehsalına üstünlük verilməsi də əsaslandırılır. 

Qlobal iqtisadiyyatın indiki dövründə milli sərhədlər azalır ki, bu da təkcə ölkənin regionları 

arasında deyil, həm də ölkələr arasında resursların köçürülməsinə gətirib çıxarır. Lakin regional 

imkanlar aspekti iqtisadi rəqabətin məkan strukturunda çox əhəmiyyətli olur. İqtisadi qarşılıqlı 

fəaliyyətin sosialyönümlülüyü də diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Bu yanaşma regionların inki-

şafı və vacib ərazi əsası kimi tanınmasına, iqtisadi artımın biliklərinə əsaslanan iqtisadi inkişafa 

əlavə təkan verə bilər. Dünyanın regionları, eləcə də ölkə daxilində ayrı-ayrı regionlar arasında 

baş verən iqtisadi fərq bölgələrin rəqabət qabiliyyətindəki fərqləri əks etdirir. Bu da getdikcə daha 

çox istehsal vahidlərinin və bütövlükdə regional sistemlərin innovasiya potensialından asılıdır. 

Texnoloji inkişaf prosesi yerli və ya regional səviyyədə də baş verir, hətta qloballaşma dövründə 

texnoloji təsirin coğrafiyası geniş ola bilər. 

Müasir dünyanın ayrı-ayrı region və bölgələri müəyyən sənaye istehsalı növləri üzrə ixtisaslaş-

maqdadır. Bu baxımdan, regional səviyyədə ticarətin əsas amillərindən biri kimi ixtisaslaşmanın 

əsas üstünlüklərini vermək mümkün olur: 

 Resurslardan səmərəli istifadə. Müvafiq resursların olması səbəbindən region konkret sahə 

üzrə ixtisaslaşa bilər, buna görə də, resursdan səmərəli istifadə etmək daha asan olur. 

 Region əhalisi üçün iş yerlərinin yaradılması. Sənaye sahələri müəyyən bir bölgədə inkişaf 

etdikdə, bu bölgənin sakinlərinin həyat tərzinə və maddi-sosial-rifahına  yardım etmiş olur. 

 İnfrastruktur sistemin inkişafı. Region müəyyən sahə üzrə ixtisaslaşdıqda bu sahəni dəstək-

ləmək üçün infrastruktur yaradılır ki, bu da region və ətraf bölgələrin sosial-iqtisadi, ticarət əla-

qələrinin inkişafında önəmli rol oynayır. 

 Region-ölkə və beynəlxalq ticarət münasibətlərinin birgə inkişafı. İnkişaf etmiş region artıq 

özü aparıcı xarici ticarət və maliyyə mərkəzinə çevrilir, bu amil də xarici ticarətin müxtəlif istiqa-

mətli inkişafına dəstək verir. 
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Bütün bu kimi konseptual yanaşmalar artıq XIX əsrin sonundan başlayaraq, öz inkişaf mə-

qamları ilə diqqəti cəlb etməkdədir. Klassik iqtisadçıların, o cümlədən də sonrakı alimlərin tədqi-

qatlarında da belə səpgidən baxışların olması, xarici ticarətin dar çərçivədə deyil, daha geniş müs-

təvidə götürülməsini əsaslandırır. Müasir təcrübə deməyə əsas verir ki, xarici ticarət - iqtisadi rifah 

resurslarının mövcudluğu və onlardan səmərəli idarəetmə sistemindən asılıdır. Belə yanaşma həm 

də xarici ticarət prosedurlarının səmərəliliyinin artırılması, məhsul və xidmətlərə dair qaydaların 

uyğunlaşdırılması və bu qaydaların şəffaflığının artırılmasına yönəlmiş üfüqi siyasət resursların 

optimal istifadəsi ilə də sıx bağlıdır. Bununla belə, xarici ticarətdə dövlətlər horizontal siyasətlə 

kifayətlənmir, ixtisaslaşmış agentliklər yaradır, yardım üçün inkişaf məqsədilə müraciət edir və 

ticarət qaydalarını müzakirə edirlər. İxracın stimullaşdırılması fəaliyyəti üçün məhsulların, sek-

torların və bazarların seçilməsində şəffaflığı təmin etmək kimi zərurətlər də nəzərə alınmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət münasibətlərinin əsas xüsusiyyətləri 

Milli iqtisadiyyatın ixrac potensialının inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır. İxrac poten-

sialının əsası ölkənin malik olduğu müqayisəli üstünlüklərin mövcudluğudur. Ənənəvi olaraq tor-

paq, əmək, kapital kimi amillər müqayisəli üstünlüklərə aiddir. Müasir şəraitdə çatışmayan amil-

ləri cəlb etmək və onları səmərəli birləşdirmək imkanları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 

kapital və generasiya edən ölkələr təbii ehtiyatları alır və onları həddindən artıq miqdarda olan 

ölkələrdən insan resurslarını cəlb edirlər. Bir qayda olaraq, bunlar inkişaf etməkdə olan və ya zəif 

inkişaf etmiş ölkələrdir. Öz növbəsində, inkişaf etməkdə olan və ya zəif inkişaf etmiş ölkələr təbii 

və əmək resurslarına malik olaraq çatışmayan kapital və innovasiyaları cəlb etməyə çalışırlar. 

Beləliklə, rəqabət qabiliyyətinin formalaşdırılması üçün çatışmayan amilləri cəlb etmək və möv-

cud və cəlb olunmuş resursları effektiv şəkildə birləşdirmək vacibdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı 

üçün neft-qaz yataqlarının olması, neft-qaz yataqlarının işlənilməsi üçün yüksək ixtisaslı və eyni 

zamanda ucuz işçi qüvvəsi səciyyəvi olmuşdur. Bu vəziyyətdə, sənayenin inkişafı üçün ilkin bir 

qaynaq maliyyə resursları idi ki, bu da xarici kapitalın cəlb edilməsini zəruri edirdi. İnkişaf etmiş 

ölkələrdə ixrac potensialının inkişaf etdirilməsi sahəsində böyük təcrübə toplanmışdır. Bir çox 

ölkələr ixrac strukturunun yenidən qurulmasından keçib və dünya təsərrüfatına inteqrasiya edib, 

rəqabət üstünlüklərindən və onların effektiv birləşməsindən istifadə ediblər. Yeni sənaye ölkələri 

ixraca yönəlmiş iri biznesə dəstək olaraq sənayeləşmə yolunu seçiblər. Qeyd etmək lazımdır ki, 

həmin ölkələrdə iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərin dövlət tənzimlənməsinə əhəmiyyətli rol 

ayrılmışdı. 

Azərbaycan Respublikasında ixrac potensialının tənzimlənməsində əsas məqsəd kimi milli iq-

tisadiyyatın davamlı inkişafını təmin etmək və makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması da 

diqqət mərkəzində saxlanılır. Digər tərəfdən, ixrac potensialının artırılması, xarici ticarətin geniş-

lənməsi, milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün səmərəli istifadə edilməsi makroiqtisadi sabitlik baxı-

mından da önəmli hesab olunur. Bu baxımdan da ixrac potensialının tənzimlənməsindən danışar-

kən makroiqtisadi inkişaf göstəricilərinin, milli iqtisadiyyatda müşahidə olunan meyillərin nümu-

nələrinin öyrənilməsi zərurəti yaranır. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra 

dünya ölkələri ilə sərbəst idxal-ixrac əməliyyatları aparır və bu sahədə ölkənin əlaqələri genişlənir.   

Yeni sənaye ölkələri üçün milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmış inkişafı, yüksək iqtisadi artım 

templəri, iqtisadiyyatların struktur yenidənqurmasının uğuru elektronika və cihazqayırma kimi 

yüksək texnologiyalı, elmtutumlu istehsalatların xeyrinədir. Qeyd etmək lazımdır ki, mütərəqqi, 

elmtutumlu istehsalatların dəstəklənməsi, informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə yanaşı, səna-

yenin ənənəvi sahələrinin rekonstruksiyası aparılmış, enerji, material, əmək tutumlu istehsalatların 

səviyyəsi azalmışdır. Nəticədə iqtisadiyyatın sahə strukturunun, həm ayrı-ayrı ölkələrdən, həm də 

bütövlükdə dünya təsərrüfatından modifikasiya edilməsi baş vermişdir. Qloballaşma, beynəlxalq 

əmək və kooperasiya bölgüsünün dərinləşməsi şəraitində bir çox ölkələr dünya təsərrüfatı 

sisteminə, iqtisadiyyatın açıqlığının yüksək səviyyəsinə malik, digər ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrin 

genişləndirilməsini və onlardan asılılığını nəzərdə tutan sistemə daxil edilirlər. Xarici iqtisadi in-

kişaf perspektivləri ölkənin dünya bazarında rəqabət üstünlüklərini müəyyən edən ixrac potensialı 
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nəzərə alınmaqla nəzərdən keçirilir. Hər bir ölkənin ixrac potensialı bütövlükdə onun regionlarının 

ixrac potensialından formalaşır ki, bu da xarici iqtisadi münasibətlərdə müstəqil struktur vahidləri 

kimi çıxış edə bilər. Onlar nəinki milli iqtisadiyyatın resurslarla təmin olunmasını, həm də sistemin 

mövcud resurslar əsasında inkişaf etmək qabiliyyətini müəyyən edirlər. Qloballaşma proseslərinin 

nəticəsi dünya iqtisadiyyatının vahid sistem kimi formalaşması olmuşdur. Bu prosesin sayəsində 

milli iqtisadiyyatlar inteqrasiya proseslərinə cəlb olunmuş və dünya konyunkturasının dəyişməsinə 

tez reaksiya verməyə məcbur olublar. Son illərin hadisələri göstərdi ki, hər hansı bir ölkədə iqtisadi 

böhranlar digər ölkələrə və bölgələrə çox sürətlə yayılır, qlobal böhrana çevrilir. Bunun səbəbi 

informasiya texnologiyaları, xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, fond birjalarının inkişaf 

səviyyəsidir. Bütün bu kimi amillər xarici ticarət münasibətlərinin inkişafına da müxtəlif baxımdan 

təsirlər göstərməkdədir. 

Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının müşahidəçisi kimi qalmaqdadır. Ölkəmiz, Avra-

siya İqtisadi İttifaqına daxil olmasa da, lakin Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı siyasəti təşəb-

büsü çərçivəsində Avropa Qonşuluq Siyasətinin hədəf ölkəsidir. Bu təşəbbüslər iqtisadi inkişaf, 

idarəetmə, əlaqələndirmə və insanlar arasında əlaqələr (12) sahəsində fəaliyyət sayəsində Avropa 

İttifaqının Azərbaycanla əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə yönəlmişdir. 1999-cu ildən etibarən Av-

ropa İttifaqı ilə ticarət əlaqələri tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi ilə tənzimlənir və artıq daha tam 

ticarət sazişinin (12) imzalanması barədə danışıqlar başlamışdır. 

Azərbaycanın ixracının ən mühüm hissəsini, yəni 80%dən çoxunu xam neft (ixracın 82 faizi) 

təşkil edir ki, bunun da ardınca neft qazı (9,1%) və neft emalı məhsulları (2,3%) gəlir. Ölkədə hələ 

ki, kiçik metal ixracından başqa, digər məhsulların ixracının payı çox azdır. Azərbaycan əsasən 

xam karbohidrogen ehtiyatlarını ixrac edirsə, o, əsasən hazır sənaye malları və istehlak malları 

idxal edir. Onun idxalının əsas hissəsini - avadanlıq (25%) və nəqliyyat vasitələri (11%, əsasən 

idxalın 3,9%-ni təşkil edən minik avtomobilləri), həmçinin metallar (10%), kimya məhsulları 

(10%) və tərəvəz (8%) təşkil edir. [13;14] 

Təcrübə deməyə əsas verir ki, ölkənin və dünyanın yüksək potensialı ilə seçilən bütün digər 

dövlətlərin xammal və yanacaq məhsullarının ixracı üçün ən əlverişli istiqamətləri inkişaf etmiş 

tərəfdaşlar, habelə ərazilərinin zəif geoloji quruluşu və əlverişsiz iqlim şəraiti olan regionlar təşkil 

edəcəkdir. Buradan da belə bir baxış irəli gəlir: ölkə müxtəlif sahələrdə, o cümlədən maşınqayırma, 

elektronika və radiotexnika sahələrində son məhsulların sərfəli ixracatçısı ola bilər. Çünki, belə 

məhsulların nə istehsalı, nə də inkişaf etmiş ölkələrin “ən yaxşı” son məhsullarının alınması üçün 

kifayət qədər resursları yoxdur. Beləliklə, inkişaf etməkdə olan ölkələr və üçüncü dünya dövlətləri 

öz tələbatlarını nisbətən aşağı imkanlı, lakin ən əsası əlverişli qiymətlərlə təmin edəcəklər. Hesab 

edirik ki, bu amil həm də 2018-ci ildən ölkədə istehsalı başlanan “Xəzər” avtomobillərinin ixracı 

zamanı özünü yaxşı göstərə bilər. 

Azərbaycan özünün çoxtərəfli münasibətləri ilə məntiqi birlik yaradan ayrı-ayrı xarici dövlət-

lərlə ikitərəfli münasibətlərə, o cümlədən qonşu ölkələrlə münasibətlərinə xüsusi diqqət yetirir. 

Ölkəmiz uğurlu ölçülüb-biçilmiş və tarazlaşdırılmış xarici siyasət apararaq, dünya miqyasında 

mövqelərinin möhkəmləndirilməsinə, eləcə də Qafqaz regionunda ən mühüm ölkəyə çevrilməsinə 

çalışır. Azərbaycan siyasi müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadi inkişafın əsas vəzifələrindən biri 

xarici iqtisadi əlaqələrin qurulması zərurətidir. Xarici ticarətin strukturunda əsaslı dəyişikliklər baş 

veməkdə, ölkənin ticarət tərəfdaşlarının tərkibi dəyişməkdədir. Belə ki, əgər, 1997 - ci ildə ölkənin 

ticarət tərəfdaşlarının sayı 84, 1999-cu ildə 121 ölkə idisə, hazırda onların sayı 150-yə yaxındır. 

[13;14] 

Azərbaycanın əvvəlki dövrlərdə əsas ticarət tərəfdaşlarını MDB ölkələri təşkil edirdisə, indi bu 

nisbət Avropa İttifaqı və digər dövlətlərin xeyrinə dəyişməkdədir. Azərbaycan MDB ölkələri 

arasında Rusiya Federasiyası ilə böyük ticarət dövriyyəsinə malikdir, ticarət dövriyyəsində bu 

ölkənin payı təxminən 42% təşkil edir. Digər MDB ölkələri ilə müqayisədə Rusiyanın böyük 

üstünlüyə malik olmasının səbəbi bu ölkədə Azərbaycanın böyük kənd təsərrüfatı məhsulları ba-

zarının mövcudluğu ilə də bağlıdır. Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqtisadi və ticarət münasibət-  
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ləri də keçmişdə bu dövriyyənin artmasında mühüm rol oynayır. [1; 2]            

Azərbaycan regional ticarət sazişlərində də iştirak etməkdədir, GUAM ölkələri arasında azad 

ticarət zonalarının yaradılması haqqında sazişdən sonra bu proses genişlənməkdədir və ticarət 

sazişlərində əsas elementlər kimi aşağıdakılar diqqəti cəlb edir: 

 malların ixracı və idxalı üçün gömrük rüsumlarının, digər yığımların ləğv edilməsi; 

 ən əlverişli ölkənin milli rejimi və ya eyni rejimin tətbiqi; 

 kvota və digər kəmiyyət məhdudiyyətlərinin ləğvi; 

 ümumi gömrük təsnifat sistemindən istifadə; 

 vicdansız rəqabət hallarının qarşısının alınması; 

 sərbəst tranzit keçidi; 

 mübahisələrin və anlaşılmazlıqların danışıqlar yolu ilə həlli; 

 ayrı-seçkilik olmadan dövlət satınalmalarının qarşılıqlı liberallaşdırılması. 

Avropa ölkələri, İtaliya, Türkiyə, Almaniya, Çexiya, İsveçrə, həmçinin Rusiya, İsrail, Hindistan 

2018-ci ildə ölkənin ən mühüm ticarət tərəfdaşları olublar. Azərbaycan əsasən inkişaf etmiş ölkə-

lərlə və ya yüksək iqtisadi inkişafa malik ölkələrlə beynəlxalq ticarət münasibətləri yaratmışdır. 

Bundan başqa, ölkə öz məhsullarının ixracının genişləndirilməsinə daha çox diqqət yetirməklə, 

ümumi əməkdaşlıq göstəricisinin böyük hissəsini müəyyən edir. Xarici ticarət dövriyyəsinin 

(2018) 62,9%-i ölkədən ixrac olunan malların həcmini il ərzində təşkil edir. Konkret ixrac həcmi 

19,5 milyon ABŞ dollarına bərabərdir. Ölkədə 2019-cu ildə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 2 milyard 

dollar təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki dövrlə müqayisədə 16% artıma bərabərdir. 2019-cu ildə 

Rusiyaya 690,6 mln., Türkiyəyə 401,8 mln., İsveçrəyə 179 mln., Gürcüstana 159,1 mln. və 

Ukraynaya 50,6 mln. ABŞ dolları həcmində qeyri - neft məhsulları ixrac edilmişdir. 2019-cu ildə 

Rusiyaya qeyri - neft ixracı 11,5%, Türkiyəyə 16,5%, İsveçrəyə 32,2%, Gürcüstana isə 27,8% və 

Ukraynaya 24,6% artması ilə nəzərə çarpır. Bu dövrdə qeyd edək ki, ixrac olunan qeyri-neft 

sektoru mallarının siyahısında kənd təsərrüfatı məhsulları üstünlük təşkil edir. [13;14] 

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrinin əsas xüsusiyyətlərindən biri ölkənin 

beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatlara daxil olmasıdır, Bu da ictimai həyatın bütün sahələrində 

bu təşkilatlara inteqrasiya etməyə imkan verir. Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla, o 

cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İs-

lam İnkişaf Bankı və Asiya İnkişaf Bankı ilə əlaqələrini dərinləşdirməkdədir. Azərbaycan Rusiya 

məhsullarının dünya bazarına çıxarılmasında da mühüm rol oynayır. Beləliklə, Rusiya məhsulları 

İrana, oradan isə Hindistana Azərbaycan vasitəsilə göndərilə bilər. Bu baxımdan Azərbaycan həm 

Rusiya, həm də digər ölkələr üçün nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilə bilər. Bu, ölkə vasitəsilə 

ticarət dövriyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına gətirib çıxaracaqdır. Xüsusilə də, Şimal – 

Cənub və Qərb – Şərq nəqliyyat dəhlizlərinin getdikcə daha əhəmiyyətli yolayrıcında yerləşən 

Azərbaycan əlverişli coğrafi mövqeyi ilə seçilir. 

“Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsi” rəqabət-

qabiliyyətli, çoxşaxəli, inklüziv və dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşdırılması üzrə təşəbbüslərin 

tərkib hissəsi kimi çıxış edir. [1] Bu mühüm sənəd ölkənin xarici ticarətinin təşkili, inkişaf pers-

pektivlərinin müəyyən edilməsi baxımından da önəmli rol oynayır. Belə ki, bu yol xəritəsi 2025- 

ci ilə qədər və 2025-ci ildən sonra logistika və ticarət sahəsində Azərbaycanın iqtisadi inkişafının 

qısa, orta və uzunmüddətli perspektiv istiqamətlərini müəyyən edir. Sənəd çərçivəsində müəyyən 

edilmiş prioritetlərdə dövlət-özəl tərəfdaşlığına investisiya qoyuluşlarının zəruriliyi göstərilmişdir 

və bu prioritetlərin təsirlərinin nəticələri üzrə ilkin hesablamalar aparılmışdır. Ticarət sahəsində 

qlobal istiqamətlərə təkan verən üç mühüm amil mövcuddur ki, bu da ölkəyə yüksək əlavə dəyər 

əldə etmək imkanları verə bilər: 

 Makroiqtisadi amillər ölkələr arasında ticarətin həcminin artmasına müsbət təsir göstərir. 

Son iyirmi il ərzində açıq bazarlarda və liberal ticarətə əsaslanan inkişaf modeli iqtisadi artımın 
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əsas modelinə çevrilmişdir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tərəfindən dəstəklənən islahatlar çər-

çivəsində ticarət prosedurlarını sadələşdirən qlobal sazişlər bu istiqamətlərin daha da sürətlən-

məsinə səbəb olmuşdur. Prinsipcə, hazırda ticarət qlobal ÜDM-in artım templərini qabaqlayaraq 

inkişaf edir. 

 Sektor və şirkətlər səviyyəsində olan amillər də istehsal seqmentlərinin coğrafi bölgüsünü 

yaxşılaşdırır. Belə ki, bir tərəfdən şirkətlər yeni və inkişaf etməkdə olan bazarlarda artım imkan-

larından istifadə etmək üçün öz fəaliyyətlərini yeni coğrafi areallarda qururlar, digər tərəfdən isə 

aşağıqiymətli istehsal imkanlarından istifadə etmək üçün istehsal əməliyyatlarının həcmlərini 

genişləndirirlər. Qlobal dəyər zəncirlərinin inkişafı və şaquli ixtisaslaşmanın dərinləşməsi göstəri-

lən meyilləri daha da gücləndirir. 

 Bəzi effektiv inkişaf mexanizmlərinin inkişafı mikro və makro səviyyədəki amilləri dəstək-

ləyir. Bu baxımdan xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi sahəsində inkişaf və yeni maliyyələşdirmə 

alətlərinin tətbiqi bu əməliyyatların həcminin artmasına səbəb olar. 

 

Nəticə 

Xarici ticarət üçün daha çox potensial olan malların və xidmətlərin müəyyənləşdirilməsi məq-

sədilə ölkənin yerli bazarında istehsal olunan ilk növbədə sərmayə və istehsalçıların diqqətini cəlb 

edə biləcək istehsal sahələrinə nəzər salmaq lazımdır. Azərbaycan xarici investorların cəlb edilmə-

si üçün iqtisadiyyatın potensial sahələri haqqında məlumat bazasını daha genişləndirməlidir, belə 

yanaşma aşağıdakı imkanları təmin edər: 

 xarici valyutanın ölkəyə axını, bu da öz növbəsində milli valyutanı gücləndirir; 

 dünya standartlarına istinad edərək yeni biliklərin əldə edilməsinə və yerli istehsalın inkişa-

fına kömək edən xarici təcrübə; 

 milli kadrların işlə təmin edilməsi ilə yeni iş yerlərinin yaradılması; 

 vergitutma vasitəsi ilə ölkə büdcəsinin gəlirlərinin artırılması; 

 milli istehsalın inkişafı üçün yeni stimul təmin edən rəqabət mühitinin yaradılması. 
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Основы и особенности развития организации внешней торговли 

 

Резюме 

Статья фокусируется на концептуальных основах внешней торговли с разных точек зре-

ния. Оцениваются основные взгляды в этой области, излагается отношение к процессам в 

этом направлении. Также изучаются особенности развития внешней торговли, ее преиму-

щества и факторы, которые она может создать. Выдвигаются мнения об уровне развития 

внешней торговли Азербайджанской Республики и ее перспективах. 
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Summary 

The article focuses on the kunseptual fundamentals of foreign trade from different points of 

view. The main points of view in this area are evaluated and expressed their attitude to the 

processes in this direction. It also examines the features, benefits and factors that foreign trade can 

generate. Views are put forward on the level of development of foreign trade of the Republic of 

Azerbaijan and its prospects. 
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İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN DÖVLƏTİN İQTİSADİ FƏALİYYƏTİNDƏ ROLU 

 

Xülasə 

Məqalədə iqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyəti, yaranma tarixi verilmiş, onun dövlətin milli təh-

lükəsizliyinin təmin olunmasında rolundan bəhs edilmişdir. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunma-

sında informasiyaların, xüsusi ilə mühasibat uçotu informasiyalarının rolu məsələsinə baxılmış, 

müasir şəraitə uyğun müəyyən araşdırmalar verilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, müəssisə, idarəetmə, qərarların qəbulu, iqtisadi fəaliyyət, 

xarici - iqtisadi əlaqələr, İKT, informasiya. 

 

Giriş 

Qloballaşan dünya iqtisadiyyatı ölkəmizdə davamlı sosial- iqtisadi inkişafın  təmin olunmasını 

mütləq qaydada zəruri etmişdir ki, bu da xarici iqtisadi əlaqələrin daha da genişlənməsini tələb 

edir. Belə bir şəraitdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Davamlı 

və sürətli iqtisadi inkişafın təmin olunmasında ölkələrarası xarici-iqtisadi, ticari  əlaqələrin artması 

əhalinin istehlak mallarına olan tələbatının daha dolğun ödənilməsində, həmçinin iqtisadiyyatın 

strukturunun formalaşmasında, beynəlxalq əmək bölgüsündə müstəsna rol oynayır. Xarici iqtisadi 

fəaliyyətin milli maraqlara uyğun şəkildə genişləndirilməsi və inkişafı üçün ölkənin iqtisadi, o 

cümlədən, xarici ticarət potensialının davamlı inkişafı və bu potensialın səmərəli reallaşdırılmasını 

təmin etməklə, iqtisadi təhlükəsizliyin nəzərə alınması istiqamətində məqsədyönlü, ardıcıl və 

sistemli siyasət aparılmasını tələb edir. İqtisadi təhlükəsizlik milli iqtisadiyyatın səmərəli, dinamik 

yüksəlişinin, onun cəmiyyətin, dövlətin, fərdin tələbatlarını ödəyə bilməsi üçün əlverişli olan da-

xili və xarici şəraitlərin məcmusudur. İqtisadi maraqlar üçün birbaşa təhlükəni ictimai təkrar is-

tehsalın normal gedişini pozan iqtisadi təhdidlər yaradır. 

İxrac məhsulları qiymətlərinin kəskin şəkildə düşməsi və ya idxal olunan əmtəələrin qiymətinin 

qalxması xarici bazardan yüksək asılılıq şəraitində iqtisadiyyatın vəziyyəti üçün olduqca təhlükə-

lidir. Ölkədən geniş miqyasda maliyyə vəsaitinin axması milli iqtisadi təhlükəsizlik üçün ən ciddi 

təhlükələrdən biridir. Ölkənin yalnız iqtisadi deyil, həm də siyasi təhlükəsizliyi üçün təhlükə yara-

dan ən ciddi iqtisadi xarici problemlərdən biri də xarici borc problemidir. Xarici borcun yüksək 

səviyyədə olması dövlətin öz milli maraqlarında müstəqil xarici siyasət aparmaq imkanlarını şübhə 

altına alır, çünki ölkə daim aparıcı kreditorların fikrini nəzərə almalıdır. Elmi-texniki inqilabın 

genişləndiyi indiki şəraitdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının aktuallığı günü-gündən 

artmaqdadır. 

İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyəti 

Qədim dövrlərdən başlayaraq təhlükəsizlik insanların səxsi və ictimai həyatında mühüm rol 

oynamışdır. Təhlükəsizlik sözü bir neçə mənada istifadə olunurdu. Təhlükəsizlik deyəndə fərdi 

təhlükəsizlik, ictimai təhlükəsizlik, ərazi təhlükəsizliyi və dövlətin təhlükəsizliyi anlamına gəlirdi. 

Ümumilikdə elmi ədədbiyyatda “təhlükəsizlik” anlayışı ilk dəfə XII əsrdə Avropada işlədilmişdir. 

O vaxtdan bu anlayış insan mənəviyyatını hər cür təhlükədən qorumaq mənasını vermişdir. Lakin 

bu anlayış XVII əsrə kimi az işlədilmişdir. Bunun əsas səbəbi bu anlayışın “polis” termini ilə 

əvəzlənməsidir. Bu dövrdə “polis” anlayışı daha çox işlənmiş və bu anlayışın məzmunu daha 

əhatəli olmuşdur. Belə ki, onun məzmunu dövlət quruluşunu, dövlətin idarəetmə sistemini özündə 

ehtiva etmiş və məqsədi dövlətin yaxşı yaşamasını və təhlükəsizliyini təmin etmək idi. 

XVII- XVIII əsrlərdə əmtəə - pul münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq bazar iqtisadiy-

yatı sisteminin formalaşması dövlətin məqsədinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Başqa sözlə, 

dövlətin təhlükəsizliyi ön plana keçmiş və onun məzmununda dəyişiklik əmələ gəlmişdir. Onun 
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məzmununa ölkənin daxilində sakitliyi təmin etmək, insanları fiziki və mənəvi təhlükələrdən 

qorumaq, siyasi və iqtisadi sahələrin təhlükəsizliyini təmin etmək kimi komponentlər də daxil 

edilmişdir 

Məsələn, 12-ci əsrdə istifadə olunan təhlükəsizlik deyəndə insanın mənəvi vəziyyətinin stabil, 

sakit olması bildirilirdi, hansı insanlar ki, özlərini bütün təhlükələrdən  qorunmuş sayırdı. Lakin dövr 

dəyişdikcə, inkişaf artdıqca təhlükə növləri çoxalırdı. Əgər qədim dövrlərdə dövlət bütün gücünü 

əsasən ordu quruculuğuna verirdisə, zaman keçdikcə anlamağa başladılar ki, ordunun gücü birbaşa 

iqtisadiyyata bağlanır. Getdikcə kəşfiyyat orqanları inkişaf edir və kəşfiyyatın inkişafı ilə təhlükə-

sizlik orqanları başa düşürlər ki, hərbi qüvvə ilə yox, iqtisadi müharibə aparmaqla dövlətin ordusunu, 

iqtisadiyyatını zəiflədərək onu məhf eləmək daha asan olar. Ulu öndərimiz  Heydər Əliyevin tarixə 

qızıl hərflərlə yazdığı sözlər burada öz yerini tapır: “İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdi”. 

[1, s. 3]  Bütün bunlara baxaraq tarixə nəzər salanda görürük ki, ilk dəfə XVIII  əsrdə Avropa 

dövlətləri  dövlətin təhlükəsizliyinin birbaşa iqtisadi inkişafla yanaşı olduğunu başa düşmüşlər.  

Bəzi mənbələrdə göstərildiyi kimi, ilk dəfə “iqtisadi təhlükəsizlik” termini  Amerika Birləşmiş 

Ştatları prezidenti F.D.Ruzveltin 1934-cü il əmrinə əsasən “Federal İqtisadi Təhlükəsizlik Komitə-

si və Məsləhət Şurası”  yaradılması ilə bağlı verdiyi fərmanda öz əksini tapmışdır. Lakin bu qurum 

fiziki şəxslərin iqtisadi təhlükəsizliyini qoruyurdu, daha dəqiq desək, işsizliyin qarşısını almaqla 

məşğul idilər. Böyük Vətən müharibəsindən sonra başlayan “Soyuq müharibə” ərəfəsində təhlükə-

sizlik deyəndə bütün anlamlar güc strukturlarının  qüdrətinin artırılması ilə bağlı olmuşdu. Onların 

məqsədi digər dövlətlərdən onların fəaliyyəti, iqtisadi gücü, gələcək planları haqqında  məlu-

matları oğurlamaqdan ibarət olmuşdur. Bu halda ən böyük yük kəşfiyyat orqanlarının üzərinə dü-

şürdü. Həmin dövrlərdə kəşfiyyat və əks-kəşfiyyatın əsas vəzifələri silahlanma yarışına yönəlmiş-

di. Bütün gücü xarici kəşfiyyata vermişdilər, daxili təhlükəsizlik haqqında elə də fikirləşmirdilər. 

Lakin 1973-cü ildə ilk baxışda adi oğurluq kimi görsənən bir əməliyyat sonda böyük bir qalmaqala 

çevrilmişdir. Bu əməliyyat nəticəsində Sovet İttifaqında dövlət ilk dəfə  “kölgə”  iqtisadiyyatının 

mövcudluğu və onun geniş əhatəsi ilə rastlaşdı. “Sexoviklər” adı almış bu işin sonu ona gətirib 

çıxardı ki, Sovet İttifaqında dövlət rəhbərləri başa düşdülər ki, ordu, silah kimi vacib sahələrlə 

yanaşı, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək lazımdır. Həmin dövrdən Sovetlər İttifaqında 

iqtisadi təhlükəsizliklə bağlı sahələr yaradıldı və bu sahə üzrə mütəxəssislər hazırlamağa 

başladılar. Hesab edirik ki, sovet iqtisadiyyatının getdikcə pis vəziyyət alması səbəblərindən biri 

də “kölgə” iqtisadiyyatının geniş vüsət alması ilə bağlı idi. Təəssüf ki, bu gün müstəqil respub-

likamızda da “kölgə” iqtisadiyyatı geniş yayılmışdır. İri və orta həcmli müəssisələrin (firma, şirkət, 

Holdinq) əksəriyyəti ikili mühasibatlı, yəni “kölgə” iqtisadiyyatı şəraitində işləyirlər ki, bunun 

yeganə çıxış yolu kimi İKT imkanlarından istifadə edərək ölkədə tam nağdsız əməliyyatlara ke-

çilməsidir. 

Müasir dövrdə iqtisadi təhlükəsizlik anlayışının aktuallığı daha da artmaqdadır. İstər siyasi, is-

tərsə də iqtisadi rəqabətin güclənməkdə davam etdiyi hazırkı cəmiyyətdə iqtisadi təhlükəsizliyin 

əhəmiyyəti yüksəlməkdədir. Bəs, iqtisadi təhlükəsizlik nədir? İqtisadi təhlükəsizlik anlayışı iq-

tisadi nəzəriyyə və politologiya ilə əlaqədə olan bir kateqoriyadır. Bu anlayış özündə iqtisadi ası-

lılıq, sabitlik, iqtisadi təzyiq, iqtisadi təxribat, iqtisadi suverenlik və başqa kateqoriyaları cəmləş-

dirir. İqtisadi təhlükəsizlik milli iqtisadiyyatın səmərəli dinamik yüksəlişi, onun cəmiyyətin, döv-

lətin, fərdin tələbatlarını ödəyə bilməsi üçün əlverişli olan daxili və xarici şəraitlərin məcmusudur. 

İqtisadi maraqlar üçün birbaşa təhlükəni ictimai təkrar istehsalın normal gedişini pozan iqtisadi 

təhdidlər yaradır. Ən ümumi şəkildə iqtisadi təhlükəsizlik daxili və xarici olmaqla iki istiqamətə 

bölünə bilər. İqtisadi təhlükəsizlik anlayışı ümumi və geniş məfhumdur. Ona görə də beynəlxalq 

və regional iqtisadi təhlükəsizliyi, milli iqtisadi təhlükəsizliyi, habelə ölkə daxilində müəssisələrin 

və fərdlərin iqtisadi təhlükəsizliyini bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. 

Amerika mütəxəssislərinin fikrinə görə, iqtisadi təhlükəsizlik ən azı iki şərtə cavab verməlidir: 

1. Ölkənin iqtisadi müstəqilliyini saxlamaq, təsərrüfatın inkişafına aid  qərarların qəbul edilməsi 

qabiliyyətini itirməmək; 
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2. Əhalinin əldə edilmiş həyat səviyyəsini saxlamaq və sonralar onu yüksəltmək imkanı. 

İqtisadi təhlükəsizliyin məqsədi hər şeydən əvvəl dövlətin milli marağını qorumaqdır. 

Əgər əvvəllər məlumatlar kagız üzərində idisə və bu məlumatı oğurlamaq üçün fiziki şəxslər 

həmin məlumatın olduğu otaqda olmalı idilərsə, informasiya-kommunikasiya texnikaları inkişaf 

etdikcə bütün məlumatlar kağız üzərindən rəqəmsal dünyaya keçir. Bu da ona gətirir ki, kəşfiyyat 

orqanları uzaqdan bazalara hücum edərək məlumatı ogurlaya bilərlər. Buna görə də İqtisadi 

Təhlükəsizlik birbaşa İnformasiya-Kommunikasiya Təhlükəsizliyindən (İKT) asılıdır. 

Ümumiyyətlə, müasir şəraitdə iqtisadi təhlükəsizliyin məqsədi  İKT rolunu göstərməklə,  iqtisa-

di təhlükəsizliyin əsasən hansı amillərdən daha çox asılılığını müəyyən etməkdən ibarətdir. Bildi-

yimiz kimi, müəssisələrin və dövlətin bütün iqtisadi güc parametrləri mühasibat uçotu göstəriciləri 

ilə müəyyən olunur və uçot və hesabatlarda öz əksini tapır. Buradan belə qənaətə gəlmək olur ki, 

mühasibat uçotu informasiyalarının  hazırlanması, istifadə olunması və qorunub saxlanmasının 

iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında rolu günü-gündən artır. 

İqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyətini prof. V.K.Krutikov “ İqtisadi təhlükəsizlik” kitabında belə 

açıqlamışdır: “İqtisadi təhlükəsizlik mövzusu kifayət qədər sosial, siyasi, müdafiə (hərbi) qa-

biliyyətli və mütərəqqi inkişafı təmin edən bir iqtisadiyyat dövlətidir”. [2, s. 215] 

Cəmiyyətin inkişafı getdikcə  İKT inkişafını zəruri  etmişdir ki, bu da  digər sahələrin inkişafına 

təsir edərək müasir inkişaf səviyyəsinə gətirib çıxarmışdır. Ümumiyyətlə iqtisadi təhlükəsizliyi 3 

yerə bölmək olar: 

1. Milli iqtisadi təhlükəsizlik; 

2. Lokal iqtisadi təhlükəsizlik; 

3. Şəxsi iqtisadi təhlükəsizlik; 

Milli iqtisadi təhlükəsizliyi  8 səviyyəyə bölmək olar. 

1. Demoqrafik təhlükəsizlik; 

2. İqtisadi təhlükəsizlik; 

3. Mənəvi-Ruh təhlükəsizliyi; 

4. İnformasiya təhlükəsizliyi; 

5. Ekolojı təhlükəsizlik; 

6. Siyasi təhlükəsizlik; 

7. Müdafiə (hərbi) təhlükəsizliyi; 

8. Sosial təhlükəsizlik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1.  

Milli iqtisadi təhlükəsizlik 

İqtisadi Təhlükəsizlik 

Demoqafik təhlükəsizlik İqtisadi Təhlükəsizlik 

Siyasi Təhlükəsizlik 

Mənəvi-Ruh təhlükəsizliyi Hərbi Təhlükəsizlik 

İnformasiya Təhlükəsizliyi Sosial Təhlükəsizlik 
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Krutikov V.K. yazdığı “İqtisadi təhlükəsizlik” kitabında Milli təhlükəsizliyin strukturunu sxem 

1-dəki kimi göstərib. [3, s. 17]  Lakin müəllif bu sxemi dəyişərək öz fikrini göstərir. Krutikov deyir 

ki, bu sahələr bir-biri ilə  sıx əlaqədə işləyərək Milli İqtisadi təhlükəsizliyi təmin etməlidir. Lakin 

müəllifin müşahidəsi onu göstərir ki, həmişə “insan faktoru” deyilən amil var. Bu amilin nəticəsi 

olaraq təhlükəsizlik sistemlərində baş verən nöqsanlar iqtisadiyyat üçün böyük fəsadlar verir.   

Dünya rəqəmsal dünyaya keçdikcə, süni intellektin inkişafı artdıqca insanların yaşayış şəraiti 

də yüksəlir. Yüksək texnologiyalar hər yerdə özünü göstərir. Lakin yuksək texnologiyalar inkişafı 

getdikcə cəmiyyətin inkişafında müəyyən problemlər də yaradır. Bəzi insanlar bu texnologiyaları 

əks tərəfə istifadə edirlər, məsələn: terrorizm, xakerlik, şəxsi maraqlar və s. Hətta  terrorçular belə 

İKT-dən istifadə edərək öz çirkin əməllərini tətbiq edirlər. Bu gün qlobal problemlərdən biri terro-

rizmdir. Bu gün hec bir terror hadisəsi yüksək texnologiyalarsız baş vermir. Bütün terrorların  baş-

lıca məqsədi ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurmaqdır. Sxem 2-də müəllif öz müşahidələrini təqdim 

edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 2. 

 

Sxem 2-də müəllif İqtisadi təhlükəsizliyi Milli təhlükəsizlikdə birinci yerdə göstərib. Verilmiş 

digər təhlükəsizliklərin hamısına ziyan virmaq üçün birinci maliyyə olmalıdır, bundan sonra in-

formasiya təhlükəsizliyini dagıtmaq lazımdır. Nəzərə alsaq ki, bütün dövlət orqanları və qeyri döv-

lət  orqanları bu gün bütün məlumatları informasiya texnologiyalarından istifadə edərək fiziki ava-

danlıqlarda - “Yaddaş qurğusu” adlanan avadanlıqlarda saxlayırlar. Dünya praktikasında maraqlı 

bir fakt. İranın Buşer atom elektrik stansiyasına külli miqdarda maddi ziyan informasiya texnolo-

giyalarından istifadə edilərək vurulmuşdu. Stuxned  adı ilə tanınan virus 2010-cu ildə İrana külli 

miqdarda maddi və mənəvi ziyan vurdu. Maraqlı fakt odur ki, bu virusu işə salmaq üşün insan 

faktorundan istifadə etmişdilər. İnsan faktoru - insanın bilmədən, savadsızlığı nəticəsində vacib 

məxfi məlumatları kənara ötürmək olur. Məsələn, belə məlum olmuşdur ki, xaricdə keçirilən bir 

simpoziumda hamıya flaş kart paylamışlar. Simpoziumda iştirak edən İran alimləri bu flaş kartdan 

vətənə qayıdandan sonra istifadə eləmişdilər. Bu flaş kartı USB-dən istifadə edərək kompyuterə 

salan kimi virus keçir əməliyyat sisteminə və orada sakitcə oturur. Heç bir antivirus proqramı onu 

Milli İqtisadi Təhlükəsizlik  
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tapa bilmir. Həmin kompyuterə novbəti flaş kartı salanda bu virus həmin flaş karta köçür. Beləlik-

lə, şəbəkədə olmayan tam məxfi formada saxlanan kompyuterlərə bu flaş kartdan hansısa taxılsa,  

o  dəqiqə virus  həmin kompyuterə köçür. Bütün bunların nəticəsi olaraq İranın nüvə zavodunda 

centrofuqalar sıradan çıxdı və bu avadanlıqları bərpa eləmək üçün İrana 2 il lazım oldu.  

Beləliklə, araşdırmalardan aydın olur ki, “İqtisadi təhlükəsizlik” anlayışı bazar iqtisadiyyatı sis-

teminin mövcud şəraitində dövlətin, müəssisələrin davamlı inkişafı baxımından mühüm bir amilə 

çevrilmiş, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi ilə birbaşa 

əlaqədardır. Müasir bazar iqtisadiyyatı sisteminin inkişafı dövlətlərin xammal mənbələri, satış 

bazarları uğrunda mübarizə aparmaları, birinin digərinə təhlükə yaratması, eyni zamanda dövlətin 

daxilində əhalinin az bir qrupunun həddindən çox zənginləşməsi, çoxluğun isə yoxsullaşması təh-

lükəsini artırır və buna görə də daxildə təhlükəsizliyin təmin olunması zərurətə çevrilir. 

 

Nəticə 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün həm xarici-iqtisadi sosial, həm də daxili 

sosial-iqtisadi təhlükəni aradan qaldırmaq əsas məsələdir. Xarici sosial-iqtisadi təhlükəyə aşağı-

dakıları aid etmək olar: Azərbaycanın sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərin xammal-yanacaq əlavə-

sinə çevrilməsi meylinin artması. Azərbaycanın ixrac etdiyi əmtəələrin çox hissəsinin xam neftin 

payına düşməsi bunu sübut edir. Bunlar Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük təhlükə törədə bilən 

amillərdir. Ona görə də dövlətimiz bunun qarşısını almaq üçün bir çox tədbirlər görür. Bu tədbir-

lərə daxildir: 

- təbii resursların səmərəli istifadə edilməsi və ona nəzarətin gücləndirilməsi; 

- yanacaq-xammal resurslarının hasilatı və emalı sahəsində modernləşdirmə siyasətinin işlənib 

hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

- rəqabət qabiliyyətli texnologiyaların tətbiqi; 

- idxaldan asılılığın azaldılması və daxili bazarın qorunub inkişaf etdirilməsi; 

- dünya bazarına rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal etmək və istehsal prosesində uçot – hesa-

batların MHBS-yə uyğunlaşdırılması; 

 - müəssisələrdə son məhsul istehsalının xüsusi çəkisinin artırılması və kölgə iqtisadiyyatının 

(ikili mühasibatın) aradan qaldırılması; 

- ixracın diversifikasiyası, yəni bir - birilə əlaqəsi olmayan bir çox məhsulların çeşidlərinin və 

istehsal həcminin eyni vaxtda inkişaf etdirilməsi; 

- xarici-iqtisadi əlaqələrdə şəffaflığın təmin edilməsi və s; 

Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyində ən çox daxili sosial-iqtisadi təhlükə ölkənin iqtisadiy-

yatının strukturunun formalaşmasını təşkil edən göstəricilərin hansı səviyyədə olmasından asılıdır. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında bu göstəricilər həddindən artıq çoxdur. Bun-

lar bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərərək bir-birini şərtləndirsə də iqtisadi təhlükəsizliyin 

təmin olunmasında əhəmiyyətinə və yerinə görə fərqlənirlər. Məhz buna görə də həmin göstəri-

ciləri ayrı- ayrılıqda qiymətləndirmək lazımdır. 
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Резюме  

В статье описывается характер экономической безопасности, ее история и ее роль в обес-

печении национальной безопасности.  Была определена роль бухгалтерской информации в 
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Əziz Abduli oğlu ƏZİZOV 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti 

  

QLOBAL İQTISADİYYATDA TRANSMİLLİ KORPORASİYALARIN ROLU 

 

Xülasə 

Məqalədə müasir iqtisadi proseslərdə, xüsusilə investisiya axınlarında əhəmiyyətli rol oynayan 

transmilli korporasiyaların xüsusiyyətləri, ölkələrin iqtisadi-sosial həyatında rolu araşdırılır. Həm-

çinin, ölkəmizin yeni neft strategiyasının inkişaf etdirilməsində transmilli şirkətlərin əhəmiyyəti 

nəzərdən keçirilmişdir. 

Açar sözlər: transmilli korporasiyalar, qloballaşma, investisiya. 

 

Giriş 

Müasir dövrdə transmilliləşmə prosesləri dünya iqtisadiyyatının qloballaşma istiqamətində in-

kişafını sürətləndirir və bu, iqtisadiyyatda əhəmiyyətli struktur və keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb 

olur. İnkişaf etmiş ölkələr sürətlə inkişaf edir, inkişaf etməkdə olan ölkələr isə bir qayda olaraq, 

nəhəng transmilli şirkətlərin ölkədə böyüməsi hesabına elmi-texniki nailiyyətlərin nəticələrindən 

bəhrələnirlər və öz inkişaf strategiyalarını formalaşdırırlar.  

İqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün transmilli şirkətlərin investisiyalarından səmərəli surətdə 

istifadə etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan ölkəmiz əlverişli investisiya mühitinə 

malikdir. Ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar cəlb edilən investisiyaların axınını daha 

sürətləndirir. Bu, davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunması, məşğulluğun təmin edilməsi, əhalinin 

rifah halının yaxşılaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan, transmilli şir-

kətlərin xüsusiyyətlərinin, onların idarəetmə, qabaqcıl elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqi sahəsində 

təcrübələrinin ölkəmizin iqtisadi potensialının güclənməsindəki əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu 

sahədə tendensiyaları araşdırmaq, təhlillər aparmaq aktual məsələlərdən biridir. 

Xarici investisiyaların cəlb edilməsində TMK-ların rolu 

Müasir iqtisadi sistemdə birbaşa investor rolunda çıxış edən və milli iqtisadiyyatla yanaşı bey-

nəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən transmilli korporasiyaların rolu getdikcə böyüməkdədir. İs-

tehsalın böyük hissəsinin digər ökələrə köçürülməsi, əmtəə və xidmətlərin vahid şəbəkəyə inteq-

rasiya edilmiş şəkildə çoxsaylı filialların yaradılması transmilli şirkətlərə bir çox ölkələrin resurs-

larından və rəqabət üstünlüklərindən istifadə etməyə imkan yaradır.  

Son onilliklər ərzində TMK-nın sürətlə inkişafda olması beynəlxalq rəqabətin güclənməsini və 

beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsini əks etdirir. Transmilli şirkətlər “dünya iqtisadiyya-

tının lokomotivləri” olaraq dünya iqtisadi münasibətlərinin bütün sahələrində birbaşa iştirakçılar 

kimi aktiv mövqeyə malikdirlər. Tarixən çox qədim və dünya iqtisadiyyatında mühüm bir yerə 

sahib olan, qlobal iqtisadiyyatın formalaşmasında getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edən Trans-

milli şirkətlər (TMK) həm politoloqlar, həm də iqtisadçılar üçün vacib bir tədqiqat sahəsinə çevril-

mişdir. Transmilli şirkətlərə dair iqtisadi ədəbiyyatların araşdırılması nəticəsində müəlliflərin iki 

fərqli yanaşması olduğu ortaya çıxmışdır. Birincisi, transmilli şirkətlərin ölkələrin gücünü azalt-

ması, digəri isə transmilli şirkətlərin ölkənin iqtisadi gücünü azaltmamasıdır. 

TMK-lar bir sıra xarakterik xüsusiyyətlərinə görə xüsusi iqtisadi subyektlər hesab edilir. Bu 

xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

- təqribən 1 milyard ABŞ dollarından çox illik dövriyyə (satış);  

- azı 6 ölkədə filialların olması;  

- xarici aktivlərin payının şirkətin ümumi aktivlərindəki payının 25-30% olması;  

- şirkətin dövriyyəsinin ümumi həcminin 1/5 və ya 1/3 hissəsi fəaliyyət göstərdiyi ölkənin 

xaricində həyata keçirilməlidir.  
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Əgər II Dünya müharibəsindən sonra TMK-ların hər il təqribən 100-ə yaxın xarici filialı yara-

dılırdısa, müasir dövrdə bu rəqəm daha çoxdur. Ümumilikdə hazırda dünyada 63 min əsas şirkətə 

məxsus olan 800 mindən artıq xarici filial var. Eyni zamanda, inkişaf etmiş dövlətlərdə transmilli 

şirkətlərin 270 min filialı, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 360 min, keçid iqtisadiyyatı olan ölkə-

lərdə 170 min filialı fəaliyyət göstərməkdədir. 

Transmilli şirkət və banklar dünya iqtisadiyyatında əsas strukturu yaradan faktora çevrilmək-

dədir. Transmilli şirkətlərin xarici investisiya qoyuluşu milli iqtisadiyyatın subyektlərini birləşdir-

mək və qloballaşmaqda olan dünya iqtisadiyyatının inteqrasiya olunmuş beynəlxalq istehsal sis-

teminin formalaşdırılmasında vacib rol oynayır. 

BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransı (UNCTAD) bu prosesi belə xarakterizə edir: “Xarici bir-

başa investisiyaların mövcud vəziyyəti inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə transmilli 

şirkətlərin rolunun artdığını göstərir.”  

TMK-lar xarici ölkələrdə mənfəətinin artmasına təsir göstərən rəqabət qabiliyyətini və səmərə-

liliyini artırmaq üçün istehsalda müasir texnologiyalardan istifadə edirlər. TMK-ların fəaliyyəti 

yerləşdirildiyi ölkənin istehsal prosesini gücləndirir, ixrac imkanlarını genişləndirir, iqtisadiyyat-

ların yenidən qurulmasına kömək göstərir və nəticədə iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırır. TMK-lar 

prinsipial surətdə investisiya qoyduqları ölkə ilə yanaşı öz ölkələrinin iqtisadiyyatına da müsbət 

təsir göstərirlər. 

Müasir beynəlxalq korporasiyalar xaricdə geniş miqyasda fəaliyyət göstərən, iri maliyyə, səna-

ye, elmi-texnoloji, ticarət və xidmət birlikləridir. Bu cəhətdən TMK-lar beynəlxalq əmtəə və xid-

mət mübadiləsi ilə yanaşı, yerli və regional iqtisadi münasibətlərin beynəlxalq səviyyədə aparıl-

masını asanlaşdıran beynəlxalq əmtəə istehsalı, xidmət bölmələri və beynəlxalq maliyyə sahəsini 

formalaşdırmışdır.  

TMK-ların xarici investisiyalarının analizi nəticəsində onların miqyası və dinamikası əhəmiy-

yətli bir nümunə ortaya qoyur. Bu proseslərdə aparıcı rolu inkişaf etmiş sənaye ölkələri oynayır. 

Yəni TMK-lar inkişaf etmiş sənaye ölkələrinə daha çox investisiya qoyurlar. TMK-lar yalnız in-

vestorlar kimi deyil, həmçinin investisiyaların istiqamətləndiyi sahələr üzrə daha çox gəlir əldə 

etməyə çalışır.  

Ən böyük TMK-lar demək olar ki, iri sənayeləşmiş ölkələrdə yerləşir. Dünya iqtisadiyyatının 

inkişafı ilə TMK-ların mövqeyi və yeri də dəyişməkdədir. UNCTAD-ın statistikasına görə əgər 

1975-ci ildə 100 böyük TMK siyahısında 58 şirkət ABŞ-a aid idisə, artıq 90-cı illərin ortalarında 

bu say 2 dəfədən çox aşağı düşmüşdür. Müxtəlif transmilli şirkətlər arasında müəyyən regionlarda 

liderlik uğrunda mübarizə son 20 ildə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Həmçinin, digər ölkələrin 

(yeni sənayeləşmiş ölkələrin TMK-ları da daxil olmaqla) şirkətləri ABŞ-ın transmilli şirkətlərinin 

mövqelərini ciddi surətdə sıxışdırır. Ancaq 100 ən böyük transmilli korporasiyanın siyahısında 

ABŞ TMK-larının sayının azalmasına baxmayaraq bütün reytinqləri ilə ABŞ şirkətləri qabaqdadır 

(Bax: Şəkil 1.). 

Bildiyimiz kimi, transmilli korporasiyaların fəaliyyətinin əsasında istehsal prosesinin təşkili 

zamanı ölkələr arasındakı bütün fərqlərin istifadəsi durur. Transmilli korporasiyalar da istehsal 

prosesinin bir hissəsini o ölkə və regionlara keçirmək istəyirlər ki, həmin ölkələrdə və regionlarda 

bu proseslərin həyata keçirilməsi üçün lokal üstünlüklər mövcud olsun. Məsələn, vergi güzəştlə-

rinin mövcud olduğu ərazilərdə transmilli korporasiyalar maliyyə və idarəetmə bölmələrini yer-

ləşdirməkdə maraqlı olurlar. Geniş həcmli daxili bazarlara malik ölkələrdə isə ticarət, satış və mar-

ketinq fəaliyyəti ilə məşğul olan bölmələr yaradılır. İşçi qüvvəsinin ucuz başa gəldiyi ölkələrdə isə 

istehsal müəssisələrinin qurulması daha məqsədəuyğun hesab edilir. 

YSÖ sənayeləşmə mərhələsini sürətlə keçərək, müasir idarəetmə üsullarını  öyrənərək qabaqcıl 

texnologiyaları əldə etmiş, xarici investisiyaların nəticəsi kimi iqtisadi inkişafın yüksək səviyyə-

sinə çatmış və nəticədə kapital ixrac etmək üçün yeni imkanlara sahib olmuşdurlar. Bu iqtisadi 

nailiyyət nəticəsində YSÖ-lərin və Çinin investisiya bazarlarına çıxmaq imkanları yaranmış, bəzi 

ölkələr isə (Tayvan, Cənubi Koreya, Sinqapur) xalis kapital ixracatçılarına çevrilmişdir. Bu 
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dövlətlərin inkişaf etməsi üçün səbəb olaraq YSÖ və Çinin TMK-lar vasitəsi ilə investisiya cəlb 

edərək yeni texnologiyalarla istehsalın həyata keçirilməsinə üstünlük verməsi və ucuz işçi qüvvəsi 

ilə əlaqədar TMK investorlarının ölkəyə cəlb edilməsi göstərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin şirkətlərinin xarici şəbəkələrinin miqyası inkişaf etmiş ölkələrin TMK-ları 

ilə müqayisədə azdır.  

 

 
 

Şəkil 1. 500 böyük TMK-nın mənşə ölkələri  üzrə bölgüsü 

 

 
Mənbə: www.unctad.org 

 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrə TMK-lar tərəfindən qoyulan investisiyaların həcminə gəldikdə 

bu rəqəm də son illərdə əhəmiyyətli şəkildə artmışdır. Son 20 ildə inkişaf etməkdə olan ölkələrin, 

demək olar ki, hamısında TMK-ların investisiya qoyuluşunun həcmi üstünlük təşkil edir. Bu dövr 

ərzində TMK-ların investisiya qoyduqları ölkələrin bir çoxu investisiya mühitinin yaxşılaşdırıl-

masına istiqamətlənən islahatlar aparmış və xarici investorlar ilə əlaqələri radikal olaraq inkişaf 

etdirmişdir. Bu proses investisiyaların illik daxilolmalarında artımla nəticələnmişdir. Asiya ölkə-

lərində investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması təcrübəsi regionda investisiya axınının artımına 

gətirib çıxarmışdır ki, bu da ölkəmiz də daxil olmaqla bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

TMK-ların investisiya qoyuluşu zamanı həm elmi, həm də innovativ fəaliyyəti müəyyənləş-

dirilir. Əgər 90-cı illərdə dünyada 400-ə yaxın ən böyük transmilli şirkətin investisiya qoyuluşu 

ilə həyata keçirdiyi istehsal prosesi üçün istifadə etdiyi innovativ texnologiyalara sərf etdiyi 

vəsaitlərin payı bu istiqamətdə dünya vəsaitlərinin təxminən 23%-ni təşkil edirdisə, 2000-ci illərdə 

bu göstərici 30%-i keçmişdir. Hazırda özəl patentlərin 90%-nə TMK-lar nəzarət edir. Hazırda 

TMK-ların dünya innovasiya istehsalında payı 40-50%-ə qədər çatmışdır. Beləliklə, iqtisadiyyatda 

investisiyalar vasitəsi ilə müasir innovativ inkişafın formalaşması birbaşa olaraq TMK-ların fəaliy-

yətinin nəticəsi ilə əlaqədardır.  

İqtisadi qloballaşmanın əsasını təbii resurslar və bazarlar üzərində nəzarət  uğrunda kəskin rəqa-

bət, mübarizə təşkil edir. Onun əsas aktorları transmilli şirkətlərdir. Bu şirkətlər XX əsrin əvvəl-

lərindən, böyük sənaye kompaniyalarının  iqtisadi və maliyyə  maraqlarının  milli  sərhədləri  aşmağa 

başladığı dövrdən formalaşmağa başlamışdır. XX əsrin ikinci yarısından regional transmilli şirkət-

lərin  qlobal şirkətlərə çevrilməsi  prosesi  başlandı. Buna xeyli dərəcədə planetin  müxtəlif hissələrini 
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vahid informasiya və iqtisadi məkanda birləşdirən elektron rabitə vasitələri sahəsindəki inqilab təkan 

verdi. İqtisadi qloballaşma mərkəzləri çox böyük miqyasda fəaliyyət göstərirlər.  

Öz  iqtisadi  gücünə  görə  bir  sıra  transmilli  şirkətlər  ayrı-ayrı  dövlətlərlə  rəqabət  aparmaq  

imkanına  malikdirlər. Kapital  investisiyası  və  yeni  texnologiyalar üzərində  nəzarət  imkanları  

onlara  hətta  çox  güclü  dövlətlər  üzərində  xüsusi  fəaliyyət rıçaqları verir. Orta hesabla transmilli 

şirkətlərin xaricdən əldə etdikləri gəlirin yarısı onların  yerləşdiyi ölkəyə gətirilir.  Transmilli  

şirkətlərin  çoxunun  məhz  ABŞ  ərazisində  cəmlənməsi  müasir  dünyada  ABŞ-ın  mütləq  ticarət  

üstünlüyünün əsas səbəblərindən biridir. Firmalar xaricə çıxmazdan qabaq beynəlxalq mühiti 

yaxşı analiz etməli və qloballaşma dövründə “addımlarını sağlam atmalıdır”. Əks vəziyyət  şirkət-

lərə  faydadan çox zərər gətirə bilər. 

Birbaşa xarici investisiyalar nəticəsində stimullaşan transmilliləşmə prosesi hazırda dünya iq-

tisadi sistemində apardığı proseslərdən biri kimi çıxış edir. Son 20 il ərzində dünya təsərrüfatında 

birbaşa xarici investisiyaların həcminin kəskin şəkildə artması nəticəsində transmilli iqtisadi sek-

torun genişlənməsi prosesi sürətlənir. Transmilliləşmə prosesini meydana çıxaran transmilli şir-

kətlər hazırda beynəlxalq istehsalın aparıcı qüvvəsi rolunu oynayırlar. 

Azərbaycanın neft strategiyasında TMK-ların rolu 

Beynəlxalq təsərrüfatın inkişafının müasir dövrdə bilavasitə birbaşa xarici investisiyalar nəti-

cəsində meydana çıxmış transmilli şirkətlərin beynəlxalq istehsal prosesində aktiv iştirakı nəticə-

sində kapital, əmək və digər resursların beynəlxalq miqrasiyasının payının artması ilə müşahidə 

edilən transmilliləşmə prosesinin miqyasları genişlənməkdə davam edir. Transmilliləşmə prose-

sində TMK-ların hakim mövqeyi və təsir dərəcəsi maliyyə, işçi qüvvəsi, texnologiya, xammal 

komponentlərlə təchizat, xidmət və satış sahələri kimi strateji mühüm sferalarda idarəetmə əməliy-

yatlarının konsentrasiyası ilə şərtləndirilir. Dünya iqtisadiyyatında TMK-nın transmilliləşmə pro-

sesində rolunu müxtəlif siyasi-iqtisadi, istehsal-ticarət, sahibkarlıq, sistem və makroiqtisadi as-

pektlərlə analiz etmək mümkündür. XXI əsrin astanasında transmilli kompaniyaların ümumilikdə 

dünya təsərrüfatı və qlobalizasiya prosesi ilə qarşılıqlı əlaqəsinin makroiqtisadi analizdə nəzərdən 

keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı müasir şəraitdə dünya transmilli şirkətlərinin aktiv 

fəaliyyət göstərmələri və xarici birbaşa investisiyaların cəlb edilməsi üçün əlverişli şəraitə ma-

likdir. Xarici vəsaitlərin respublika iqtisadiyyatının daha çox yanacaq-energetika kompleksinə 

yönəldiyi məlumdur ki, son zamanlarda bu sferada bağlanmış bir çox sazişlər bunu təsdiq edir. 

Ölkəyə cəlb olunan birbaşa xarici investisiyalar dövlət xarici borc problemi yaratmır və əksinə, 

onun örtülməsi üçün əlavə vəsait mənbələri yaradır, istehsal və elmi-texniki kooperasiya vasitəsilə 

milli iqtisadiyyatın beynəlxalq təsərrüfata aktiv inteqrasiyasına münbit şərait yaradır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının müasir şəraitindən istehsal prosesini təkmilləşdirmək, yeni texno-

logiya tətbiq etmək üçün ölkənin xarici investisiyalara tələbatı böyükdür. Bu səbəbdən də inves-

tisiya siyasətinin hazırlanması və optimal tətbiqi zəruridir. Xarici investisiyanın cəlb edilməsində 

dövlətin rolu danılmazdır, belə ki, investisiyaların iqtisadiyyatın sahələri arasında optimal bölüş-

dürülməsi vacibdir. 

Xarici investisiyalarla xarici ticarət arasında olan əlaqə məlumdur və bu əlaqənin xarakteri iq-

tisadiyyatın seçilmiş sektorundan asılıdır. Xammal sektorunda dünya praktikasından göründüyü 

kimi, birbaşa xarici investisiyalar xarici ticarət axınına stimullaşdırıcı təsir göstərir. Məsələn, 

konkret, Azərbaycandan xammal axını-ixracı artır, TMK-ana ölkələrinin xammal üzrə importu isə 

artır. Son zamanlar Respublikamız ixracatın strukturunu onun ümumi həcmini artırmaqla dəyiş-

mək istiqamətində tədbirlər həyata keçirir, belə ki, TMK-nın bütün digər üstünlüklərindən istifadə 

etməyə cəhd göstərərək emaledici sənaye sahələrinin inkişafına çalışır. 

Bir məsələyə də diqqət yetirək: aydındır ki, TMK-lar hər bir dövlətin “sağ əlidir”, bu baxımdan 

Azərbaycanda da “böyük biznesin” yaradılması istiqamətində ona ilk addımların atılması vaxtı 

artıq gəlib çatmışdır. Respublika hökuməti iri sahibkarlıq subyektlərinə münbit şərait yaratmaqla 

(həmçinin korrupsiyanın qarşısını almaqla) və onlara tam “dəstək” verməklə ölkədə TMK-nın 
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yaranması üçün ilk addımlar ata bilər. Hazırda Azərbaycanda “böyük biznesin” yaradılması üçün 

aşağıdakı potensial sahələr mövcuddur:  

I. Neft hasilatı və emalı; 

II. Neft sənayesi ilə bağlı olan kimya sənayesi; 

III. Aqrobiznes. 

Respublikada TMK-nın yaranmasında bir sıra maneələr mövcud olsa da, bəzi müsbət cəhətlər 

var ki, bütün bunlar da Azərbaycan ölkəsinin gələcəkdə iri transmilli şirkətlərə məxsus olacağı 

haqqında optimist fikirləşməyə imkan verir. 

İqtisadiyyatın diversifikasiya edilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və regionların 

inkişafının davamlılığını təmin etmək, infrastruktur və sosial xidmətlərin səviyyəsinin yaxşılaşdı-

rılması üçün sistemli və ardıcıl planlaşdırılmış tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanın iqtisadi 

strategiyasında əsas hədəflərdir. Ölkənin iqtisadiyyatının sürətli inkişafında Azərbaycanın enerji 

ehtiyatları mühüm rol oynayır. Respublikada neft ehtiyatlarının olması və bu neftin dünya bazarına 

ixrac edilməsində cəlb olunan TMK-lar tərəfindən qoyulan investisiyaların böyük əhəmiyyəti 

olmuşdur.  

1994-cü ildə sentyabrın 20-də Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” və 

“Günəşli” yataqlarında neftin birgə hasil edilməsini nəzərdə tutan və dəyəri 7,4 mlrd. ABŞ dolları 

təşkil edən “hasilatın pay bölgüsü” üzrə müqavilə imzalandı. 400 səhifə həcmində olan bu müqa-

vilə tarixi, siyasi, iqtisadi əhəmiyyətinə görə “Əsrin müqaviləsi” adlanır. Azərbaycanın müasir 

tarixində əhəmiyyətli müqavilə sayılan “Əsrin müqaviləsi” dünyanın 8 dövlətini (Azərbaycan, 

ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanı) və 13 nəhəng 

neft şirkətini (BP, Amoco, McDermott, UNOCAL, ARDNŞ, Lukoil, Statoil, Exxon, Türkiyə 

Petrolları, Pennzoil, ITOCHU, Ramco, Delta) bir araya gətirmişdir. "Əsrin müqaviləsi" enerji 

ehtiyatları həcminə, eləcə də qoyulan investisiyaların dəyərinə görə müasir dünyada böyük sa-

zişlərdən biri hesab edilir. Bu müqavilədə ən böyük paya malik olan şirkət Böyük Britaniyanın 

“British Petroleum” (investisiyanın 17,12%-i) şirkəti olmuşdur.  

“Əsrin müqaviləsi” ölkəmizin siyasi-iqtisadi həyatına “Yeni neft strategiyası” olaraq daxil ol-

muşdur və uğurla həyata keçirilir. Bu müqavilə sonralar dünyanın 19 ölkəsinin 41 neft şirkəti ilə 

30-a yaxın müqavilələrin imzalanmasına səbəb oldu. Bağlanmış neft sazişləri əsasında ölkəmizin 

neft sənayesinin inkişafı üçün ayrılan 64 milyard ABŞ dolları dəyərində maliyyə vəsaitinin 57,6 

milyard ABŞ dolları məhz dəniz yataqlarının öyrənilməsi və perspektivli ərazilərdə axtarış-

kəşfiyyat fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə ayrılmışdır. 

“Əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan sonra müzakirə olunan əsas mövzulardan biri xam neftin 

dünya bazarlarına çatdırılmasını nəzərdə tutan boru kəmərlərinin qurulması və idarə edilməsi 

məsələsi olmuşdur. 1997-ci ildə Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna arasında Azərbaycan neftinin 

Bakı-Tiflis-Supsa marşrutu üzrə Qara dənizə daşınması ilə bağlı saziş imzalandı və ildə 5 milyon 

ton ötürmə qabiliyyəti olan 850 kilometr uzunluğunda Bakı-Supsa neft boru kəməri və ixrac 

terminalı istifadəyə verildi. Bu hadisənin həyata keçirilməsində TMK-ların xüsusi rolu olmuşdur. 

1998-ci il 29 oktyabrda H. Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezident-

ləri neftin Türkiyənin Ceyhan limanına çıxarılmasını nəzərdə tutan Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmə-

rinin (BTC) tikintisinə dair müqavilə imzaladılar. 1998-ci il noyabrın 18-də baş tutmuş ATƏT-in 

İstanbul sammitində isə BTC vasitəsilə Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan Respublikası və 

Türkiyə ərazisindən xam neftin nəqli ilə bağlı razılıq əldə olundu.  

2050-ci ilə kimi Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının birgə işlənməsini nəzərdə tutan “Əsrin Mü-

qaviləsi” Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müqavilə 2024-cü ilə qədər 

qüvvədə olmasına baxmayaraq, 2017-ci ildə müqavilə 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Əhəmiyyətli 

hadisə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) yeni mü-

qavilədə hasilatın paylanmasına dair razılaşmada payını 11% -dən 25% -dək artırmışdır. 

Yeni müqavilə üzrə BP (layihə operatoru) daha çox - 30.37% paya sahib olmuşdur. ARDNŞ 

(25%), American Chevron (9.57%), ExxonMobil (6.79%), Hindistan ONGC (2.31%), Yapon 

https://az.wikipedia.org/wiki/1994
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/ARDN%C5%9E
https://az.wikipedia.org/wiki/BP
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İnpex Corp (9,31%) və İTOOÇU Neft (3,65%), Norveç Statoil (7,27%), Türk TPAO (5,73%). 

Beləliklə, əgər əvvəlki pay bölgüsündə ən böyük pay Azərbaycana məxsus idisə, hazırkı bölgüdə 

ən böyük pay BP-yə məxsus olmuşdur. Beləliklə, ölkəmizin zəngin neft ehtiyatları transmilli 

şirkətlərin ölkəmizə marağının artmasına, investisiya axınına imkan yaratmış, bu proses isə 

ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən əsas faktora çevrilmişdir. 

İqtisadiyyatı və ixracı şaxələndirməklə (diversifikasiya etməklə) neft-qaz gəlirlərindən asılılıq 

səviyyəsinin azaldılmasına qısa müddətdə nail olmaq istəyən Azərbaycan üçün qeyri-neft sektoru 

sahələrinə, xüsusilə emal sənayesinə birbaşa xarici investisiyaların (BXİ) cəlb edilməsi  xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi 

üzrə Strateji Yol Xəritəsində 2025-ci ilədək hökumətin nail olmağı qarşısına qoyduğu 4 hədəf 

indikatorunun birincisi “qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş BXİ-nin qeyri-neft ÜDM-indəki payının 

4 faizə çatdırılması” (2015-ci ildə 2.6 faiz olub) kimi müəyyən edilib. 

Böyük həcmdə karbohidrogen ehtiyatlarına malik Azərbaycanın neft-qaz sektoru hər zaman 

xarici investisiyalar üçün cəlbedici olub: 2000-2017-ci illər dövründə ölkə iqtisadiyyatına yönəl-

dilən 77.8 mlrd. ABŞ dolları məbləğində BXİ-nin 85 faizindən çoxu (66.8 mlrd. dolları) neft-qaz 

sektorunun payına düşüb. Lakin ölkənin qeyri-neft/qaz sektoru, xüsusilə emal sənayesi həmin 

dövrdə xarici investorlarda kifayət qədər maraq yarada bilməyib. Ölkənin neft-qaz hasilatı sek-

torunda xarici investorların bu qədər fəal olduğu bir şəraitdə qeyri-neft/qaz (qeyri-hasilat) sahələ-

rinə onların marağının belə az olması düşündürücü bir vəziyyətdir. Bu sektorlara BXİ-nin cəlb 

edilməsinin artımına nail olmaq üçün xarici investorları çəkindirən amillərin aşkara çıxarılması və 

bunların aradan qaldırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. İnvestisiya fəallığının 

artırılması istiqamətində son 3 ildə hökumətin qəbul etdiyi qərarların nə qədər təsirli və yetərli 

olması da araşdırılmalı olan məsələlər sırasındadır. 

 

Nəticə 

Sonda nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, beynəlxalq münasibətlərdə,istər iqtisadi, istərsə də siyasi 

münasibətlərdə transmilli korporasiyaların mühum rolu vardır. Son dövrlərdə elmi-texniki tərəq-

qinin inkişafi ilə TMK-ların fəaliyyəti daha da artmaqdadır. 

XX əsrin sonlarından etibarən qloballaşma yeni mərhələyə qədəm qoydu. Sözsüz ki, bunun ən 

böyük səbəbi “Sovet İttifaqı”nın və “Şərq bloku”nun dağılması və soyuq müharibənin sona çat-

ması oldu. Bu dövrə təsadüf edən texnoloji innovasiyalar da qloballaşma meyillərinin daha sürətli 

vüsət almasına gətirib çıxardı. Beləliklə, dünya ölkələri siyasi müharibəni kənara qoyub “iqtisadi 

müharibə” müstəvisinə keçmiş oldular. Bu “müharibə”də artıq silahlar yox, firmalar, xüsusilə də 

transmilli kompaniyalar əsas subyektlər halına gəldi. Şirkətlər mənfəətini artırmaq üçün öz sər-

hədlərini aşaraq heç tanımadıqları ölkələrə belə getməyə tərəddüd etmədilər. Bunun nəticəsi olaraq 

dünyada transmilliləşmə axını başladı ki, burda da rəqabətə dözümlü firmalar öz yerlərini möh-

kəmlədərək bazarda söz sahibi oldular. Düyanın yeni liderləri artıq siyasi xadimlər yox, “P&G”, 

“McDonalds”, “Coca Cola”,” EXXON MOBILE”, “BP”, “HSBC”, “SONY”, “APPLE”, 

“SAMSUNG”, “MERCEDES- BENZ”, “TOYOTA” və s. kimi transmilli kompaniyalar oldu. 

Eyni zamanda azad iqtisadi zonalar, gömrük ittifaqları və digər inteqrasiya blokları transmilli kor-

perasiyaların iqtisadi səmərəliliyinin yüksəlməsinə və dünyaya daha sürətlə yayılmasına şərait ya-

ratmışdır. Bir başqa səbəb də kapital ixracı vasitəsilə ucuz işçi qüvvəsindən yararlanaraq bir tərəf-

dən öz gəlirlərini maksimumlaşdırırlar, digər tərəfdən isə özlərinə uzaq olan bazarları ələ keçi-

rirlər. TMK-nın dünya iqtisadiyyatında belə kütləvi yayılmasını dünya ölkələrinin təsərrüfat hə-

yatlarındakı sürətli beynəlmiləlləşmə və liberallaşdırma prosesləri, həmçinin şirkətlərin öz xarici 

filiallarının fəaliyyətlərini aktiv idarə etməsinə imkan yaradan informasiya vasitələrinin meydana 

gəlməsi prosesi stimullaşdırır. 

Ölkəmizin son illər artan iqtisadi inkişafı, iqtisadi və siyasi sabitliyi xarici invostorların axınına 

əlverişli imkanlar yaratmışdır. Bu baxımdan ölkəmizdə TMK-ların iqtisadi potensialın güclənməsi 

baxımından hansı rol oynadığına dair aşağıdakı nəticələrə gələ bilərik: 
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- iqtisadi artımın stimullaşdırılması; 

- istehsalın artımı; 

- büdcəyə vergi daxilolmalarının artımı; 

- yeni iş yerlərinin yaradılması; 

- xarici investisiyaların axını; 

- infrastrukturun inkişafı; 

- yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin ölkəmizə gəlişi; 

- əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması. 
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Роль транснациональных корпораций в мировой экономике 
 

Резюме 

В статье исследуются характеристики транснациональных корпораций, играющих важ-

ную роль в современных экономических процессах, особенно в инвестиционных потоках, 

и их роль в экономической и социальной жизни стран. Также была рассмотрена важность 

транснациональных компаний в разработке новой нефтяной стратегии нашей страны.  
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Summary 

The article examines the characteristics of transnational corporations, which play an important 

role in modern economic processes, especially investment flows, and their role in the economic 

and social life of countries. The importance of transnational companies in the development of a 

new oil strategy of our country was also considered.  
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ! 
 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Kooperasiya” elmi-praktitki jurnalında çap olun-

maq üçün məqalə təqdim olunarkən aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmalıdır. 

 

 Məqalələr üç dildə - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap oluna bilər. Məqalənin yazıldığı 

dildən əlavə, digər iki dildə xülasəsi verilməlidir. Xülasələrdə həmçinin müəllifinin adı, soyadı, 

atasının adı, elmi dərəcəsi, işlədiyi təşkilatın adı, vəzifəsi hər üç dildə dəqiq göstərilməlidir.  

 Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır və istifadə olunmuş ədəbiyyat xülasələrdən 

əvvəl kodlaşdırma üsulu ilə göstərilməlidir. 

 Məqalədə yarımbaşlıqların verilməsi mütləqdir. 

 Məqalələrin mətnləri 1 intervalla, Times New Roman - 12 ölçülü şriftlərlə, 8-10 səhifədən az 

olmamalıdır. 

 Məqalənin elektron və çap olunmuş variantı ayrıca faylda təqdim edilməlidir. 

 

Bu tələblərə cavab verməyən məqalələr çap edilməyəcəkdir. Əlyazmalar geri qaytarılmır. 

 

QEYD: Bu şərtlər müəyyənləşdirilərkən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attes-

tasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə 

edilən elmi nəşrlərə verdiyi tələblər əsas götürülmüşdür. 
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