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MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN TƏŞKİLATİ  
ASPEKTLƏRİ: TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ TƏCRÜBƏLƏRİN TƏHLİLİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - iqtisadi təhlükəsizlik müstəvisində təsərrüfat fəaliyyətinə maliyyə nəza-
rətinin müxtəlif aspektlərdə tədqiqi, həmin nəzarətin formalaşması və inkişafının təşkilati aspekt-
lərinin araşdırılması, xarici ölkələrin təcrübəsinin qiymətləndirilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası - müqayisəli təhlil, sintez, məntiqi ümumiləşdirmə.  
Tədqiqatın nəticələri - iqtisadi təhlükəsizlik mövqeyindən maliyyə nəzarətinin səmərəli təşkili 

imkanları aşkar olunmuş, onların reallaşdırılması yolları müəyyən edilmişdir.  
Tədqiqatın təcrübi əhəmiyyəti - əldə edilən nəticələr maliyyə nəzarəti prioritetlərinin  iqtisadi 

təhlükəsizlik mövqeyindən əsaslandırılmasında, maliyyə resurslarından istifadəyə nəzarət tədbir-
lərinin işlənib hazırlanmasında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - maliyyə nəzarəti sisteminin iqtisadi təhlükəsizlik 
nöqteyi-nəzərindən idarə edilməsinin təşkilati aspektləri müxtəsər surətdə xarakterizə olunmuş, 
qabaqcıl təcrübənin təhlili sayəsində onların yerli şəraitdə tətbiqi imkanları dəyərləndirilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, maliyyə nəzarəti, təşkilati aspekt, müqayisə, xarici təcrübə, 
səmərəlilik, institusional təminat. 

 
Məqalədə iqtisadi təhlükəsizlik müstəvisində təsərrüfat fəaliyyətinə maliyyə nəzarəti müxtəlif 

aspektlərdə tədqiq olunmuşdur. Maliyyə nəzarətinin formalaşması və inkişafının təşkilati aspekt-
lərinə xüsusi diqqət verilmişdir. Bu məqsədlə xarici ölkələrin təcrübəsi araşdırılmışdır. Tədqiqatın 
məqsədi maliyyənin iqtisadi təhlükəsizlik baxımından idarə edilməsi prosesində nəzarətin qa-
baqcıl təcrübəsindən istifadə imkanlarını və həmin imkanların reallaşdırılması yollarını müəyyən 
etməkdir. Müvafiq qabaqcıl hesab edilən xarici təcrübənin qısa xülasəsi və müqayisəli araşdırma-
lar sayəsində maliyyə nəzarətinin institusional təminatının səmərəlilik məsələlərinə münasibət bil-
dirilmişdir. Tədqiqat prosesində abstraksiya, müqayisəli təhlil, ekspert qiymətləndirilməsi və mən-
tiqi ümumiləşdirmə üsullarından istifadə edilmişdir.  

 
Giriş 

Maliyyə təhlükəsizliyi dedikdə, maliyyə sisteminin səmərəli fəaliyyəti ilə yanaşı, milli iqtisa-
diyyatın inkişafının maliyyə-iqtisadi mexanizminin bütün həlqələrində təhlükəsizliyin təmin edil-
məsi nəzərdə tutulur. Maliyyə nəzarətinin mükəmməlliyi, həlledici dərəcədə onun təşkilati təmi-
natından asılıdır. Bu məqam tədqiqatçılar tərəfindən kifayət qədər araşdırılmamışdır. Xüsusilə ma-
liyyə nəzarəti xidməti və maliyyə təhlükəsizliyi məsələlərinə birgə yanaşmalar, ölkənin maliyyə 
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ədəbiyyatında olduqca azdır. Odur ki, maliyyə nəzarətinin təşkilati təminatının təkmilləşdirilməsi 
üzrə qabaqcıl təcrübənin, xüsusilə maliyyə təhlükəsizliyi aspektində təhlili aktual hesab edilməlidir. 

Maliyyənin iqtisadi təhlükəsizlik baxımından idarə edilməsi və nəzarət 
Maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aşağıdakı maliyyə problemlərinin həlli nəticəsində 

mümkündür: ənənəvi ixrac sahələri ilə yanaşı, qeyri-ənənəvi sahələrin də pul vəsaitləri ilə təmina-
tındakı çətinliklərin aradan qaldırılması; pul-kredit və maliyyə alətlərinin öz aralarında lazımi sə-
viyyədə koordinasiya edilməsi, belə ki, uzunmüddətli investisiya qoyuluşları planlaşdırılarkən pul 
kütləsinin həcmi, xarici və daxili bazarın konyunkturu diqqət mərkəzində olmalıdır; maliyyə-kre-
dit sisteminin, əsasən milli valyutanın tədavülü sisteminə əsaslanması; investisiya qoyuluşları 
proqnozlaşdırılarkən daxili investorların fəaliyyətinin düzgün müəyyənləsdirilməsi; əmtəə və ma-
liyyə bazarlarını, Azərbaycanın xaricdəki investisiya qoyuluşlarını, ölkəmizdə xarici investisiya-
nın dövlət tənzimlənməsini xarakterizə edən göstəricilər sisteminin  işlənib hazırlanması; xarici 
ticarət və valyuta nəzarətinin şəffaf  sisteminin işlənib hazırlanması; təsərrüfat subyektlərinin fəa-
liyyət sahələrinə maliyyə nəzarətinin lazımi səviyyədə təşkil edilməsi; makroiqtisadi tənzimlənmə 
ilə yanaşı iqtisadi siyasətdə mikro tənzimlənmənin kifayət qədər nəzərə alınması və s.  

İqtisadi tarix göstərir ki, iqtisadi böhranlar bazar iqtisadiyyatının müşayiətçisidir. Odur ki, ma-
liyyə proqramları, adətən məcmu daxili tələb və təklif arasında yaranan bərabərsizliyi aradan qal-
dırmaq məqsədinə tabe edilir. Məhz belə vəziyyət maliyyənin makro və mikro səviyyələrdə prob-
lemlərini gündəliyə çıxarır.Məcmu tələb və təklif arasında qeyri-bərabərlik inflyasiya, istehsalın 
tənəzzülü problemlərinin nəticəsidir. “Bu əsas göstəriciləri təhlil etmişik və qəti şəkildə deyə bi-
lərik ki, indi müstəqil Azərbaycan Respublikası o ölkələrin sırasına daxildir ki, onlar bütünlüklə 
öz iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edirlər” [1, s. 846]. 

Maliyyənin iqtisadi təhlükəsizlik baxımından idarə edilməsi mexanizmi- təsərrüfat obyektləri-
nə təsiri maliyyə vasitəsilə reallaşdırılan üsulların məcmusu kimi qəbul edilir. İdarəetmənin bu 
növü, təbii ki, iqtisadi sistemin ümumi tələbləri mühitində təşəkkül tapır. İdarəetmə prosesində 
maliyyə və maliyyənin idarə edilməsi məsələləri qarşılıqlı əlaqəlidir. İstehsal-kommersiya fəa-
liyyətində, məhsulun satışında və pul vəsaitlərinin bölüşdürülməsində müstəqillik, müəssisənin 
dövlət qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsi zərurətini aradan qaldırmır, əksinə, bazar mühiti-
nin maliyyə intizamına dair tələbləri daha ciddidir.  

Maliyyə resursları müəssisənin ixtiyarında olan maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, is-
tehsalın miqyasının genişləndirilməsi və işçilərin həvəsləndirilməsi üzrə xərclərin icrası üçün ay-
rılmış pul gəlirləridir. Mənsubiyyətdən asılı olmayaraq istənilən müəssisə maliyyə resurslarını ar-
tırmağa çalışır. Maliyyə resurslarının miqdarı konkret müəssisənin ahəngdar fəaliyyətini və ma-
liyyə sabitliyini şərtləndirən mühüm amildir. 

Maliyyə ehtiyatları, müəssisələrin, birliklərin, firmaların sərəncamında olan, yaranan əlavə 
xərclərin ödənilməsi, müvəqqəti maliyyə çətinliklərinin aradan qaldırılması və normal fəaliyyət 
şəraitinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan pul vəsaitidir [2, s. 64]. Maliyyə resursları, ilk növ-
bədə şəxsi vəsaitlər, ikincisi maliyyə bazarında ehtiyatların səfərbərliyə alınması və yenidənbölgü 
qaydasında bank-maliyyə sisteminə daxilolmalar hesabına həyata keçirilir.  

Ənənəvi büdcə siyasəti bir sıra sadələşmələri qəbul etməli olur. Belə ki, məcmu məhsul və milli 
gəlir əmək təklifinin təsirinə məruz qalır. Nəzərə almaq lazımdır ki, yığım və investisiyalar ara-
sında faiz nisbəti milli gəlirin normalarına uyğun müəyyən edilir. Beləliklə, pul təklifinin artımı 
qiymət normasını yüksəldir. Bununla belə, bir çox müəlliflər pul təklifi artımını iqtisadi tarazlıq 
üçün ciddi təhlükə hesab etmirlər. Sözügedən normaların dəyişməsi mühitində belə dövlət büdcəsi 
tarazlığının qorunması, xüsusilə islahatlar dövründə mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edək. Dövlət xərclərinə uyğun vergilərin yığılması şərai-
tində milli gəlirə təsir etmək üçün əməyin təklif və tələbini məcmu istehsalı dəyişdirəcək səviy-
yəyə çatdırmaq zəruridir. Hər bir dövrdə həll edilməli əsas məsələlərdən biri məşğulluq səviyyə-
sinin məqbul həddinin təmin edilməsidir. C.Keyns böyük depressiyanın nəticələrini təhlil edərək 
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əməkhaqqı və ya qiymətlərin elastikliyinin məşğulluğun lazımi səviyyəsini təmin etmək iqtidarın-
da olmadığı nəticəsinə gəlmişdir. C.Keynsə görə, bu halda müvafiq maliyyə siyasətinin həyata 
keçirilməsi həlledici əhəmiyyətə malikdir [3]. 

Qeyd edək ki, müvafiq maliyyə siyasəti dedikdə, məcmu tələb və təklif tarazlığına yönələn 
siyasi xətt başa düşülməlidir. Adətən, iqtisadi sistemin öz hesabına gəldiyi tarazlıq, ən aşağı sə-
viyyəli tarazlıq ola bilər. Hesab edirlər ki, buna səbəb faiz dərəcəsinin və əməkhaqqının bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində gözlənildiyi qədər elastik olmamasıdır. 

İqtisadi təhlükəsizliyin təminatı vasitəsi və ölkənin maliyyə-kredit sisteminin normal fəaliyyə- 
tinin zəruri şərti olan maliyyə nəzarəti dövlətin mühüm funksiyalarından biri kimi xüsusi diqqətə 
layiqdir. Bazar iqtisadiyyatının formalaşdığı ölkələrdə maliyyə nəzarətinin səmərəli forma və me-
todlarının reallaşma mexanizminin seçilməsi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə nəzarəti renta-
belli fəaliyyət hesab olunur. 

“Dünya təcrübəsi göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi inkişaf proqramları işlənib hazır-
lanarkən, həmin proqramın tərkibinə nəzarət fəaliyyəti ilə bağlı xərclər də daxil edilir. Bu isə real 
həyatda həmişə özünü doğruldur. Belə ki, maliyyə nəzarəti xarici ölkələrdə həmişə rentabellidir. 
ABŞ-da nəzarət fəaliyyəti ilə məşğul olan orqanların sərf etdiyi hər bir dollar əvəzində büdcəyə 
əlavə olaraq 5 dollar, Böyük Britaniyada isə müvafiq olaraq, hər bir funt-sterlinq əvəzində 13 funt-
sterlinq daxil olur” [4, s. 360]. 

Xarici təcrübənin qısa xülasəsi 
Bazar münasibətlərinin təşəkkülü maliyyə nəzarətinin təşkilində beynəlxalq təcrübənin tənqidi 

qiymətləndirilməsini tələb edir. Bu baxımdan 1921 - ci ildə ABŞ-da yaradılmış və başlıca maliyyə 
nəzarəti orqanı olan Baş Nəzarət-Maliyyə idarəsinin (BNMİ) təcrübəsi diqqətəlayiqdir. BNMİ qa-
nunverici orqana tabe olmaqla, demək olar ki, bütün nazirlik və idarələrin maliyyə sənədlərini 
araşdırmaq imkanına malikdir. Konqresin palata və komissiyalarının, ayrı-ayrı konqresmenlərin 
tapşırığı ilə BNMİ aşağıdakı işləri həyata keçirə bilər: dövlət proqramlarının reallaşmasının nə-
ticələrinin qiymətləndirilməsi; federal idarələrin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi; məhsullara qo-
yulan qiymətlərin əsaslandırılma dərəcəsinin xüsusi tədqiq edilməsi və yoxlanması; Müdafiə Na-
zirliyinin müqavilələrinin maliyyə-iqtisadi aspektlərinin yoxlanması və s. 

Əsas nəzarət orqanlarından sayılan İnzibati-Büdcə idarəsi (IBI) (adətən, BNMİ-dən sonra ma-
liyyə nəzarətini həyata keçirən ikinci qurum hesab olunur) ABŞ prezidentinin icra orqanının tər-
kibinə daxildir. ABŞ-ın maliyyə-iqtisadi həyatında əhəmiyyətli mövqeyə malik olan bu  qurumun 
əsas funksiyalarına aşağıdakılar aiddir: maliyyə və iqtisadi siyasət məsələləri üzrə tövsiyələrin ha-
zırlanması və ölkə prezidentinə təqdim olunması; büdcə layihəsinin hazırlanması; büdcənin icra-
sına nəzarət; icra hakimiyyətinin təşkilati və idarəetmə strukturlarının fəaliyyət səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi; federal proqramların həyata keçirilməsi üzərində nəzarət; nazirlik və idarələ-
rin fəaliyyətinin koordinasiyası; konqresdə qəbul edilən qanun layihələri üzrə tövsiyələrin hazır-
lanması; ölkə prezidentinin müvafiiq əmrləri və normativ aktları üzrə tövsiyələrin hazırlanması; 
dövlət müəssisələrinin fəaliyyəti barədə prezidentin məlumatlandırılması; ştatlarda və yerlərdə qə-
bul edilmiş qanunvericilik aktlarının icmalı və s.  

Fransanın Hesablama Palatasına büdcə icrasına nəzarət, büdcə-maliyyə pozulmaları və əyinti-
lərinin aşkar edilməsi, onların aradan qaldırılması səlahiyyəti verilmişdir. Avropanın bu ölkəsində 
ən qədim dövlət təsisatlarından olan Hesablama Palatası məhkəmə instansiyasıdır. Fransada He-
sablama Palatası dövlət maliyyəsi üzərində nəzarəti həyata keçirən qurumdur. Kommunalarda, de-
partamentlərdə və regionlarda dövlət müəssisələrinin maliyyə fəaliyyətinə regional hesablama pa-
lataları tərəfindən nəzarət edilir. Bu palataların qərarları barədə Fransa Hesablama Palatasına şi-
kayət etmək olar. Fransa Hesablama Palatası inzibati institutların maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edir, 
onların dövlət maliyyəsinə ziyan  verən səhv və nöqsanlarını aşkar edir.  

Fransa Hesablama Palatası o cümlədən, aşağıdakıları yoxlayır: idarə edilməsi dövlət qurumla-
rına və digər rəsmi hüquqi şəxslərə həvalə edilmiş kreditlərin və fondların istifadəsi vəziyyəti; 
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sosial təminat sahəsində müxtəlif qurumların fəaliyyəti; dövlət müəssisələrinin və onların filialla-
rının hesabları; bir sıra hallarda, dövlətdən maliyyə yardımı alan özəl hüquqi şəxslərin hesabları. 

Fransada dövlət maliyyə nəzarətinin digər orqanları Baş Maliyyə Müfəttişliyi və Baş İnzibati 
Müfəttişlikdir. Onların funksiyalarına aşağıdakılar aid edilir:  

- Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan heyət, xidmət, təsisat və orqanların fəaliyyətinə nə-
zarət;  

- prefektlərin tabeliyində olan qurumların fəaliyyətinə nəzarət. 
Böyük Britaniyada parlamentin adından büdcə-maliyyə proseslərinə nəzarəti həyata keçirən or-

qan - Milli Nəzarət-Təftiş İdarəsidir (MNTİ). Bu orqan demək olar ki, dövlət səviyyəsində həyata 
keçirilən maliyyə nəzarəti ilə əlaqədar əsas işləri icra edir. Böyük Britaniyada qanunverici orqanın 
maliyyə nəzarəti funksiyaları kifayət qədər miqyaslı olub, dəqiq müəyyənləşdirilmişdir. 

Bütün Qərb ölkələrində nəzarət üsullarının təkmilləsdirilməsi ilə yanaşı informasiyanın kom-
pleks kompüter təhlili sistemi yaradılmışdır. Bu sistemin tətbiqi fiskal idarələrin əməkdaşları tərə-
findən yerinə yetirilən işlərin həcminin azalmasına və işin səmərəliliyinin yüksəlməsinə kömək 
edir. 

Almaniya Federativ Respublikasında da büdcənin icrası üzrə hesabat və icraya nəzarət Maliyyə 
Nazirliyinə həvalə edilmişdir. Nazirlik büdcənin müxtəlif xərc maddələri və müəssisələr üzrə və-
saitlərin sərf olunmasına və mədaxil prosesinə nəzarət edir. Bunun üçün kassa mədaxili və məs-
rəflər üzrə hesabatlar hazırlanır. Büdcənin icrası barədə hesabat parlamentin təsdiqinə verilir. 

Yaponiyada büdcənin icrası Maliyyə Nazirliyinə, bir sıra digər nazirlik və idarələrə həvalə olu-
nur. Büdcəyə kassa xidməti Yaponiya Bankı tərəfindən həyata keçirilir. Təsdiq olunmuş ayırma-
ların xərclənməsinə nəzarət rüblük hesabatların hazırlanması şəklində başlayır. Həmin hesabat 
“Təftiş bürosunda» yoxlanılır, hökumət tərəfindən bəyənildikdən sonra parlamentin təsdiqinə ve-
rilir. Yerli büdcələrin və yerli hakimiyyət orqanlarının xüsusi hesablarının tərtibi, təsdiqi və icrası 
analoji qaydada baş verir. Maliyyə ili başa çatdıqdan  sonra icra edilən büdcə üzrə bütün əmə-
liyyatlar dayandırılır. İcranın nəticələri barədə müvafiq səviyyələrə təqdim olunmaq üçün məru-
zələr hazırlanır. 

Asiya ölkələrində dövlətin maliyyə nəzarəti funksiyalarının icrasının təşkilati strukturunda özü-
nəməxsusluqlar diqqəti cəlb edir [5]. Bu baxımdan Koreya Respublikasının təcrübəsi diqqətəlayiq-
dir. Belə ki, bu ölkədə Maliyyə Nəzarəti və Müfəttişliyi idarəsi ali nəzarət orqanı kimi bilavasitə 
prezidentə tabedir. Sözü gedən idarənin əsas vəzifəsi Koreya Respublikasının dövlət büdcəsinin 
vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən 25 nazirlik və idarənin, onlara tabe olan 4 mindən artıq təş-
kilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirməkdir. 

ABŞ, Kanada, Qərbi Avropa ölkələri, Yaponiya və digər inkişaf etmiş ölkələrdə sosial-iqtisadi 
inkişaf proqramları işlənib hazırlanarkən, həmin proqramların tərkibinə nəzarət fəaliyyəti, o 
cümlədən maliyyə nəzarəti ilə bağlı məsələlərin həlli ilə bağlı xərclər daxil edilir. Beynəlxalq təc-
rübədən göründüyü kimi, belə yanaşma özünü, demək olar ki, bütün hallarda doğruldur. 

Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların kadrlarına qarşı ən yüksək tələblər qoyulması in-
kişaf etmiş ölkələrin çoxillik təcrübəsinin xarakterik cəhətidir. Sözügedən fəaliyyətlə məşğul olan 
orqanların idarəetmə aparatlarının təşkili zamanı ali kateqoriyalı mütəxəssislərə, elmi işçilərə 
üstünlük verilir. 

ABŞ-da Baş Nəzarət-Maliyyə İdarəsinin işçilərinin dörddə üçünü magistrlər və elmlər doktor-
ları təşkil edirlər. Kanada və Qərbi Avropa ölkələrinin bir çoxunda (Almaniya, Fransa, Böyük 
Britaniya, və s.) maliyyə nəzarəti fəaliyyətini həyata keçirən kadrların hazırlanması və yenidən 
hazırlanması ilə xüsusi akademiyalar, universitetlər, elmi-tədqiqat mərkəzləri məşğul olur. 

Rusiya Federasiyasında dövlət maliyyə nəzarəti məsələləri müxtəlif təşkilatların səlahiyyətin-
dədir [6]. Mövcud qanunvericilikdə dövlət nəzarətinin ayrı-ayrı funksiyalarını həyata keçirən qu-
rumlar müəyyənləşdirilmişdir. Bura ilk növbədə, dövlət nəzarətinin konstitusion orqanı olan Ru-
siya Federasiyasının (RF) Hesablama Palatası aiddir. Daha sonra, bu funksiyaları həyata keçirən 
qurumlar arasında aşağıdakılar sadalanır: Rusiyanın Mərkəzi Bankı; Maliyyə Nazirliyi (Dövlət 
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Maliyyə Nəzarəti və Audit Departamenti və Baş Federal Xəzinədarlıq İdarəsi); Vergilər və Yığım-
lar üzrə Rusiya Federasiyası Nazirliyi; Dövlət Gömrük Komitəsi; Valyuta və ixrac nəzarəti üzrə 
federal xidmət; Federal hakimiyyət orqanlarının nəzarət-təftiş xidmətləri. 

Rusiyada dövlətin həyata keçirdiyi maliyyə nəzarəti siyasəti sosial inteqrasiya meyarlarını önə 
çəkməyi nəzərdə tutur (7, 331-337). “Rusiya Federasiyası Hesablama Palatası haqqında” Qanuna 
müvafiq olaraq, RF Hesablama Palatasının vəzifələrinə aşağıdakılar aid edilmişdir: federal büdcə-
nin gəlir və xərc maddələrinin vaxtında icrasına nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi; federal 
büdcədənkənar fondların həcm, struktur və təyinatı üzrə icrasına nəzarətin təşkili və həyata keçi-
rilməsi; dövlət vəsaitlərinin xərclənməsi və federal mülkiyyətdən istifadənin səmərəliliyi və məq- 
sədyönlüyünün müəyyənləşdirilməsi; federal büdcə layihələrinin və federal büdcədənkənar fond-
ların gəlir və xərc maddələrinin əsaslandırılma dərəcəsinin qiymətləndirilməsi; federal qanunların 
və dövlət hakimiyyətinin federal orqanlarının büdcədən maliyyələşdirilən xərclərini nəzərdə tutan 
normativ-hüquqi aktların layihələrinin maliyyə ekspertizası; federal büdcənin və federal büdcə-
dənkənar fondların təyin edilmiş göstəricilərinin təhlili, onların aradan qaldırılmasına və həmçinin, 
bütövlükdə büdcə prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş təkliflərin hazırlanması; federal 
büdcə vəsaitlərinin və RF Mərkəzi Bankında və digər müvafiq banklarda olan federal büdcədən-
kənar fondların vəsaitlərinin hərəkətinin qanuniliyinə və vaxtında həyata keçirilməsinə nəzarət; 
federal büdcənin icrası gedişi və həyata keçirilən nəzarət tədbirlərinin nəticələri barədə Federasiya 
Şurasına və Dövlət Dumasına müntəzəm informasiya verilməsi. 

Maliyyə nəzarətinin institusional təminatı və səmərəlilik 
Maliyyə nəzarətinin institusional təminatı postsovet məkanı ölkələrində tədricən təkmilləşir [8, 

s. 90-95]. Rusiya Federasiyası Maliyyə Nazirliyi barədə əsasnaməyə müvafiq olaraq bu nazirliyə 
dövlət maliyyə nəzarəti istiqamətində aşağıdakı əsas funksiyalar həvalə edilmişdir: federal büdcə 
vəsaitlərinin məqsədli istifadəsinə nəzarət; federal mülkiyyətdə olan əmlakdan əldə edilən gəlirlə-
rə nəzarət qaydasının işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək; öz səla-
hiyyətləri daxilində federal büdcə vəsaitlərinin daxilolma və xərclənməsinin kompleks təftişi və 
tematik yoxlanışını həyata keçirmək; dövlət büdcədənkənar fondlarının və digər federal vəsaitlərin 
səmərəli və məqsədli istifadəsinə nəzarət; Rusiya Federasiyası subyektlərinin dövlət hakimiyyəti 
orqanlarının və yerli idarəetmə orqanlarının müraciətləri əsasında müvafiq təşkilatlarda təftiş və 
maliyyə yoxlamalarının təşkil olunması. 

Nəzarət tədbirlərinin gedişi və onların nəticələrinin ictimailəşdirilməsi mühüm əhəmiyyətli mə-
sələdir [9, s. 4]. Maliyyə nəzarətində mühüm mövqeyə malik olan auditin beynəlxalq təcrübəsi 
postsovet ölkələr üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan vergi auditi xüsusilə diqqətə-
layiqdir. 

ABŞ-da vergilərin ödənilməsi üzərində nəzarət prosesi, təbii ki, əməktutumlu və xüsusi hazırlıq 
tələb edən işdir. Bu ölkənin Daxili Gəlirlər İdarəsi (DGI) mərkəzi aparatdan, 7 regional və 57 dairə 
vergi idarəsindən ibarətdir. Sözügedən idarənin regional və rayon şöbələri vergilərin vaxtında da-
xil olması, vergi bəyannamələrinin düzgün doldurulması üzərində nəzarəti həyata keçirir, vergi 
borclarının alınması, artıq ödənilmiş məbləğlərin tədiyyəçiyə qaytarılması, tədiyyəçilərdən vergi-
lərin alınması kimi məsələləri həll edirlər. ABŞ-da DGI tədiyyəçilər tərəfindən vergi qanunverici-
liyinə əməl olunması üçün məsuliyyət daşıyır. Bu qurum federal vergi qanunvericiliyinin tətbiq 
edilməsi üzrə materialları və göstərişlərı işləyib hazırlayır, vergi məcəlləsinin düzgün tətbiq edil-
məsi üzəridə nəzarəti həyata keçirir, vergiləri toplayır, yoxlamalar aparır və s. 

ABŞ-da ştatlar və bələdiyyələr tərəfindən yığılan vergilərin ödənilməsi üzərində nəzarət yer-
lərdə həyata keçirilir. Nəzarətin növü tədiyyəçinin hansı kateqoriyaya aid olmasından asılıdır. Kor-
porasiya müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməli olan vergi məbləğinin 90%-ni ödəməmişdirsə, 
ona qarşı cərimə tətbiq edilə bilər. Gəlirlər üzrə bəyannamənin təqdimedilmə müddəti uzadıla bi-
lər. Bunun üçün korporasiya əvvəlcədən müvafiq sorğu ilə vergi orqanına müraciət etməlidir. 
Qeyd edək ki, bəyannamənin təqdim edilmə müddətinin uzadılması verginin ödənilmə vaxtının 
dəyişdirilməsi demək deyildir. Vergi vaxtında ödənilmədikcə tədiyyəçidən faiz tutulur. 
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Vergilərin ödənilməsi, ümumiyyətlə, vergi sistemi üzərində nəzarət vergilərin tədiyyəçinin özü 
tərəfindən hesablanıb ödənilməsi prinsipinə əsaslanır. ABŞ-da korporasiyalar vergi məbləğlərini 
qanunda nəzərdə tutulmuş güzəştləri nəzərə almaqla özləri hesablayır və bəyannaməni tərtib edir-
lər. Korporasiya yoxlamanın nəticələri ilə razı deyilsə, bu məsələnin DGİ-nin xüsusi bölməsində 
yenidən müzakirəsini tələb edə və yaxud məhkəməyə müraciət edə bilər. ABŞ-da fəaliyyətinin son 
üç ilində vergiyə cəlb edilən gəliri 1 milyon dollardan artıq olan iri korporasiyalar daha ciddi ma-
liyyə nəzarətinə məruz qalırlar. Bu korporasiyalar vergi tədiyyələrini (avans vergi məbləğləri də 
daxil olmaqla) Federal Ehtiyat Sisteminin üzvü olan bankda və ya digər kommersiya bankında 
depozit hesaba köçürürlər. Yoxlama zamanı bütün vergi bəyannamələri hesablamanın düzgünlüyü 
baxımından nəzərdən keçirilir. Sonradan daha dərin yoxlama aparmaq üçün onların bir qismi tə-
sadüfi seçmə yolu ilə ayrılır. 

Vergi sisteminin yüksək təşkili səviyyəsi və vergilərin ödənilməsi üzərində nəzarət işinin sə-
mərəliliyi ilə fərqlənən Fransada Baş Vergi idarəsi (BVI) vergi siyasətini həyata keçirməklə yana-
şı, vergi yığılması prosesinə nəzarət edir. BVİ-nin əsas funksiyalarından biri dövlət mülkiyyətinin, 
dövlətə və dövlət orqanlarına məxsus olan əmlakın idarə edilməsi üzərində nəzarətdir. Fransada 
BVI büdcə maliyyələsməsi səviyyəsi və əhəmiyyətinə görə İqtisadiyyat, Maliyyə və Büdcə Nazir-
liyinin aparıcı bölməsi hesab olunur. Mərkəzi və yerli vergi xidməti bölmələrində işləyənlərin ək-
səriyyətini vergi müfəttişləri və nəzarətçilər təşkil edir. Müfəttiş və nəzarətçilərin funksiyaları za-
man keçdikcə dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Vergi müfəttişləri vergitutma bazasının hesablan-
ması xidmətinə və vergi müfəttişliklərinə, nəzarətçilər isə nəzarət xidmətinə və vergi mərkəzlərinə 
tabedir. Bir qayda olaraq, nəzarətçilər təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünə nəzarət edir, 
müəssisələrdə və firmalarda maliyyə və mühasibat nəzarətinin həyata keçirilməsində iştirak edir-
lər. Rəqəmsal mühitdə baş verən dəyişikliklər tədricən maliyyə sisteminin əsas kəmiyyət para-
metrlərinə nüfuz etməkdədir. 

Nəzarət işlərinin səmərəliliyi xeyli dərəcədə lazımi məlumatları toplayan və ümumiləşdirən 
xidmət bölmələrinin fəaliyyətindən asılıdır. Məlumatların yığılması vəzifəsi təkcə nəzarətçilərə 
deyil, həmçinin vergi xidmətinin bütün əməkdaşlarına həvalə olunmuşdur. Nəzarətin əsas prinsip-
ləri üzrə Lima bəyannaməsi Perunun paytaxtı Lima şəhərində 1977-ci ildə keçirilən ali nəzarət 
orqanlarının Beynəlxalq təşkilatının (INTOSAI) IX konqresində qəbul edilmişdir. 

Maliyyə sisteminə dövlət nəzrətinin çatışmayan cəhətləri, son illər tədqiqatçıların diqqətini cəlb 
edir (10). Həmin nöqsanlara, ilk növbədə aşağıdakılar aid edilə bilər: normativ-hüquqi bazadakı 
boşluqlar, nəzarət səlahiyyətlərinin kifayət etməməsi və ya birmənalı olmayan səlahiyyət bölgüsü, 
nəzarətedici orqanlarda funksiyaların təkrarlanması, onlar arasında qarşılıqlı fəaliyyətin koordina-
siya edilməməsi və s. Son dövrlərdə dövlətin maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsində rəqəmsal 
texnologiyaların roluna önəm verilir. Bununla belə, hələ ki, vahid verilənlər bazası arzuedilən sə-
viyyədə deyildir. 

 
Nəticə 

 
Maliyyə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi - ənənəvi ixrac sahələri ilə yanaşı, qeyri-ənənəvi sa-

hələrin də pul vəsaitləri ilə təminatındakı çətinliklərin aradan qaldırılması, pul-kredit və maliyyə 
alətlərinin öz aralarında lazımi səviyyədə koordinasiya edilməsi kimi problemlərin həllini tələb 
edir. İnkişaf səviyyəsindən asılı olaraq bu və ya digər ölkənin maliyyə nəzarəti sistemində baş 
verən dəyişikliklər, özünü ilk növbədə institusional təminatın səmərəliliyi səviyyəsi ilə şərtlənir. 
Rəqəmsal mühitdə də maliyyə nəzarəti işlərinin səmərəliliyi verilənlərin toplanması və işlənməsi 
vəziyyəti ilə bilavasitə əlaqədardır.  

İqtisadi və maliyyə təhlükəsizliyinin artan tələbləri şəraitində maliyyə nəzarətinin təşkilati 
problemləri kimi - nəzarət səlahiyyətlərinin birmənalı olmayan bölgüsü, nəzarətedici orqanlarda 
funksiyaların təkrarlanması kimi problemlər aradan qaldırılmalıdır. 
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Организационные аспекты улучшения финансового контроля: анализ безопасности 
и практики 

 
Резюме 

Цель исследования - изучить различные аспекты финансового контроля хозяйственной 
деятельности с точки-зрения экономической безопасности, изучить организационные ас-
пекты формирования и развития этого контроля, оценить опыт зарубежных стран. 

Методология исследования - сравнительный анализ, синтез, логическое обобщение. 
Результаты исследования - выявлены возможности эффективной организации финан-

сового контроля с точки зрения экономической безопасности и определены пути их реали-
зации. 

Практическая значимость исследования - полученные результаты могут быть исполь-
зованы для обоснования приоритетов финансового контроля с точки зрения экономической 
безопасности, для разработки мер контроля за использованием финансовых ресурсов. 

Оригинальность и научная новизна исследования - кратко описаны организационные 
аспекты управления системой финансового контроля с точки зрения экономической безо-
пасности, оценена возможность применения в местных условиях  передового опыта. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовый контроль, организацион-
ный аспект, сравнение, зарубежный опыт, эффективность, институциональная безо-
пасность. 
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Organizational aspects of improving financial control: analysis of security and practices 

 

Summary 
The purpose of the study is to study various aspects of financial control of economic activity 

from the point of view of economic security, to study the organizational aspects of the formation 
and development of this control, to evaluate the experience of foreign countries. 

Research methodology - comparative analysis, synthesis, logical generalization. 
Results of the research - the possibilities of effective organization of financial control from 

the point of view of economic security were revealed and the ways of their implementation were 
identified. 

Practical significance of the research - the results obtained can be used to substantiate the 
priorities of financial control from the point of view of economic security, to develop measures to 
control the use of financial resources. 

Originality and scientific novelty of the research - the organizational aspects of the manag-
ement of the financial control system from the point of view of economic security are briefly desc-
ribed, the possibility of applying best practices in local conditions is assessed. 

Key words: economic security, financial control, organizational aspect, comparison, foreign 
experience, efficiency, institutional security. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ В РЕГИОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Рэзюме 
Цель исследования: Основной темой статьи является улучшение финансовых отноше-

ний для социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в но-
вых экономических условиях.  

Методология исследования: В ходе исследования использовались методы обобщения 
и анализа. 

Значимость приложения исследования: Вопросы формирования усовершенствован-
ного финансового механизма социально-экономического развития регионов Азербайджан-
ской Республики имеют большое значение и актуальность с точки зрения общего уровня 
социально-экономического развития страны. 

Результаты исследований: Региональное развитие, как и социально-экономический 
прогресс страны в целом, зависит, прежде всего, от правильного создания экономического 
механизма и финансового механизма, входящего в его состав, и его нормального функцио-
нирования. Чтобы создать благоприятные условия для экономического и социального раз-
вития финансового механизма, необходимо сформулировать набор правил организации фи-
нансовых отношений, применяемых обществом. 

Оригинальность и научная новизна исследования:  
• Выявлены закономерности и уровень развития регионов. 
• Определены место и роль финансового механизма на макроэкономическом уровне. 
• Показаны пути мер, направленных на создание инвестиционного климата, влияющего 

на развитие занятости в регионах. 
Ключевые слова: регион, социальный, экономический, механизм, инвестиции. 
 

*** 
Краткое содержание основного материала:  
Есть те, кто оценивает финансовый механизм как совокупность методов, форм и типов 

организации финансовых отношений, правил и методов их количественной оценки. 
Структура финансового механизма очень сложна. Он включает элементы, соответствую-

щие различным финансовым отношениям. Именно разнообразие финансовых отношений, 
разнообразие форм, методов и типов финансовой организации требует большого количест-
ва элементов финансового механизма. [1] 

В зависимости от особенностей работы отдельных субъектов общественного хозяйства, 
а также разнообразия финансовых отношений, колец  и  кругов  финансовый механизм де- 
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лится на несколько частей: 
1. Финансовый механизм предприятий и хозяйственных организаций; 
2. Страховой механизм; 
3. Финансовый механизм, обеспечивающий функционирование государственных финан-

сов. 
При подходе к финансовому механизму с точки зрения его влияния на общественное 

производство выделяются следующие сферы его деятельности: мобилизация ресурсов, фи-
нансирование, создание материального интереса и т. д. [2, с.187] 

Каждое кольцо и каждая сфера деятельности финансового механизма выступает как не-
отъемлемая часть целого. Они взаимозависимы и взаимозависимы. Однако и сферы дея-
тельности, и отдельные круги относительно независимы. Это требует постоянной коорди-
нации всех аспектов финансового механизма.  

Взаимосвязанность колец финансового механизма - важное условие его эффективности.  
Функционирование финансового механизма обеспечивается правовым регулированием, 

планированием и управлением. Правовое регулирование обеспечивается принятием право-
вых актов, регулирующих организацию финансовой деятельности государством в стране. 
Финансовое управление осуществляется органами управления государства и хозяйствую-
щих субъектов. [3, с. 203] 

Одним из основных компонентов финансового механизма социально-экономического 
развития регионов являются налоги или налоговый механизм. Правильное установление 
налоговой политики в каждой стране, формирование и работа механизма на основе объек-
тивных реалий чрезвычайно важны, и этот вопрос должен быть в центре внимания государ-
ства. Следует отметить, что налоговый механизм в каждой стране представляет собой «со-
судистую» систему социально-экономического развития страны.  

В этой связи важно предоставить налоговые льготы отсталым регионам, чтобы стимули-
ровать их развитие. В экономически развитых странах широко используется такая практи-
ка, т.е. практика предоставления налоговых льгот или освобождения от некоторых налогов 
отсталым регионам для стимулирования регионального развития. Например, в штатах Луи-
зиана, Теннесси и других южных штатах США размер некоторых налогов значительно ни-
же (1/3), чем в промысленно развитых штатах северо-востока.  

Во Франции предприятия, созданные в слаборазвитых регионах, освобождаются от на-
логов в пределах своего коммерческого и промысленного потенциала. В менее развитых 
районах Канады стартапы освобождаются от подоходного налога и пользуются льготами 
по налогу на имущество.  

Направления налоговых льгот в региональной экономике 
Таким образом, налоговые льготы предоставляются по двум направлениям. Первое на-

правление - это полное или временное освобождение от налогов и снижение налоговых ста-
вок, а второе - уменьшение налогооблагаемой базы. Главный фактор обеспечения развития 
регионов - это привлечение инвестиций. Поэтому налоговые льготы должны быть в первую 
очередь связаны с привлечением инвестиций в регион. [4, с. 189] 

Основные налоговые льготы, предоставляемые с целью привлечения инвестиций, могут 
включать налоговые льготы на прибыль и другие виды налогов, применение низких нало-
говых ставок и другие вопросы. 

Снижение налоговой базы включает увеличение затрат, включенных в стоимость това-
ров и услуг, произведенных при исчислении налогов, увеличение ставок амортизации, при-
менение ускоренных ставок амортизации и так далее. 

Следует отметить, что есть положительные и отрицательные особенности применения 
налоговых льгот. Таким образом, налоговые льготы, с одной стороны, приводят к сниже-
нию государственных доходов, с другой - могут стимулировать региональное развитие за 
счет привлечения инвестиций и создания  дополнительных рабочих мест, д ополнительной  
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продукции, увеличения налоговой базы в регионах. [5, с. 234] 
Одним из основных инструментов финансового механизма воздействия на региональное 

развитие можно считать государственные субсидии регионам. Такие субсидии предостав-
ляются для пополнения доходов бюджета местных органов власти, для возмещения части 
инвестиций и текущих затрат частного предпринимательства в регионе, для повышения со-
циальной защиты или для увеличения доходов.  

Например, в 2018году объем субсидий (трансфертов), предоставляемых центральным 
правительством местным властям, в Дании увеличился до 19,2% ВВП, в Финляндии - до 
6,6%, в Норвегии - до 6,0%, а в Южной Корее - до 7%., Был равен 6%. Также субсидии из 
государственного бюджета в 2019 году составили 56,5% доходов местного бюджета в Да-
нии, 29,6% в Финляндии, 70,2% в Нидерландах, 48,8% в Польше, 38,3% в Эстонии и 43,2% 
в Норвегии.  

Размер дотаций из государственного бюджета местным бюджетам зависит от налоговой 
системы страны. Таким образом, если налоги собираются централизованно, то доля субси-
дий из государственного бюджета в доходах местного бюджета высока, и этот фактор уве-
личивает способность центрального правительства влиять на деятельность местного само-
управления. В случае децентрализованного сбора налогов или в случаях, когда распределе-
ние налогов определяется законом, доля субсидий из государственного бюджета в местных 
бюджетах невелика. Уровень развития страны также влияет на размер дотаций из государ-
ственного бюджета местным бюджетам. Таким образом, при невысоком уровне развития 
развитие инфраструктуры в регионах является приоритетом. По мере роста инфраструкту-
ры региона увеличиваются расходы на ее содержание и эксплуатацию, а также расходы на 
предоставление социальных услуг, и эти факторы также увеличивают расходы местных ор-
ганов власти. [6, с. 237] 

Следует отметить, что важно определить критерии предоставления субсидий местным 
властям. При выделении таких субсидий, прежде всего, следует учитывать, что объем спро-
са на расходы бюджета варьируется в зависимости от региона. Таким образом, население, 
территория, уровень развития регионов влияют на размер бюджетных расходов и местных 
доходов, и эта разница должна оплачиваться из государственного бюджета.  

В настоящее время в некоторых европейских странах широко используется практика вы-
деления субсидий для покрытия части инвестиционных затрат, затрат на энергию, затрат на 
обучение предприятий, созданных и работающих в отсталых регионах. В Швеции, напри-
мер, региональные инвестиционные субсидии и субсидии на занятость предоставляются 
для создания новых предприятий и расширения существующих предприятий в различных 
регионах. Инвестиционные субсидии финансируются Шведским агентством экономическо-
го и регионального развития.  

Эти субсидии учитывают тип инвестиций, тип предприятия и регионы, в которых осу-
ществляются инвестиции. При этом предпочтение отдается предприятиям, созданным и ра-
ботающим в важных для региона сферах деятельности, туризме, промысленности. Следует 
отметить, что инвестиционные субсидии широко используются во Франции, Германии и 
других развитых странах. [7, с. 275] 

Другой формой субсидии в Швеции является субсидия на трудоустройство. Эти субси-
дии в основном предоставляются предприятиям, созданным и расширяющим свою деятель-
ность в приоритетных областях в регионах. Это основано на относительно продолжитель-
ном сроке создания новых рабочих мест и занятости безработных или уволенных.  

Максимальный размер субсидии на трудоустройство может быть представлен как:  
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(мин. шведская крона) 
 

 А пегион Б Регион 
первый год 66 40 
Второй год 66 40 
третий год 66 40 
Итого максимум 198 120 

 
Как видно из таблицы, компания получает субсидию в размере 66 000 шведских крон в 

зоне регионального развития А и 40 000 шведских крон в зоне регионального развития Б на 
каждого штатного сотрудника, нанятого на срок более трех лет. Субсидии на годы после 
первого года предусмотрены для роста сотрудников на предприятии. Субсидии занятости 
обычно не предоставляются одновременно с другими субсидиями. То есть предприятия 
обычно могут использовать одну из этих субсидий.  

Таким образом, очевидно, что в развитых странах государство несет значительные расхо-
ды по обеспечению занятости и поддержке экономического развития в отсталых регионах.  

Инвестиции в экономику в региональное развитие 
Преимущество субсидий перед налоговыми льготами в региональном развитии связано 

с тем, что последние являются адресными. Таким образом, поскольку налоговые льготы 
обычно носят общий характер, они с большей вероятностью повлияют на изменения в 
структуре существующего производства, чем на объем производства в регионе. Таким об-
разом, во многих случаях размер этих льгот не влияет на рост производства. Однако при-
менение налоговых льгот в регионе распространяется на большее количество хозяйствую-
щих субъектов, чем субсидий, и механизм получения этих льгот проще, чем субсидий. [8, 
с. 232] 

Сильные инвестиционные потоки в регионы и создание на этой основе производствен-
ных мощностей и инфраструктуры имеют большое значение для преодоления разрыва меж-
ду регионами и обеспечения развития.  

 
Инвестиции в экономику 

 

 

Таблица взята с сайта https://www.stat.gov.az/. 
 
Следует отметить, что хотя налоговые льготы и государственные субсидии являются 

эффективным средством обеспечения развития регионов, они не являются решающими 
факторами в привлечении инвестиций в регионы. В настоящее время, как было сказано 
выше, развитие инфраструктуры в регионах является одним из долгосрочных способов 
привлечения инвестиций в регионы.  

Уровень развития инфраструктуры - один из основных факторов, определяющих уро-
вень социально-экономического развития регионов. И производственная, и социальная 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Инвестиции из всех источников (включая иностранные): 

млын.манат 14118.9 17048.8 20251.0 21448.2 21890.6 20057.4 22706.4 24462.5 25877.0 24986.6 22484.0
млин. 
доллары 

17591.4 21588.9 25777.8 27340.0 27907.5 19547.2 14228.0 14213.3 15221.7 14698.0 13225.9

иностранные инвестиции  
млын.манат 6619.7 6849.8 8102.7 8269.3 9175.6 10998.9 16216.1 15697.3 14002.1 12119.5 10413.2 
млин. 
доллары 

8247.8 8673.9 10314.0 10540.9 11697.7 10719.1 10161.1 9120.5 8236.5 7129.1 6125.4 

внутренние инвестици 
млын.манат 7499.2 10199.0 12148.3 13178.9 12715.0 9058.5 6490.3 8765.2 11874.9 12867.1 12070.8 
млин. 
доллары 

9343.6 12915.0 15463.8 16799.1 16209.8 8828.1 4066.9 5092.8 6985.2 7568.9 7100.5 
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инфраструктура влияют на экономический рост в регионе. Например, развитие транспорта 
в регионе сокращает время в пути, снижает эксплуатационные расходы транспортных сред-
ств и повышает безопасность. Также развитие транспорта способствует выходу региональ-
ной зарубежной продукции на внутренний рынок региона, экспорту продукции, произве-
денной в регионе. В этом случае сокращение времени движения материальных ресурсов в 
регионе и потерь на дорогах, усиление конкуренции приводит к повышению экономичес-
кой эффективности. [9, с.167] 

Отсутствие электричества, газа и воды в регионе затрудняет создание новых предприя-
тий. Кроме того, неадекватное предоставление в регионе образования, здравоохранения, 
связи и других учреждений также ведет к низкому уровню жизни. В этой связи направление 
государственных инвестиций в отсталые регионы положительно сказывается на повыше-
нии их конкурентоспособности. В частности, формирование государством рыночной 
инфраструктуры в регионе, поддержка развития науки и образования важны с точки зрения 
экономического и социального развития региона. Создание инфраструктуры в регионе за 
счет государственных инвестиций влияет на экономику региона по следующим направ-
лениям:  

- создание в регионе объектов инфраструктуры увеличивает производство в регионе;  
- создание объектов инфраструктуры в регионе за счет государственных инвестиций 

также приводит к появлению смежных производств, связанных с этими объектами; 
- наконец, развитие инфраструктуры приводит к повышению уровня жизни в регионе. 
Таким образом, развитие инфраструктуры в регионе значительно повышает инвести-

ционную привлекательность региона. В конечном итоге это приводит к дополнительным 
инвестициям в регионе и увеличивает производительность в регионе.  

Следует отметить, что создание зон особого развития на основе предоставления налого-
вых, таможенных и иных льгот, создания необходимой инфраструктуры и т. Д. Также 
является одним из основных инструментов финансового механизма в региональном раз-
витии государства. К таким зонам относятся зоны свободной торговли, индустриальные 
парки, научно-индустриальные парки, технопарки, индустриальные зоны и другие. Госу-
дарство может формировать необходимую инфраструктуру в процессе создания этих зон и 
применять различные льготы.  

Таким образом, важны возможности и роль финансового механизма и его компонентов 
в обеспечении социально-экономического развития регионов. Однако важно обосновать их 
эффективность при выборе этих инструментов. Таким образом, поскольку рыночные силы 
не уменьшают региональные различия в уровне социально-экономического развития, 
влияние этих инструментов может быть серьезно ограничено рыночными факторами. Так-
же в некоторых случаях выбранные средства не позволяют достичь поставленных целей, и 
в результате общество терпит убытки. Поэтому формирование региональной политики и 
определение ее финансового механизма требует детального обоснования.  

Предложения 
• Финансовый механизм должен быть стимулирующим с точки зрения обеспечения 

развития отсталых регионов за пределами страны. 
• Финансовый механизм должен быть простым и гибким и должным образом регули-

ровать экономические отношения между регионами и государством. Это самые важ-
ные вопросы, стоящие перед новым финансовым механизмом. 

• Финансовый механизм должен создавать финансовые пространства для предприни-
мателей в аграрных регионах, особенно для крестьянских хозяйств, и открывать ши-
рокие условия для их развития. 

Научные инновации 
• Выявлены и существенно улучшены финансовые проблемы социально-экономичес-

кого развития регионов по всем составляющим существующего финансового меха-
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низма, изучены направления и тенденции реконструкции и внесены определенные 
предложения в этом направлении. 

• Теоретические и методологические вопросы проблемы в новых экономических усло-
виях изучены в научно-логической последовательности, широко применены по сути, 
характеристикам, тенденциям развития, современным требованиям существующего 
финансового механизма и синтезированы и даны экономические оценки. 
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Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafında maliyyə mexanizminin rolu 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Məqalədə əsas məsələ yeni iqtisadi şəraitdə Azərbaycan Respublikasın-

da regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün maliyyə münasibətlərinin təkmilləşdirilməsidir.  
Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqat aparılarkən ümumiləşdirmə, təhlil metodlarından istifa-

də olunmuşdur.  
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyətləri - Azərbaycan Respublikasında regionların sosial-iqtisadi 

inkişafının təkmil maliyyə mexanizminin formalaşması məsələləri ölkənin ümumi sosial-iqtisadi 
inkişaf səviyyəsi baxımından böyük əhəmiyyət və aktuallıq kəsb edir.  

Tədqiqatın nəticələri - Regionların inkişafı bütövlükdə ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisi kimi, 
ilk növbədə, təsərrüfat mexanizminin və onun tərkib hissəsi olan maliyyə mexanizminin düzgün 
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yaradılmasından, onun normal fəaliyyət göstərməsindən asılıdır. Maliyyə mexanizminin iqtisadi 
və sosial inkişafına əlverişli şərait yaratmaq üçün cəmiyyətin istifadə etdiyi maliyyə münasibət-
lərinin təşkili qaydaları toplusunu formalaşdırmaq lazımdır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi:  
• Regionların inkişaf qanunauyğunluqları və səviyyəsi müəyyənləşdirilmişdir; 
• Makroiqtisadi səviyyədə maliyyə mexanizminin yeri və rolu müəyyənləşdirilmişdir; 
• Regionlarda əhalinin məşğulluğunun inkişafına təsir edən investisiya mühitinin formalaşması-

na yönəldilən tədbirlər yolları göstərilmişdir.  
Açar sözlər: region, sosial, iqtisadi, mexanizm, investisiya. 
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The role of the financial mechanism in the socio-economic development of the regions of 

the Republic of azerbaijan 
 

Summary 
The purpose of the study: The main issue in the article is to improve financial relations for 

the socio-economic development of the regions in the Republic of Azerbaijan in the new economic 
conditions.  

Research methodology: Generalization and analysis methods were used during the research. 
Significance of the research: The issues of formation of the improved financial mechanism of 

socio-economic development of the regions in the Republic of Azerbaijan are of great importance 
and urgency in terms of the general level of socio-economic development of the country. 

Research results: Regional development, like the socio-economic progress of the country as a 
whole, depends, first of all, on the correct creation of the economic mechanism and the financial 
mechanism that is part of it, and its normal functioning. To create favorable conditions for the 
economic and social development of the financial mechanism, it is necessary to formulate a set of 
rules for organizing financial relations used by society.  

Originality and scientific novelty of the research:  
• Regularities and level of development of the regions have been identified. 
• The place and role of the financial mechanism at the macroeconomic level have been identified.  
• Ways of measures aimed at creating an investment climate that affects the development of em-

ployment in the regions are shown. 
Key words: region, social, economic, mechanism, investment. 
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AZƏRBAYCANDA BANKLARIN FƏALİYYƏTİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ  

PROBLEMLƏRİ VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Tədqiqatın əsas məqsədi bank sektorunun təhlil edilməsi, ölkəmizdə 

bank sektorunda mövcud problemlər və onların həlli yollarının araşdırılması, Azərbaycanda bank-
ların fəaliyyətinin gücləndirilməsi istiqamətlərinin tədqiqidir. 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqat işi yazılarkən mövzunun daha səmərəli araşdırılması 
üçün təhlil, ümumiləşdirmə metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Tədqiqat işində alınan nəticələrdən istifadə edərək Azər-
baycanda bank sektorunun inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirmək olar. 

Tədqiqatın nəticələri - Müasir iqtisadi fəaliyyəti bank sistemi olmadan təsəvvür edə bilmərik. 
Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edən ölkəmiz üçün bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldil-
məsi aktual məslələrdəndir ki, bunun həlli də bank sisteminin sabitliyinə, eləcə də bu sahənin növ-
bəti illərdə daha da yaxşı inkişaf etməsinə uyğun şərait yaradır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Tədqiqat mövzusunun araşdırılması və təhlili nəticə-
sində bank sektorunun inkişafı məqsədilə təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: Bank sektoru, bankların fəaliyyəti, risk, səmərəlilik, iqtisadi inkişaf. 
 

Giriş 
Bazar şəraitində bankların inkişafı və təkmilləşməsi problemlərinin öyrənilməsi həmişə aktual-

dır. Yeni iqtisadi mühitin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilən iqtisadi islahatlar bank fəaliy-
yətinin daha da təkmilləşdirilməsini, onun yeni prinsiplər əsasında yaradılmasını tələb edir. Apa-
rılan islahatlar bank sisteminin sabitliyinin və dinamik inkişafının təmin edilməsi üçün əlverişli 
şərait yaradır. Bank sisteminin sabitliyi üçün bankların səmərəli fəaliyyəti vacibdir. Odur ki, bazar 
münasibətləri şəraitində bankların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi iqtisadiyyatın mərkəzi prob-
lemlərindən biridir ki, bu da onun nəzəri, metodoloji və praktiki aspektlərini müəyyən edən sis-
temli fundamental elmi tədqiqatların aparılmasını tələb edir. 

İqtisadiyyatın real sektoru ilə bank sistemi arasında daha fəal qarşılıqlı əlaqə uzunmüddətli re-
surs bazasının yaradılmasını tələb edir. Bu baxımdan bank sisteminin strateji məqsədlərindən biri 
əmanətlərin cəlb edilməsi istiqamətində fəal iş aparmaqdır. Axı əhalidən banklara əmanətlərin cəlb 
edilməsi aşağıdakılarla bağlıdır: 

1. Həm əhalinin, həm də sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vasitəçilərinə inamının artırılması; 
2. Real faiz dərəcəsinin dəyişməsi; 
3. Əhalinin real gəlirlərinin artması. 
Banklar daxili komissiyaları artırmaqla, xarici kapitalı daxili bazara cəlb etməklə bankların in-

kişafına töhfə verirlər. Xüsusilə İEOÖ-yə investisiya qoyuluşunun məhdudlaşdırılması ölkələrin 
iqtisadi inkişafını ləngidən amillərdən biridir. Ona görə də iqtisadi artımı dəstəkləyəcək sektorlar-
da kapitalın artırılması daha vacibdir. 

İqtisadi inkişaf mərhələsində bank məhsullarına və bank xidmətlərinə tələbat əhəmiyyətli də-
rəcədə artdığından bank sistemi xüsusilə müsbət nəticələr əldə edir. Bank əməliyyatlarının həcmi-
nin artması ilə yanaşı, bankların kredit təşkilatlarının inkişafı üçün istifadə etdikləri gəlirlər də 
artır. Əksinə, böhran zamanı banklar ümidsiz borclarla üzləşir ki, bu da faiz dərəcələrinin artma-
sına gətirib çıxarır, nəticədə itkilər cari gəlirləri üstələyir. Mərkəzi Bank həm ayrı-ayrı bankların, 
həm də bütövlükdə bank sisteminin fəaliyyətini tənzimləyə bilən mühüm  alətlərə malikdir. Mər- 
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kəzi Bank məcburi ehtiyat normasını dəyişdirərək və lisenziyanı ləğv etməklə iqtisadi artıma şərait 
yarada bilər. 

Bankın iqtisadi vəziyyətinin, onun rəqabət qabiliyyətinin və bank əməliyyatlarının bütün işti-
rakçılarının iqtisadi maraqlarını səmərəli müdafiə etmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin ən 
mühüm meyarı bankın etibarlılığıdır. Bu təsvirin müxtəlif şərhləri nəinki bankın etibarlılığının 
qiymətləndirilməsini çətinləşdirir, həm də bu göstəricinin əsas anlayışını çətinləşdirir. 

Etibarlı bank sistemi iqtisadi sistemin stabil işləməsi üçün ən mühüm şərtdir. Bununla belə, 
kredit təşkilatlarının qeyri-bərabər paylanması, borcların artımının ləngiməsi, aktivlərin mənfi di-
namikasına gətirib çıxarması, müxtəlif bazar seqmentlərinə verilən kreditlərin azalması və s. kimi 
problemlər qaçılmazdır. 

Bank sektorunun inkişafı üçün mümkün tədbirlər: 
- yeni uzunmüddətli maliyyələşdirmə mənbələrinə, eləcə də bankların real sektorun kreditləş-

məsinə daxil olduğu vəsaitlərin investisiyasını təmin edən mexanizmlərə ehtiyac var; 
- bankları istehlak kreditlərini inkişaf etdirməyə təşviq edən şərtləri dəyişdirmək lazımdır; 
- mürəkkəb və problemli borcların alınması prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün sistemli tədbir-

lər görmək lazımdır. [9, s. 32] 
Bankların iqtisadi münasibətlər sistemində əhəmiyyəti 
Hazırda iqtisadi həyatda çox mühüm funksiyaları yerinə yetirən banklar müasir iqtisadi siste-

min tərkib hissəsi olan təşkilatlardır. İqtisadi fəaliyyətin inkişafı və şaxələndirilməsi bankların 
sayının artmasına və ixtisaslaşmasına səbəb olmuşdur. İnsanlar əmanətlərini kreditə ehtiyacı olan-
lara borc verməklə nəinki pul passivliyinin qarşısını alırlar, həm də pul yaratmaqla iqtisadi fəallıq 
yaradırlar. Bu baxımdan banklar təsadüfi kommersiya təşkilatları deyil, dövlət xidmətləri göstərən 
və bu xidmətlər vasitəsilə iqtisadi fəaliyyətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən təşkilatlardır. 

Deyə bilərik ki, bu, bank sektoru üçün müasir dünyada maliyyə sisteminin ən mühüm struktur-
larından biridir. Bank faizlə pul qəbul edən və borc verən, kredit əməliyyatlarının qeydiyyatını 
aparan, pul sənədlərinin təhlükəsizliyini təmin edən və öz fəaliyyətindən kənar sahibkarlıq fəa-
liyyətini həyata keçirən müəssisə və ya təşkilatdır. 

Kredit sisteminin subyekt kimi iqtisadi münasibətlərə (burada ilk növbədə banklara) aid edil-
məsi üsulu onun yerinə yetirdiyi funksiyalara əsaslanır. Müasir iqtisadi ədəbiyyatda, bir qayda 
olaraq, bu funksiyalar beş qrupa bölünür: 

- Hesablaşmaların və ödənişlərin təmin edilməsi; 
- Aktivlərin çevrilməsi; 
- Risklərin idarə edilməsi; 
- İnformasiya axınlarının inkişafı və debitorların monitorinqi; 
- Kapitalın (resursların) yerləşdirilməsi prosesi. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son onilliklərdə həm bankların, həm də onların əsas rəqiblərinin 

- maliyyə institutlarının, broker firmalarının və sığorta şirkətlərinin funksiyalarında kəskin dəyi-
şikliklər baş verib. Bizim təqdim etdiyimiz maliyyə şirkətləri öz xidmətləri baxımından banklara 
yaxınlaşmağa çalışırlar. Eyni zamanda banklar broker və sığorta xidmətləri göstərir və öz vəsait-
lərini paylı investisiya fondlarında yerləşdirirlər. Maliyyə institutlarının bank əməliyyatlarını hə-
yata keçirməsinin obyektiv əsası sərt qanunvericiliyin tənzimlənməsindən müxtəlif dərəcədə qaç-
maqdır. [7, səh. 76] 

Bank işinin inkişafında xüsusi mərhələ 19-cu əsrin ortalarına aiddir. Məhz bu dövrdə bir sıra 
Avropa ölkələri (xüsusilə Belçika və Fransa) risksiz fazadan sənaye və ticarət müəssisələrinin ak-
tiv kreditləşməsinə keçdilər. [3, s. 33] 

Maliyyə vasitəçiləri termini hökumətlər və iqtisadçılar tərəfindən qiymətləndirildiyi üçün bu 
gün verdikləri kreditlərin hesabını apara bilməsələr belə, böyük iqtisadiyyatlara stimul verməklə 
yaratdıqları sosial fayda banklarına aid etmək üçün də istifadə edilə bilər. Bankın maliyyə sekto-
runda əhəmiyyətli çəkisi, sistemin sağlam şəkildə fəaliyyətini davam etdirməsi üçün zəruri olan 
siyasi faktorlar, bankların performans, gəlirlilik və dayanıqlıq məsələlərinə həssaslıqla yanaşması,  
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düzgün işləməsi üçün şərtlərin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar əmanətlər tətbiq edilir. [2, s. 82] 
Bank sistemi müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən bank cəmiyyətinin strukturunu və onların 

bir-biri ilə əlaqəsini təsvir edir. Bəzən bu sistem və kommunikasiya dövlətin müdaxiləsi olmadan, 
könüllü olaraq mövcuddur. Bəzən dövlət qanunlar vasitəsilə sistem qurur və müxtəlif banklar ara-
sında münasibətləri tənzimləyir. Maliyyə tənzimlənməsi nəticəsində kapital bazarı ilə banklar ara-
sında vasitəçi kimi fəaliyyət göstərən bir çox qurumlar mövcuddur. Nəticədə maliyyə bazarları 
dərinləşir. Maliyyə vəziyyətinin dərinləşməsini maliyyə sektorunda yaradılmış vəsaitlərin real 
sektora nisbəti ilə müəyyən etmək olar. 

Bu o deməkdir ki, dərinləşmə daha çox olacaq, iqtisadi artım templəri artacaq. Nisbət azaldıqca 
dərinləşmə zəif olacaq və gözlənilən iqtisadi artım tempi aşağı səviyyələrə düşəcək. Bununla ya-
naşı, təbii ki, iqtisadi inkişafın digər mühüm meyarı təkcə dərinləşmə deyil, həm də davamlı sa-
bitlikdir. Qeyri-sabit iqtisadiyyatlarda investorlar uzunmüddətli perspektivdə qazanacaqları məb-
ləği qənaətbəxş hesab etmirlər ki, bu da real sektor üçün müəyyən vəsaitlərin əldə edilməsini çə-
tinləşdirir və konvertasiya ilə bağlı problemlər yaranır. Bu mərhələdə puldan pul qazanmağa gəti-
rib çıxarır. 

Digər sahələrdə olduğu kimi, bank sistemində də həddindən artıq gücün səbəbləri aşağıdakılar-
dır: 

1. Məhsula tələbat zamandan asılıdır və ya struktur olaraq azalır; 
2. Texnologiyada irəliləyişlər; 
3. Firmalar arasında tələbin yenidən bölüşdürülməsi; 
4. Tam gücü ilə işləyərkən yeni bizneslər üçün bazara daxil olmaq; 
5. İqtisadiyyatda qaydalar və ya proseslər; 
6. Rəqabətin qiymətə təsiri tələb olunan funksiyanın olmaması səbəbindən zəif investisiya qə-

rarları və rəqabətli sənayedən fərqliliklər kimi səbəblərlə daha da güclənə bilər. [1, s. 14] 
Bank sektorunda həddindən artıq güclə bağlı araşdırmalar adətən bazar strukturundan asılı ol-

mayaraq sektor üzrə ümumi məlumatlara və ya bankların məlumat axınına baxır. Nə qədər ki, 
bazar gücündə fərq dəyişməyib, bankların gəlirlilik səviyyəsinin dəyişməsi çox vaxt potensialın 
göstəricisi kimi qəbul edilir. Bu meyar nisbətən kiçik bankların inhisar gücünə malik olduğu və 
güclü rəqabət mühitində iri bankların olduğu bazarlarda istifadə oluna bilər. 

Ölkəmizdə firmalar nöqteyi-nəzərindən maliyyə və bank sistemlərinə alternativ olaraq bir sıra 
müxtəlif kanallar mövcuddur ki, onlardan biri də nümunə kimi bankların iştirakıdır. Əslində, müx-
təlif bank və maliyyə sistemləri maliyyə bazarlarında müştəri məmnuniyyəti baxımından fərqlənir 
və eyni zamanda xidmət sektorunda innovasiya nümunəsi ola bilər. Bu tip təşkilatlar təkcə Azər-
baycan üçün deyil, bütün dünya üçün xarakterikdir. Əmanətçilər burada öz təcrübələrini və kapi-
tallarını qoruyub saxlayır və qiymətləndirirlər və biznesin aparılmasını təmin edirlər. 

Ümumi konsepsiya baxımından qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə-bank təşkilatlarının əsas xüsu-
siyyətləri kapital və likvidlik kimi bir sıra amillərdir. Bu proses tez-tez varlığın dəyişməsini göstə-
rir ki, bir şəxs tanıdığı birinə borc vermək əvəzinə kapitalını banka depozitə yatırır və bankı tanıyır. 
Beləliklə, bank əmanəti nağd pula çevirir. Pul və kapital bazarlarında əsas təşkilatlar kommersiya 
banklarıdır. Banklar əmanətçilərdən alınan kommersiya depozitləri əsasında qısamüddətli kredit-
lər açır. Bu səbəbdən də kredit mənbəyini təşkil edən vəsaitlərin sahibləri ilə kredit sektoru arasın-
da birbaşa əlaqə yoxdur. Pul və maliyyə bazarlarında əsas vasitəçi olan banklarla yanaşı, lizinq 
şirkətləri kimi sığorta şirkətləri də var. 

Bütün bazarlarda olduğu kimi, bank sektorunda da marketinq keyfiyyətləri ilə resurslara qənaət 
arasında sıx əlaqə mövcuddur. Bu səbəbdən kolleksiyanı təhlil edərkən sənaye xüsusiyyətlərinin 
formalaşmasına səbəb olan inkişafları nəzərə almaq lazımdır. [4, s. 78] 

Milli iqtisadiyyatın əsas məqsədləri sırasında iqtisadi artım mühüm yer tutur. Büdcənin inkişa-
fına təsir edə biləcək bir çox iqtisadi amillər var ki, onlardan biri də bank sektorudur. I qrup ölkə-
lərində bank strukturunun yayılması və bank xidmətlərinin mövcudluğu adambaşına düşən ÜDM- 
in səviyyəsinə müsbət təsir göstərir. 
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Bank sisteminin yüksək səviyyədə maliyyələşdirilməsi, iqtisadi inkişaf, makroiqtisadi şəraitin 
yaxşılaşdırılması, iqtisadi və kredit sistemlərinin formalaşması, pul köçürmələri, vergi ödəyicilə-
rinin sığortası, maliyyə sistemlərinin sabitliyi və s. Bir qayda olaraq, bank sektoruna tam inteqra-
siya olunmuş iqtisadiyyat, bütün iqtisadi mühitin sabitləşməsi bank sisteminin timsalında qiymət-
ləndirilməlidir. Başqa sözlə desək, iqtisadi inkişafa (iqtisadiyyatın bank sektorunun sabitliyinə) 
təsirin effektivliyi baxımından bank aktivlərinin səmərəliliyinin artırılması perspektivi əsasən 
makroiqtisadi sabitliyin və əsaslandırılmış maliyyə-pul siyasətinin təmin edilməsi və bank aktiv-
lərinin stimullaşdırılması ilə bağlıdır. [5, s. 45] 

Bank sektorunun sabitliyini daha çox problemli bankların vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi 
sayındakı payı ilə qiymətləndirmək olar. Milli bank sistemi iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi və 
iqtisadiyyatın bərpası sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi üçün fundamental element 
olmalıdır. Kredit bazarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi dövlətin stimullaşdırma siyasəti ilə ya-
naşı, Azərbaycan iqtisadiyyatında xammal probleminin həllinin əsasını təşkil edir. Hökumət və ya 
ictimai qurum kimi mərkəzi bankın gəlirliliyi ölçülür. 

Bank sisteminin davamlı inkişafının göstəriciləri iki növ bank göstəricilərindən ibarətdir: emis-
siya və kommersiya. Bank sisteminin elementlərinə daxil olan bank növlərinin fəaliyyətinin müx-
təlif xarakteri ilə əlaqədar olaraq, bir-birinə bənzəməyən amillərin təsirinin intensivliyi də fərqli 
ola bilər. Beləliklə, Amerika araşdırmalarına görə, dayanıqlığın azalması və bank böhranının so-
nrakı vəziyyəti:  

1. Aşağı aktiv keyfiyyəti (98%);  
2. Zəif planlaşdırma və idarəetmə (90%);  
3. Kollektor əməliyyatı (35%);  
4. Əlverişsiz xarici iqtisadi vəziyyət (35%);  
5. Daxili audit və nəzarətin olmaması (25%);  
6. Saxtakarlıq, mühasibat məlumatlarının manipulyasiyası (11%);  
7. Təminatsız xərclər (9%).  
Bank sistemi səviyyəsində dayanıqlığın azalması və sonradan böhrana keçiddə çox fərqli nə-

ticələr müşahidə oluna bilər. Bunun ən tipik səbəbləri istehsalın azalması, inflyasiya, fəaliyyətsiz 
aktivlərin yüksək nisbəti və s. Kredit təşkilatlarının sabitliyi bilavasitə bank sisteminin sabitliyin-
dən və mərkəzi bankın siyasətindən asılıdır. Yenidən maliyyələşdirmə, o cümlədən uçot dərəcəsi-
nin aşağı salınması zamanı kredit təşkilatına əlavə vəsait cəlb etməklə öz resurs bazasını genişlən-
dirmək imkanı verilir. Banklar tərəfindən ehtiyat fondlarından ödəniş edilmədikdə, vətəndaşların 
itkiləri onların əmanətlərinin təmin edilməsi hesabına ödənilə bilər və nəticədə fiziki şəxslərin 
bütövlükdə bank sisteminə inamı qorunacaqdır. İqtisadi artıma təsir edən dolayı amillərdən biri də 
kreditə çıxışın artmasıdır. İnvestisiya həcmi də bu fürsətdən asılıdır. Bu baxımdan ölkədə bütün 
kredit təşkilatlarının diqqətini milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün səmərəli əməliyyatlara yönəltmə-
sini təmin edən makroiqtisadi şəraitin (tənzimləmə sistemi və qanunvericilik bazası) yaradılması 
dövlətin pul-kredit siyasətinin strateji istiqamətidir. Eyni zamanda, bu aspekt milli iqtisadiyyatın 
bank sektorunun potensialının artmasına baxmayaraq, vəsaitlərin ayrılması problemlərini (bank-
ların aktivlərində struktur dəyişikliklərinin səmərəliliyi) tam əhatə etmir. Bank probleminin bu 
hissəsində kredit təşkilatı və iqtisadi inkişaf prosesi (makro və mikro məqsədlər) və iqtisadi artım 
üçün resursların ayrılması (birləşmə məqsədləri baxımından bank aktivlərinin strukturunun opti-
mallaşdırılması) xüsusi maraq doğurur. [8, s. 68] 

Bank sisteminin davamlı inkişafı meyarlarının qiymətləndirilməsi üçün onun komponentləri 
üzrə qərarlar və addımlar atılır. Bu yanaşma ilə bank sisteminin sabitliyinə aşağıdakı meyarlar təsir 
göstərir: 

- öz funksiyalarından irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək bacarığı. Məsələn, bank sisteminin 
vasitəçilik funksiyası. Bura təkcə bankların ödəniş vasitəçisi kimi fəaliyyəti deyil, həm də təsərrü-
fat subyektləri arasında vəsaitlərin yenidən bölüşdürülməsi daxildir. Pul vəsaitlərinin hərəkətinin 
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tənzimlənməsi nağd və nağdsız ödəniş vasitələrindən düzgün istifadə, inflyasiya prosesinə nəzarət 
və valyuta tənzimlənməsi deməkdir. 

- öz fəaliyyətlərində münaqişələri həll etmək bacarığı; 
- dağıdıcı xarici və daxili amillərin təsirinə baxmayaraq, inkişaf prosesinin davamlılığı və ya 

zərbələrdən qorunma qabiliyyəti; 
- bank fəaliyyətinin miqyasında və keyfiyyətində olan çatışmazlıqlar istisna olmaqla, hərtərəfli 

inkişaf; 
- bütün elementlərin sinxron inkişafı, fəaliyyətin diversifikasiyası ilə tarazlıq funksiyası; 
- xarici mühitlə müsbət qarşılıqlı əlaqə - iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları, müxtəlif növ bazar-

lar; 
- əlverişli coğrafi yer, istehsal yerinə uyğun və s. [5, s. 90] 
Ümumiyyətlə, bank sisteminin dayanıqlı olduğu şərtlərə nəzər salaq: 
1. Böhranların olmaması; 
2. Yığılmış kapital səmərəli şəkildə bölüşdürülür; 
3. Kapital dövriyyəsi təmin edilir; 
4. Disbalansın güclənməsinə və ya mənfi xarici şoklara baxmayaraq, sabitlik (balans) qalır;  
5. Riskləri qiymətləndirmək və idarə etmək bacarığı və s. 
Azərbaycanda bankların fəaliyyət problemlərinin həlli və səmərəliliyin artırılması istiqa-

mətləri 
Azərbaycanın bank sisteminin ciddi problemlərindən biri yüksək risk səviyyəsi və bank kapi-

talının adekvatlığının aşağı səviyyədə olmasıdır. Mərkəzi Bank istər ayrı-ayrı kredit təşkilatları 
səviyyəsində, istərsə də bütövlükdə bank sistemi səviyyəsində mövcud problemlərə, xüsusilə də 
getdikcə mürəkkəbləşən risklərin idarə edilməsi problemlərinə daim böyük diqqət yetirir. 

Dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsinin yaratdığı böhran meyillərinin ciddi 
nəticələrindən biri də intensiv iqtisadi artım və kredit ekspansiyası dövründə yığılmış risklərin bir 
hissəsinin reallaşması olmuşdur. Belə ki, bank sektorunda kredit risklərinin səviyyəsi yüksək olub. 
Bu, ilk növbədə, aktivlərin keyfiyyətinin aşağı düşməsində, vaxtı keçmiş borcların artmasında, o 
cümlədən bankın ümumi kredit portfelində ümidsiz və problemli kreditlərin xüsusi çəkisinin kəs-
kin artmasında özünü göstərdi. Böhran təhlükəsi gücləndikcə bir sıra banklar, xüsusən də son sa-
hiblər (səhmdarlar və insayderlər) korporativ müştərilərə verilən biznes kreditləri üzrə yüksək kre-
dit risklərinin yüksək konsentrasiyasını yaşadılar. Bu, həmin bankların maliyyə vəziyyətinin pis-
ləşməsinin əsas səbəbi olub. 

Banklarda risklərin idarə edilməsi və kapital adekvatlığının tədqiqi çərçivəsində qeyd etmək 
lazımdır ki, ölkənin bank sistemi kapital adekvatlığının qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq stan-
dart olan Basel-I-dən kapital adekvatlığının qiymətləndirilməsi baxımından daha mürəkkəb olan 
Basel-II-yə keçib. Bu sənədlərin hər ikisi bankın kapitalına minimum tələbləri müəyyən edir. La-
kin, ilk növbədə, bu, banklar üçün adekvatlığın hesablanmasının sadə və ümumi üsuludur. İkinci 
seçim banklara öz risk idarəetmə sistemlərinə uyğun olaraq kapital adekvatlığı tələblərinə cavab 
verməyə imkan verən daha mürəkkəb qiymətləndirmə üsullarını əhatə edir. Bu, onlara müxtəlif 
qiymət siyasəti seçməyə və bankların üzərinə götürdüyü risklərə uyğun gəlirləri idarə etməyə im-
kan verir. Basel-I-in əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri bankın kapitalının adekvatlığını qiy-
mətləndirərkən bank risklərinin bütün növlərini, o cümlədən Azərbaycan banklarının təcrübəsində 
hələ də az öyrənilmiş əməliyyat riskini nəzərə almasıdır. [10] 

Azərbaycanın bank sisteminin digər problemi bank işi, bank nəzarəti və tənzimlənməsi sahə-
sində qanunvericilik bazasının mükəmməl olmamasıdır. Müasir dövrdə ölkənin bank sisteminin 
problemlərinin müəyyənləşdirilməsi vasitəsi kimi nəzarət orqanının rolu getdikcə artır. Beləliklə, 
bank fəaliyyətini tənzimləyən dövlət orqanının nəzarət funksiyasının səmərəliliyi bankların, bank 
sektorunun və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığının təmin edilməsində mühüm amildir. 
2015-ci ildən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Azərbaycan Respublikasında bankların fəa-
liyyətinə birbaşa nəzarəti həyata keçirir. Mərkəzi Bank bu prosesdə daha çox tənzimləyici kimi 
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çıxış edir. Qeyd edək ki, bu təcrübə transformasiya prosesindən keçmiş bəzi ölkələrdə, məsələn, 
Rusiya, Qazaxıstan və digər ölkələrdə tətbiq olunur. Lakin bu ölkələrdə müəyyən müddətdən sonra 
bu funksiyalar əsas tənzimləyici orqana, yəni həmin ölkələrin mərkəzi banklarına qaytarılıb. Bu, 
mərkəzi bankların formal nəzarət üsullarından daha səmərəli və tutumlu nəzarət üsullarına keçmə-
si zərurətindən irəli gəlirdi. Bu təcrübə inkişaf etmiş ölkələrin bank sistemləri üçün xarakterikdir 
və bankların kapital adekvatlığına dair beynəlxalq standartların tətbiqi və bank fəaliyyətinə nəza-
rətin effektivliyinin artırılması ilə bağlıdır. “Hərtərəfli və effektiv nəzarət” prinsiplərinə keçid bank 
sisteminin inkişafı və onun ilkin olaraq “formal nəzarət” prinsiplərinə uyğun olaraq köklü trans-
formasiyaya ehtiyacı ilə baş verdi. Hesab edirik ki, bu gün Azərbaycanın bank sistemində bu və 
ya digər nəzarət rejiminin tətbiqi və hər hansı prinsiplərin tətbiqi banklarla tənzimləyici orqanlar 
arasında vasitəçi kimi kuratorlar institutundan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Aydındır ki, 
kuratorluq institutlarına açılan bankların sayı ilkin mərhələdə az olacaq, kuratorlarla bank me-
necerləri arasında münasibətlər mürəkkəbləşəcək. Nəticə etibarı ilə kurator institutlarının müraciə-
ti prosesi müvafiq normativ-hüquqi bazanın işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini, həm-
çinin müəyyən vaxt tələb edəcəkdir. 

Hazırda Azərbaycanın bank sektorunda bank idarəetməsinin keyfiyyəti problemi çox aktualdır. 
Ölkənin bank sisteminin dinamik inkişafı bank biznesinin beynəlxalq tələblərinə cavab verən kor-
porativ idarəetmə sisteminin formalaşmasını zəruri edir. Hazırda bank idarəçiliyinin səmərəliliyi-
nin yüksəldilməsi, bankın maliyyə vəziyyəti haqqında məlumatların şəffaflığının artırılması, o 
cümlədən bank fəaliyyətinə nəzarət edən dövlət orqanları tərəfindən bank idarəetməsinin key-
fiyyətinin qiymətləndirilməsi metodologiyasının təkmilləşdirilməsi davam etdirilməlidir. [10] 

Bankların səmərəli fəaliyyəti üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir sıra amillər, o cümlədən 
göstərə biləcəyimiz likvidlik, gəlirlilik, ödəmə qabiliyyəti, gəlirlilik və s. 

Mənfəət göstəriciləri dedikdə mənfəətin xərclərə nisbəti başa düşülür və bu mənada onlar ban-
kın səmərəliliyinin göstəricisi kimi səciyyələndirilir. Mənfəətlilik göstəricilərinin ümumi iqtisadi 
mənası onunla izah olunur ki, rentabellik xərclənən hər 1 manata görə mənfəətlə ölçülür. Bankın 
gəlirliliyinin ümumi səviyyəsi onun ümumi gəlirliliyini, eləcə də 1 manata (mənfəətdə mənfəətin 
payı) əldə etdiyi mənfəəti qiymətləndirməyə imkan verir.   

Rüm= mənfəət/bank gəlirləri x 100% 
Dünya təcrübəsində bu göstərici bankın müəyyən vaxtda əldə etdiyi mənfəətin nizamnamə ka-

pitalına (nizamnamə kapitalına) nisbəti kimi hesablanan ümumi gəlirliliyini əks etdirir: 
R1= Mənfəət/xüsusi kapital x 100% 

Bu göstərici dünya təcrübəsində ROE (return on equity) olaraq adlanır və bankın balans yaxud 
xalis mənfəətinin xüsusi kapitalına nisbəti ilə izah edilir.  

Bu və ya başqa rentabellik göstəricilərinin hesablanması ölkədə qəbul edilən mühasibat uçotu, 
həmçinin hesabat sistemindən asıldır. ROE göstərici səhmdar tərəfindən yatırılan vəsaitlərin məh-
suldarlığını müəyyən edərək bank fəaliyyətinin effektvliyinə təsir edir.  

Bu gəlirlilik göstəricisinin müsbət dinamikası bankın aktivlərindən istifadənin səmərəliliyinin 
yüksəlməsi ilə səciyyələnir, eyni zamanda, bu göstəricinin kəskin artması aktivlərin yerləşdirilmə-
si ilə bağlı risklərin səviyyəsinin yüksəlməsindən xəbər verir. Mənfəətliliyin müxtəlif aspektlərinin 
təhlili bankın aktiv və passiv əməliyyatlarının gəlirlilik göstəricilərinin hesablanmasını tələb edir. 
Aktiv əməliyyatlar bankın əsas gəlir mənbəyidir və bu baxımdan bankın gəlirliliyi onun aktiv əmə-
liyyatlarının səmərəliliyi ilə müəyyən edilir. Bankın likvidlik əmsalı ilə gəlirlilik səviyyəsi arasın-
dakı əlaqəni xatırlamaq lazımdır. Öhdəliklərdə aşağı ödənişli resursların yüksək payı gəlirliliyi 
artırır, lakin bankın likvidlik səviyyəsini aşağı salır, iri qeyri-kommersiya aktivləri isə rentabelliyi 
azaldır, lakin likvidliyi artırır. Bankların səmərəli fəaliyyətində likvidliyin rolu danılmazdır. İlk 
növbədə kommersiya bankları ay ərzində likvidliyi normativ dəyərlərə uyğun tənzimləməlidir. 
Qeyd edək ki, yeni səhmlərin emissiyası şəklində əlavə kapitalın cəlb edilməsi səhmdarlar tərəfin-
dən bəyənilməyən dividendlərin azalmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən, digər təşkilatlarda ol-
duğu kimi, kommersiya bankları üçün də likvidliyin əsasını əməliyyatların gəlirliliyinin təmin 
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edilməsi təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, balans likvidliyinin təhlili bankın gəlirliliyinin təhlili 
ilə eyni vaxtda aparılmalıdır. Kommersiya banklarının təcrübəsi göstərir ki, icazə verilən mini-
mum likvidlik səviyyəsindən aşağı fəaliyyət göstərən banklar daha çox mənfəət əldə edir, bank 
onlara verilmiş hüquqlardan kredit resursları kimi maliyyə resurslarını cəlb etmək üçün tam isti-
fadə edir. Eyni zamanda, bank müştəri vəsaitlərindən istifadə əsasında likvidlik göstəricilərinin 
tətbiqinin vacibliyini vurğulayır. Bankın nağd pul qalıqlarını və müxbir hesablarını digər aktivlərlə 
müqayisədə maksimuma çatdırmaqla maksimum likvidliyə nail olmaq olar.  

Kommersiya bankında likvidliyin idarə edilməsi funksiyası Mərkəzi Bankın tələblərinə və di-
gər bank standartlarına əməl etməklə mənfəətin artırılmasına əsaslanır. Bundan əlavə, bank ən azı 
qısa müddətdə nə qədər likvidliyə ehtiyac olduğunu müəyyən etməlidir. Qeyd edildiyi kimi, bu 
ehtiyacı iki yolla proqnozlaşdırmaq olar. Onlardan biri kreditləşdirmə ehtiyaclarının və hər bir 
aparıcı müştəridən gözlənilən əmanət səviyyəsinin təhlilini təklif edir, digəri isə kreditlərin və de-
pozitlərin həcmini proqnozlaşdırır. Hər iki üsulun öz çatışmazlıqları var. Onlar maksimum likvid-
liyə deyil, orta likvidliyə əsaslanır. depozit və kreditləri ödəmək üçün gələn həftə kassalarda nə 
qədər nağd pulun olacağı barədə rəhbərliyə heç bir məlumat vermir. Yalnız bankın ayrı-ayrı müştə-
rilərinin hesablarının təhlili bizə hazırda nağd pul və ehtiyacı müəyyən etməyə imkan verir. 

Azərbaycan banklarının kapitallaşma səviyyəsini yüksəltmək üçün aşağıdakı sahələri ayırmaq 
olar: [2, s.78] 

1. Subordinasiyalı kreditlərin cəlb edilməsi; 
2. Fərdi ödənişlərdən istifadə; 
3. Nizamnamə kapitalının formalaşdırılması üçün yeni səhmlər buraxmaqla iqtisadiyyatın neft 

sektorunun sərbəst vəsaitlərinin cəlb edilməsi və onların fond birjasında yerləşdirilməsi; 
4. Azərbaycan banklarının nizamnamə kapitalının formalaşmasında xarici bankların inkişafı; 
5. Bankların birləşməsi və kifayət qədər nizamnamə kapitalının daha iri banklara qoyulması; 
6. Bank qruplarının formalaşması. 
Kommersiya banklarının kapitallaşma səviyyəsini yüksəltmək üçün praktikada bank sisteminin 

modernləşdirilməsi prosesində müxtəlif bankların birləşməsini genişləndirmək lazımdır. Bankın 
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətlərinə aşağıdakı elementlər daxildir: [2, s. 52] 

1. Azərbaycanın regionlarında bank infrastrukturunun genişləndirilməsi; 
2. Kredit təşkilatlarının rəqabət qabiliyyətinin artırılması; 
3. Bank işinin şəffaflığının təmin edilməsi və informasiya təhlükəsizliyi mexanizminin inkişafı; 
4. Bank fəaliyyətinin potensial təhlükə və risklərinin qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləş-

dirilməsi, onların təsirinin azaldılması üzrə tədbirlər və s. 
Bank sektorunun sabitliyini təmin edən tədbirlər sisteminin daim təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

var. Bank müəssisələri dövlət ehtiyaclarını ödəməli və müəyyən sosial öhdəlikləri yerinə yetirmə-
lidirlər, çünki onların hesablarında kapital cəmiyyətə, özəl hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus vəsa-
itlərdir. Milli bank sisteminin sabitliyini və dayanıqlığını dəstəkləyən və maliyyə bazarının səmə-
rəli fəaliyyətini təmin edən, kreditorların və əmanətçilərin maraqlarını qoruyan bir-biri ilə əlaqəli 
dövlət tənzimlənməsi tədbirləri məcmusuna bank tənzimlənməsi deyilir. 

Müasir bazar şəraitində bankın maliyyə sabitliyinin artırılması üçün prioritet istiqamətlər aşağı-
dakılar ola bilər: 

1. Bankla bağlı risklərin bu meyarlara qarşı mübarizə mexanizmləri ilə əlaqələndirilməsi, ma-
liyyə sabitliyinin idarə edilməsi sisteminin tətbiqi və davamlı təkmilləşdirilməsi; 

2. Stress test sisteminin işlənib hazırlanması, xüsusilə tarixi təcrübə və mümkün fərziyyələrə 
əsaslanan metodologiya və modellərin işlənib hazırlanması; 

3. İnkişaf etməkdə olan sistem elementləri, risklərin qiymətləndirilməsinin əsas göstəriciləri və 
yaranan risklərin müxtəlif siqnallarına reaksiya mexanizmləri arasında daxili sistemin koordina-
siyasını məcbur edərək, maliyyə sabitliyinin idarə edilməsi sisteminə Basel-II və Basel-III ele-
mentlərinin qabaqcıl təcrübələrini tətbiq etmək; 

4. Müştərilərlə iş üzrə toplanmış statistik məlumatlar nəzərə alınmaqla  riskli  prosedurların iş- 
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lənib hazırlanması, borcalanlara qarşı tələblərin artırılması, borcalanların maliyyə vəziyyətinin və 
girov təminatının monitorinqi prosedurlarının daha da təkmilləşdirilməsi, onların bu bankla işlə-
mək marağının nəzərə alınması; 

5. Maliyyə sabitliyinin idarə edilməsi sisteminin tələblərinə uyğun olaraq bölmələrin qarşılıqlı 
fəaliyyətinin inzibati idarəetmə təcrübəsində bank tənzimlənməsinin inkişafı. [6, səh. 68] 

Bank sisteminin maliyyə dayanıqlığını təmin edən amillər və müasir şəraitdə onun inkişafına 
ən çox təsir edən amillər təkcə maliyyə xarakteri deyil, həm də iqtisadi cəhətdən aşağıdakı istiqa-
mətlərə bölünəcək bütöv bir kompleksi təmsil edir: 

1. Təkcə bank işi deyil, qanunvericilik və qanunvericilik; 
2. Bank sektorunun iştirakçılarının istifadə etdikləri texniki baza və texnologiyalar; 
3. Bankın həm işçilərinin, həm də birbaşa işəgötürənlərinin ixtisası və işgüzar nüfuzu və s. 
Bununla belə, bank tənzimlənməsi iflas ehtimalını tamamilə istisna edə bilməz və bundan əlavə, 

dövlət tərəfindən tənzimlənə bilməyən amillər çox vaxt bank sisteminin fəaliyyətinə təsir göstərir. 
Belə hallarda bankın vəzifəsi vəziyyəti proqnozlaşdırmaq və bank risklərini azaltmaq, həmçinin 
bank sistemini dayandıra biləcək, yəni bank sisteminin sabitliyini qoruyub saxlaya biləcək bir sıra 
tədbirlər hazırlamaqdır. Bu tapşırığın tərkib hissəsi kimi bank sektorunun sabitliyinin qiymətlən-
dirilməsi vacibdir. Bu tədbirin həyata keçirilməsi üçün nisbətən yeni və dinamik alət stress testidir. 
Stress testi bank sektorunun sabitliyinin monitorinqi, ən böyük risk altında olan bankların 
müəyyən edilməsi və iqtisadi zorakılıq zamanı onlara dəstək olmaq üçün lazım olan “zəif tərəflə-
rin” müəyyən edilməsi mexanizmidir. Qeyd etmək lazımdır ki, stress testlərinin nəticələri proq-
nozlaşdırıcı deyil, arzuolunmaz hadisələrin inkişafı üçün mümkün ssenarilərdir. Bundan əlavə, 
ÜDM, xarici valyutada milli məzənnə, inflyasiya, məcmu gəlir, kapital qoyuluşu, neft qiymətləri 
və s. indekslər kimi istifadə olunan daim dəyişən göstəricilər də daim dəyişir. 

 
Nəticə 

Ümumiyyətlə, bank sisteminin inkişafı ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün mühüm şərtlərdən 
biridir və bank sisteminin inkişafının özü də hər bir kommersiya bankının səmərəli fəaliyyətindən 
asılıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bankların rolu xeyli artıb və indi istənilən ölkənin iqtisadi fəaliy-
yəti bilavasitə banklarla bağlıdır. Kommersiya banklarının məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Müş-
tərilərin rəğbətini və etibarını qazansalar, daha çox qazanc əldə edəcəklər. Təbii ki, bu prosesdə 
bankın özündən asılı olmayan fors-major hallar yarana bilər ki, bu da proqnozlaşdırmanı müm-
künsüz edir. Məsələn, bir sektorda ixtisaslaşma və bu sektorda gözlənilməz pozulma təkcə bank 
sektorunda deyil, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında tənəzzülə səbəb ola bilər. İflas zəncirin digər 
iştirakçılarının iflasına səbəb olmamalıdır. Kommersiya banklarının səmərəliliyinə nail olmaq 
üçün ödəmə qabiliyyəti, likvidlik, risk səviyyəsi, depozitlər üzrə faiz dərəcələri, tənzimləyici or-
qanlar tərəfindən müəyyən edilmiş faiz dərəcələri kimi bir sıra göstəriciləri nəzərə almaq lazımdır. 

Bu gün Azərbaycanın bank sisteminin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri bank sisteminin 
dayanıqlığının artırılması, investorların, əmanətçilərin və kreditorların Azərbaycanın bank sekto-
runa inamının gücləndirilməsi, onların mənafelərinin müdafiəsinin gücləndirilməsi, bank sistemi-
nin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasıdır. Xarici iqtisadi fəaliyyətin inkişafı Azərbaycanda 
mövcud bank xidmətlərinin inkişafı yolu ilə alıcı və satıcıların maraqlarının maksimum müdafiə-
sini təmin edən aşağıdakı formalarla bağlıdır: 

Beynəlxalq hesabatın akkreditiv forması iqtisadiyyat, bank sektoru və bütün kontragentlər üçün 
aşkar üstünlüyə malik, tərəflərin balans maraqlarına daha yaxşı uyğun gələn və etibarlı olan ən 
geniş yayılmış və tələb olunan kredit formasıdır. 

Bank zəmanətləri öz rolunu artıraraq istənilən əməliyyatın həyata keçirilməsinə kömək edir, 
müqavilələr üzrə öhdəliklərin lazımınca yerinə yetirilməməsi halında yaranan itkiləri operativ şə-
kildə kompensasiya edir. 

Beynəlxalq  lizinq  iqtisadiyyatı  keçid dövründə olan  ölkələr və  inkişaf etməkdə olan ölkələr  
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üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki o, istehsal sahələrinə əlavə maliyyə axını təmin edir və 
yerli istehsalın artırılmasına, əsas vəsaitlərin satışının artırılmasına və maliyyə mexanizmlərinin 
inkişafına kömək edir. 

Beynəlxalq faktorinq və forfeytinq müasir daxili maliyyələşdirmə və risklərin idarə edilməsin-
də mühüm amillərdir. Layihələrin maliyyələşdirilməsi, kreditləşmə beynəlxalq investisiya resurs-
larının irimiqyaslı investisiya layihələri üçün səfərbər edilməsi üçün vacibdir. 

Respublikanın mövcud bank sistemində, xüsusən də valyuta sistemində müəyyən problemlər 
var. Bunun əsas səbəbi qlobal iqtisadi dəyişikliklər, xüsusilə dünya bazarlarında neftin qiymətinin 
kəskin şəkildə aşağı düşməsi və nəticədə milli valyutanın xarici valyutalara, xüsusən də dollar və 
avroya nisbətdə devalvasiyasıdır. 

  
ƏDƏBİYYAT 

1. Abdullayev Ş. “Azərbaycanın bank sistemi və ya bank resuslarının idarə olunması”, Bakı, 2001, 
534 s. 

2. Əliyev A.Ə., Şəkərəliyev A.Ş. “Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti. Bakı, 
2002, 342 s. 

3. Əliyev M.F. “Bankların inkişaf istiqamətləri”, Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2011, 120 səh. 
4. Meybullayev M.H., “Makroiqtisadiyyata giriş” “İqtisad Universiteti”, Bakı, 2011, 168 
5. Məmmədov Z.F. “Bank fəaliyyətinin əsasları”, Bakı, 2013, 480 səh. 
6. Məmmədov Z.F., “Bank sektorunda böhran,pul siyasəti və maliyyə bazarlarına nəzarət modeli: 

aktual meyillər və dünya təcrübəsi” “Azərnəşr” Bakı, 260 səh. 
7. Məmmədova S.M., “İqtisadiyyata giriş” “Bakı Biznes Universiteti” Bakı, 238 səh. 
8. Sadıqov E.M. “Bank əməliyyatları”, 2010, 385 səh. 
9. Лаврушина О.И., “Деньги. Кредит. Банки”, “Кнорус”, Москва, 2010, стр.257 
10. https://banker.az/banklarda-riskl%C9%99rin-novl%C9%99ri-giris/  

 
Мурад Байлар оглы Мехдиев 

Докторант АУК 
muradmehdiyev13@gmail.com  

 
Проблемы и направления усиления деятельности банков в Азербайджане 

 
Резюме 

Цель исследования: Основная цель исследования - проанализировать банковский сек-
тор, изучить существующие проблемы в банковском секторе в нашей стране и способы их 
решения, изучить направления усиления деятельности банков в Азербайджане. 

Методология исследования: для более эффективного исследования темы при написа-
нии исследовательской работы использовались методы анализа и обобщения. 

Актуальность исследования: Используя результаты исследования, можно определить 
перспективы развития банковского сектора в Азербайджане. 

Результаты исследования: Мы не можем представить современную экономическую 
деятельность без банковской системы. Повышение эффективности банковской деятельно-
сти является актуальной проблемой для нашей страны, которая интегрируется в мировую 
экономику, и ее решение создает условия для стабильности банковской системы, а также 
более активного развития этого сектора в ближайшие годы. 

Оригинальность и научная новизна исследования: В результате исследования и ана-
лиза темы исследования были внесены предложения по развитию банковского сектора. 

Ключевые слова: банковский сектор, банковская деятельность, риск, эффектив-
ность, экономическое развитие. 

 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(63)-2021  
 

29 

      Murad Beyler Mehdiyev 
Doctoral student of Azerbaijan Cooperation University 

muradmehdiyev13@gmail.com 
 

Problems and directions of strengthening the activity of banks in Azerbaijan 
 

Summary 
The purpose of the study: The main purpose of the study is to analyze the banking sector, to 

study the existing problems in the banking sector in our country and their solutions, to study the 
directions of strengthening the activities of banks in Azerbaijan. 

Research methodology: Analysis and generalization methods were used to write the research 
work in order to study the topic more effectively. 

Importance of the research: Using the results of the research, it is possible to determine the 
prospects for the development of the banking sector in Azerbaijan. 

Research results: We cannot imagine modern economic activity without the banking system. 
Improving the efficiency of banking is an urgent issue for our country, which is integrating into 
the world economy, and its solution creates conditions for the stability of the banking system, as 
well as better development of this sector in the coming years. 

Originality and scientific novelty of the research: As a result of research and analysis of the 
research topic, proposals were made for the development of the banking sector. 

Key words: Banking sector, banking activity, risk, efficiency, economic development. 
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XARİCİ KAPİTALIN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİNİN ƏSAS NƏZƏRİ-METODOLOJİ  

İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - xarici kapitalın sahələr arasında bölüşdürülməsinə əsas sosial-iqtisadi 

yanaşmaların tədqiqi. 
Tədqiqatın metodologiyası - sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - xarici kapitalın sahələr arasında bölüşdürülməsi ilə bağlı təd-

qiqatlarda elmi mənbə kimi istifadə imkanı.      
Tədqiqatın nəticələri - xarici kapitalın sahələr arasında səmərəli bölüşdürülməsinə dair təklif-

lər verilmişdir. 
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Azərbaycan Respublikasında  xarici kapitalın sahələr 

arasında səmərəli bölüşdürülməsi ilə bağlı müasir istiqamətlərin müəyyən edilməsi və elmi cəhət-
dən əsaslandırılması. 

Açar sözlər: xarici kapital, investisiyalar, qanunvericilik, mexanizmlər, fond bazarı, vergilər. 
 

Giriş 
Uzun müddətdir davam edən təkcə xammalın deyil, digər sahələrin də inkişafı: kənd təsərrüfatı, 

kimya sənayesi, maliyyə sektoru, tibb sənayesi, maşınqayırma və s. Azərbaycan məhsullarının 
xarici bazarlarda tanıdılmasına və iqtisadi artımına sıx təsir göstərir.   

 Son vaxtlar Azərbaycan xarici investisiyalar üçün əlverişli şərait yaratmaq üçün tədbirlər gö-
rür, lakin milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair bütün cəhdlərə baxmayaraq, xarici in-
vestorlar tənzimləmə bazasının təkmilləşdirilməsi sistemində bir sıra problemləri qeyd edirlər. 
Xüsusilə, bu, müxtəlif səlahiyyətli orqanlar arasında koordinasiyanın olmamasıdır və bu qərarın 
həyata keçirilmə sürətinin nəzərəçarpacaq dərəcədə ləng olmasına və bununla da bazarın səmərə-
liliyinin azaldılmasına gətirib çıxarır.  

Xarici kapitalın cəlb olunmasının iqtisadi-inzibati aspektləri 
Müasir şəraitdə Azərbaycanda ciddi bir problem kimi qanun və digər normativ sənədlər qəbul 

edilərkən müəssisə nizamnamələrinin dəqiqləşdirilməsi çıxış edir. Bu təcrübə birmənalı olaraq 
qeyri-müəyyənlik ehtimalı yaradaraq bütövlükdə hüquqi mühiti pisləşdirə bilər. Beynəlxalq kapi-
talın qarşılaşdığı mənfi amillər yüksək inzibati maneələrin olması, qanunların seçmə tətbiqi və 
köhnəlmiş qaydaların istifadəsidir. Bu amillər məhdudiyyət qoyulmadan əvvəl mövcud idi, lakin 
sanksiyalar şərtləri daxilində hüquqi tənzimləmə sahəsindəki dəyişikliklər onların təhlükəsizliyini 
təmin edərək xarici investisiyaların cəlb edilməsinə təkan verir. Zənnimizcə, xarici investisiyalar 
üçün təhlükəsizliyin təmin olunmasına və xarici kapitalın sahələr üzrə daha yaxşı bölüşdürülmə-
sinə kömək edə biləcək tədbirlərə aşağıdakılar daxildir: 

1. Bürokratik prosedurları azaltmaqla inzibati yükün azaldılması. Bu sahədə müəyyən tə-
şəbbüslər həyata keçirilir, lakin onlar hələ ki məhduddur. 

 2. Hüquq sisteminin “seçmə hərəkəti” ni ləğv etmək və bütün iştirakçılar üçün bərabər şərait 
yaratmaqla tənzimləmə bazasının şəffaflığını və səmərəliliyini artırmaq üçün mexanizmlərin tət-
biqi; qanunların qeyri-dəqiq təfsiri və xarici investorlar üçün gizli tələblərlə süni maneələrin yara-
dılması ehtimalının aradan qaldırılması üçün tədbirlər; 

3. Miqrasiya qanunvericiliyi sahəsində xarici yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsinin 
sadələşdirilməsi, Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrdə beynəlxalq təcrübədən, texnologiya-
lardan və biliklərdən istifadə  etmək lazımdır. Mövcud şərtlər  daxilində xarici  şirkətlərin vergilə- 
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rində daha çox kapital axınına səbəb ola biləcək müəyyən tədbirlərin görülməsi vacibdir. 
Xarici şirkətlərin fəaliyyətinin vergi tənzimlənməsi aydın və əlçatan olmalıdır, bu prosesdə nor-

maların ikiqat təfsiri imkanlarını istisna etmək və vergitutmanın bütün aspektlərinin ətraflı tənzim-
lənməsini əhatə etmək lazımdır. Vergi güzəştlərinin tətbiqi xarici investorlar üçün müsbət təsir 
göstərə bilər, məsələn:  

• yeniliklərin, qabaqcıl texnologiya və avadanlıqların tətbiqini təşviq edən xarici şirkətlər üçün 
iki ildən beş ilədək bir "vergi tətili" nin tətbiqi;  

• innovasiyalı texnologiyalar üçün idxal olunan  avadanlıqların ƏDV-dən azad olunması;  
• yüksək texnologiyalar sahələrində istehsalı modernləşdirən maşınlar və texnoloji avadanlıq-

lar üçün daha yüksək amortizasiya dərəcəsinin tətbiqi. 
 İnvestisiya cəlb etmək üçün yüksək inzibati maneələr onların daxil olmasına da güclü təsir 

göstərir. Xarici investorların fəaliyyətinə mane olan inzibati maneələri azaltmaq üçün bir müəssi-
sənin qeydiyyatı, lisenziya verilməsi, sertifikatlaşdırma, investisiya layihələrinin icrası üçün tələb 
olunan sənədlərin və digər sənədlərin verilməsi müddətinin azaldılması və “bir pəncərə” prinsipi-
nin həyata keçirilməsi prosedurunu sadələşdirmək mümkündür. 

Azərbaycanın investisiya cəlbediciliyinin yaxşılaşdırılması milli və xarici investorların ölkəmi-
zin iqtisadiyyatının investisiya imkanları barədə məlumat əldə etməsini təmin etməklə də asanlaş-
dırılmalıdır. 

Xarici sərmayə axınlarının stimullaşdırılması üçün müasir mexanizmlərdən biri də elektron 
ticarət və sektorların iqtisadi imkanları barədə məlumat bankıdır [1, s. 78]. Elektron mənbələrin 
məqsədi investoru mümkün kapital qoyuluşuna yaxınlaşdırmaqdır. İnternet portalı xarici investor-
ların iştirakı ilə layihələr daxil olmaqla investisiya layihələrinin məlumat bazasını təqdim edir və 
yeni layihələrini elan edir. Xarici investorların bu cür məlumat əldə etməsini təmin etmək artıq 
son dərəcə vacibdir. Sərmayə qoyuluşu barədə qərar qəbul etməzdən əvvəl, sərmayəçi fondların 
yerləşdirilməsi obyektləri, ölkədə yaradılan ümumi şərtlər, investisiya sahəsinin fəaliyyətinin 
xüsusiyyətləri barədə mövcud məlumatları hərtərəfli təhlil edir. Bu baxımdan, məlumatların təq-
dim edilməsi üçün beynəlxalq standartlara cavab verən, investora layihələr barədə müvafiq və eti-
barlı materiallar təqdim edən, analitik icmallar verən, biznes planlarını və ya investorun maliyyə 
vəziyyəti barədə məlumatları yükləyən bir məlumat mənbəyinə sahib olmaq lazımdır. Bu proble-
min həlli xarici kapitalın axınına geniş imkanlar açacaqdır. 

Enerji layihələri çərçivəsində Avropa ölkələri ilə artan ticarət əlaqələri kontekstində Qərb tə-
rəfdaşları ilə ticarət və investisiya əlaqələrinin inkişafı xüsusilə vacibdir. Azərbaycan investisiya 
siyasətinin bu sahəsinin inkişafına böyük əhəmiyyət verir. Azərbaycanın vacib iqtisadi tərəfdaşı 
olan Avropa Birliyi ilə əlaqələr inkişaf edir. İnvestisiya əməkdaşlığı bu yaxınlarda erməni işğalın-
dan azad edilmiş Qarabağ bölgəsində investisiya layihələrinin icrası ilə də mümkündür. Hal-ha-
zırda Azərbaycan hökuməti Prezident İ.Əliyevin tapşırığı ilə bu sahədə bölgələrin infrastruktur 
inkişafı üçün bir çox proqram hazırlayır, bu da xarici investisiyalar daxil olmaqla investisiyaların 
cəlb edilməsinə təkan verməlidir. İnfrastrukturun inkişafı, bölgənin imicinin təbliği, ixrac poten-
sialının reallaşdırılması, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və s. istiqamətində aktiv tədbirlər 
görülür. İnvestisiya əməkdaşlığı Dünya Bankı, İpək Yolu Fondu, Asiya İnfrastruktur İnvestisiya 
Bankı və s. kimi təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqəni də əhatə edir. 

Xarici kapitalın səmərəli bölüşdürülməsinin müasir mexanizmləri 
Qeyd edək ki, xüsusi dövlət proqramları xarici kapital ixracının sektorlararası paylanmasının 

tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. Bu mənada ABŞ-ın təcrübəsi diqqət çəkir. Qeyd edək ki, 
xarici investisiyaların miqyasının genişlənməsi səbəbindən ABŞ-ın federal orqanları və ictimai 
təşkilatları diqqətdən kənarda qalmır. Amerika səlahiyyətliləri Amerika bazarındakı "qaydaları" 
tətbiq edirlər. Buna baxmayaraq, bir çox amerikalı mütəxəssis, xüsusən “Global konsaltinq” LTD 
şirkətinin nümayəndələri xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün ABŞ-ın milli strategiyasının 
hələ formalaşmadığını qeyd edirlər. ABŞ-da xarici investisiyanı tənzimləyən xüsusi federal qanun 
yoxdur, bunlar digər ayrı-ayrı aktlarla tənzimlənir. Xarici investisiyaların yalnız milli təhlükəsizlik 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(63)-2021 
 

32 

məqsədləri üçün məhdudlaşdırılması ehtimalı var. Xarici İnvestisiya Komitəsi (Cometee of İnter-
national Investment), ABŞ-ın milli maraqları üçün vacib olan xarici investisiyaları nəzərə alaraq 
mühüm tənzimləyici rolunu oynayır [2, s.125]. 

Hal-hazırda ABŞ-da xarici ölkələrin, müxtəlif ölkələrin hökumətləri tərəfindən idarə olunan 
fondlar hesabına investisiya qoyuluşu artır. Nəticə etibarilə, digər ölkələrin ABŞ-ın maliyyə siste-
minə və ya hərbi texnologiyaya nəzarət edə bilməməsini təmin edən çağırışlar artmaqdadır. Mə-
sələn, George W. Bush, 2007-ci il tarixli Xarici İnvestisiya və Milli Təhlükəsizlik Qanununa imza 
ataraq, investisiya əməliyyatlarına xüsusi nəzarət formasını tətbiq edir və bunun nəticəsində Ame-
rika şirkətləri üzərində nəzarət xarici hökumətlər və ya onların adından çıxış edən xarici hökumət-
lər və ya təşkilatlar tərəfindən əldə edilə bilinməyəcəkdir. Digər tərəfdən, ABŞ Ticarət Nazirliyinin 
İqtisadi Analiz Bürosu (BEA) ABŞ-da birbaşa xarici investisiyaların tənzimlənməsində mühüm 
rol oynayır. Ölkədəki xaricilərə Amerika əmlakının satılması ilə bağlı əsas məlumatları toplayaraq 
BEA, ABŞ iqtisadiyyatındakı xarici investisiyalar problemi ilə bağlı mütəmadi araşdırmalar apa-
rır. Büro, ABŞ iqtisadiyyatına xarici investisiyalar haqqında hərtərəfli məlumatlara malikdir və bu 
problemin bütün aspektləri barədə Prezidentə, Konqresə və ölkə ictimaiyyətinə mütəmadi olaraq 
məlumat verir. 

Azərbaycanda bu təcrübə İqtisadiyyat Nazirliyi və yeni yaradılmış “Azərbaycan İnvestisiya 
Holdinqi” çərçivəsində tətbiq oluna bilər. Üstəlik, İqtisadiyyat Nazirliyində  xarici investisiyaların 
daxil olmasının stimullaşdırılması ilə məşğul olan struktur var (“AZPROMO” ). Eyni zamanda bu 
qurumun Azərbaycan Neft Fondu və SOCAR şirkətinin investisiya axınları ilə koordinasiyası 
mövcuddur. Azərbaycanda İqtisadiyyat Nazirliyinin Xarici İnvestisiya Bürosunun strukturu tərə-
fimizdən şəkil 1-də təklif olunur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1. Xarici investisiyaya nəzarət bürosunun strukturu 
 
Mənbə: şəkil müəllif tərəfindən tərtib olunub. 

 
Xarici kapitalın cəlb edilməsinin vacib mexanizmi Azərbaycanda xarici iqtisadiyyatlar üçün 

yüksək texnologiyalı sahələrə investisiya qoyuluşu imkanları və şərtləri haqqında tam və müasir 
məlumatlar təqdim etməklə xarici investorlar üçün tam hüquqlu bir informasiya sisteminin yara-
dılmasıdır. İnnovasiyalar birbaşa xarici investisiyaların daha uğurlu cəlb edilməsi üçün ən səmərəli 
iqtisadi məkandır.Bu baxımdan xüsusi təqdimatlar, iqtisadi və investisiya forumları, konfranslar, 
simpoziumlar, seminarlar, maarifləndirici nəşrlər, iqtisadiyyatın yüksək texnoloji sektoruna inves- 
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tisiya qoyuluşunun perspektivləri barədə məlumatları özündə əks etdirən broşuralar, kolleksiyalar 
və s. daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə potensial xarici investorlarla əlaqələrin qurul-
masına hökumətimiz tərəfindən konkret addımlar atılmalıdır.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksək texnoloji sektoruna xarici kapitalın cəlb olunmasını stimul-
laşdırmaq üçün investisiya siyasətinin və onun bölüşdürülməsinin aşağıdakı perspektivli metod və 
maliyyə alətlərindən istifadə edilməlidir:  

- riskli maliyyələşdirmə; 
- dövlət-özəl tərəfdaşlıq (public private partnership -PPP); 
- xarici səhmlər də daxil olmaqla birja bazarlarına əlavə səhm emissiyası. 
Xüsusilə, PPP konsepsiyasının müxtəlif formalarını stimullaşdırmaqla, yerli innovasiya infra-

strukturunun inkişafında xarici özəl kapitalın rolunu gücləndirmək lazımdır.Xarici investisiyaların 
cəlb edilməsi üçün perspektivli bir vasitə - kompensasiya sazişləri, məhsul bölgüsü sazişləri, layi-
hə maliyyələşdirmə sxemləri və s. istifadə edilməlidir. Lakin cəlb olunan investisiyalar məhsulun 
keyfiyyəti və istehsalın səmərəliliyinə yönəldilməlidir. Xarici investisiyaların cəlb edilməsinin pri-
oritet məqsədi yüksək texnoloji, elmi-intensiv, ixraca yönəldilmiş, yüksək əlavə dəyəri olan layi-
hələr olmalıdır. 

Xarici kapitalın Azərbaycan milli iqtisadiyyatının sahələri üzrə səmərəli bölüşdürülməsinin 
növbəti vacib mexanizmi - fond bazarının formalaşmasıdır. Müəssisələr fond bazarında kütləvi 
alqı-satqı üçün öz qiymətli kağızlarını nə qədər çox buraxacaqlarsa, bir o qədər çox xarici investor 
bu müəssisələrin inkişafında sahib kimi iştirak edə bilər. 

Öz növbəsində, Azərbaycan iqtisadiyyatının sektorlarında fond bazarının balanslı inkişafı üçün, 
fikrimizcə, bir neçə tədqiqatçının fikirlərini ümumiləşdirərək, aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmək 
lazımdır [5, s. 235, s.314. s. 404]: 

• özəl investorları ticarətə cəlb etməklə likvidlik səviyyəsinin artırılması və birja əməliyyatları 
üzrə vergi hesabatlarının sadələşdirilməsi, fiziki şəxslərin qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə 
alətləri ilə əməliyyatlara görə vergi qoyulmasını asanlaşdırmaqla onlayn ticarətin inkişafı; 

• daxili məlumatlardan istifadə edərək qiymətli kağızlarla ticarətin tənzimlənməsini təmin et-
mək, daxili məlumatlardan istifadə etməklə ticarət baxımından tənzimləyici tələblərin po-
zulmasına görə inzibati və cinayət məsuliyyəti tətbiq etmək; 

• minoritar səhmdarların hüquqlarının qorunmasını təmin etmək, qiymət məlumatları ilə ma-
nipulyasiya ilə mübarizə tədbirlərini həyata keçirmək; 

• xarici qiymətli kağızlarla əməliyyatlar və xarici qiymətli kağızların alınması üçün valyuta 
əməliyyatları baxımından valyuta tənzimlənməsinin balanslaşdırılmış və tədricən liberallaş-
dırılmasının həyata keçirilməsi; 

• törəmə bazarın inkişafı, qiymətli kağızlar bazarı alətlərinin genişləndirilməsi; 
• investorların hüquqlarının qorunması, qiymətli kağızlar bazarında məlumatların açıqlanması 

sisteminin təkmilləşdirilməsi mexanizmlərinin tətbiqi; 
• qiymətli kağızlar və fond bazarı haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi; 
• xarici investorlar arasında Azərbaycan fond bazarında müsbət imic yaratmaq üçün beynəl-

xalq təşkilatlar çərçivəsində milli iqtisadiyyatın qlobal iqtisadiyyatla sıx əməkdaşlığının qu-
rulması; 

• daxili qanunvericiliyin beynəlxalq münasibətlərə və maliyyə münasibətlərinin inkişafı üçün 
müasir tələblərə uyğunlaşdırılması; 

• müstəqillik, şəffaflıq, fəaliyyətlərin qeyri-kommersiya xarakteri, dövlət dəstəyi prinsiplərinə 
əsaslanan vahid bir klirinq və depozit mərkəzinin yaradılması; 

• bütün istifadəçilər üçün sərfəli və bərabər şərtlər və tariflərin yaradılması, xərcləri minimu-
ma endirmək; 

• müəssisənin real bazar dəyərini ədalətli qiymətləndirmək və kapitallaşmasının artmasına şə-
rait yaratmaq üçün dövlət müəssisələrinin səhmlərinin satışı mexanizminin təkmilləşdirilməsi; 
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• qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyətində iştirak etmək üçün əhalinin geniş təbəqələrini fəal 
şəkildə cəlb etmək üçün bir reytinq infrastrukturunun yaradılması və dövlət və bələdiyyə 
qiymətli kağızlarının buraxılması mexanizminin formalaşdırılması; 

• xarici şirkətlərin qiymətli kağızlarının Azərbaycanda sərbəst dövriyyəsi, xarici şirkətlər tə-
rəfindən milli şirkətlərin qiymətli kağızlarının alınması ilə bağlı bir sıra məsələlərin həllinin 
dövlət səviyyəsində həyata keçirilməsi. Bütün bunlar iqtisadi inkişaf üçün investisiya mexa-
nizmlərinin aktivləşdirilməsinə, fond bazarının tənzimləmə sisteminin institusional mühit-
dəki dəyişikliklərə uyğunlaşmasının artırılmasına kömək edəcəkdir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan sənayesinə xarici investorların müxtəlif yollarla cəlb edil-
məsi, iqtisadi artım templərinin durmadan artmasını təmin etmək məqsədilə maliyyələşdirmə im-
kanlarını maksimum dərəcədə artırmağa imkan verir. 

Aydındır ki, elmi-texniki tərəqqi ilə əlaqəli iqtisadiyyatın prioritet sahələrini maliyyələşdirmək 
üçün və xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün effektiv bir alqoritm hazırlamaq məqsədilə Azər-
baycanın hələ görülməli çox işi var. Eyni zamanda, əcnəbilər üçün qapalı qalacaq olan sahələri və 
onların iştirakının əsaslı şəkildə tənzimlənməli və lazım olduqda stimullaşdırılmalı olduğu sahələri 
aydın şəkildə ayırmaq vacibdir. 

Milli iqtisadiyyata birbaşa xarici investisiyaların prioritet forması yaşıl sahə kateqoriyasında 
investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün müştərək və xarici müəssisələrin yaradılmasıdır. 
Onlar istehsalda yeni mütərəqqi texnologiyaların və texnikanın istifadəsini, marketinq və idarəet-
mə biliklərinin tətbiqini, daxili bazarda olmayan malların sərbəst istehsalı, rəqabətqabiliyyətli 
məhsullarla yeni xarici bazarlara daha sürətli çıxışını təşviq edəcəklər.  

Qeyd edək ki, xarici kapitalın sahələrarası paylanmasına təsir edən ən mühüm təsir vasitələrin-
dən biri də vergi və gömrük tənzimləməsidir [3, s.105, 4, s.345]. 

Beləliklə, inkişaf etmiş ölkələrdə xarici investisiyaların sahələr arasında paylaşmasında vergi 
güzəştlərindən də geniş istifadə olunur, xüsusən də sürətləndirilmiş amortizasiya və korporativ 
vergi dərəcələrinin azalması. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə vergi dərəcələrinin azaldılması, ver-
gilərin geri qaytarılması və “vergi tətilinin” verilməsi praktikasından daha çox istifadə olunur. On-
ların dövrü 1-5 ilə, bəzən 10-25 ilə qədər ola bilər. Digər bir təşviq forması 5-10 il müddətinə və 
bəzi layihələr üçün 15-23 il müddətinə verilmiş azaldılmış gömrük rüsumlarıdır. İnkişaf etməkdə 
olan ölkələr, digər ölkələr kimi, milli iqtisadiyyatın müayinə prinsipinə riayət edirlər. Bununla 
birlikdə, xüsusilə tədiyyə balansının vəziyyətinə müsbət təsir göstərən xarici investisiyaları - idxal 
əvəzedici və ixracyönümlü sənayelərə, xüsusən turizmə təşviq edə bilərlər.  

Apardığımız tədqiqat nəticəsində xarici kapitalın və birbaşa investisiyaların iqtisadiyyatın sa-
hələri arasında bölünməsinə müəllif  tərəfindən hazırlanmış metodiki yanaşmanı da qeyd etmək 
istəyərdik. Belə ki, xarici investisiyaların optimal sahələrarası paylaşmasının iki əsas meyarı olur. 
Biri milli istehsalın ixrac potensialının artırılması, digəri isə daxili bazarın istehlak qabiliyyətinin 
artırılmasıdır. 

Biz tədqiqatımızda ikinci meyar üzrə  araşdırma aparmışıq və  xarici investisiyaların sahələrə 
cəlb olunmasında aşağıdakı metodikanı təklif edirik: 

1. Bütün iqtisadi sahələr üzrə cari “əlavə dəyər istehsalı” statistik göstəricisinə görə sıralama 
aparılır; 

2. Sırada ən aşağı göstəriciyə malik olan 3 sahə seçilir; 
3. Beynəlxalq statistika məlumatlarından “əlavə dəyər istehsalı” göstəricisinə görə  ən yüksək 

göstəricisi olan 10 ölkə seçilir; 
4. Həmin ölkələrin sırasında Azərbaycana geostrateji və geoiqtisadi baxımdan yaxın ölkələr 

seçilir; 
5. Seçilmiş ölkələrdən seçdiyimiz 3 iqtisadi sahəyə xarici investisiyaların cəlb olunması üçün 

xüsusi investisiya planı hazırlanır. Həmin planda investisiyaların həcmi, dövriyyə müddəti və  təsir 
effekti hesablanır; 

6. Hazırlanmış investisiya planlarının arasından ən optimalı seçilir. 
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Beləliklə də, yuxarıda qeyd etdiyimiz investisiya planı əsasında “əlavə dəyər istehsalı” zəif olan 
iqtisadi sahələr dünyada aparıcı mövqelərə malik olan ölkələrin təcrübəsindən və maliyyəsindən 
bəhrələnərək öz göstəricisini artırmaq şansını qazanacaqdır.”Əlavə dəyər istehsalı” göstəricisinin 
seçilməsi həmin göstəricidə sahə üzrə “gəlir”, “əməkhaqqı”, “emal xərcləri”  nəzərə alındığına 
görə biz öz seçimimizi məhz bu göstəricinin üzərində saxladıq. “Əlavə dəyər istehsalı” ölkədə nə 
qədər çox olarsa, bir o qədər onun ÜDM-i və məhsulların rəqabətqabiliyyətliyi də artıq olacaq. 
Bunu nəzərə alsaq, zənnimizcə, seçdiyimiz göstəricinin xarici investisiyaların sahələr üzrə paylan-
masında mühüm meyar olduğunu qəbul etmək olar. 

Bir çox “üçüncü dünya” ölkələrində milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün xüsusilə vacib olan in-
vestisiya layihələri üçün xüsusi və ya əlavə üstünlüklər - ölkədə mövcud olmayan qabaqcıl texno-
logiyaya sahib olan layihələr, kapital tələb edən layihələr, ölkənin az inkişaf etmiş bölgələrindəki 
layihələr və s. tətbiq olunur. Xüsusi güzəştlərin verilməsi xüsusi şərtlərə tabedir, texnologiyanın 
təbiəti, yerli əhali arasında işləyənlərin sayı, kapital qoyuluşu miqdarı, daxili bazarın ehtiyacları 
üçün istehsal olunan məhsulların maksimum qiymətləri və s. ilə əlaqəli qanunvericiliklə müəyyən 
edilmişdir. Bu şərtlərə cavab verən xarici iştirakı olan bir müəssisə prioritet status və əlavə güzəşt 
əldə etmək hüququ qazanır. 

Müəssisə kapitalının cəlb edilməsi birbaşa xarici investisiyaların effektiv forması ola bilər. 
Bunlar yeni texnologiyaların, məhsul və xidmət növlərinin inkişafı üçün riskli layihələrə yatırım-
lardır. Müəssisə kapitalının cəlb edilməsinin ilkin mənbəyi təsisçilərin şəxsi əmanətləri və kredit-
ləridir. 

Müəssisə kapitalına qoyulan investisiya obyektləri bank kreditləri almaq üçün riski yüksək olan 
müəssisə və layihələrdir, lakin uğurlu olarsa, yüksək mənfəət vəd edirlər. Müəssisənin gündəlik 
rəhbərliyindən məsul olmadan, risk müəssisəsi kapitalist rəhbərlərə ümumi strategiya, maliyyə 
planlaşdırması, məhsul təkmilləşdirmələri, marketinq və texniki tərəfdaşlarla yeni texnologiya 
müqavilələrində kömək edərək inkişafına və müvəffəqiyyətinə fəal şəkildə kömək edir. Müvafiq 
ödəniş təmin edildiyi təqdirdə, investorlar respublikaya yatırılan investisiyalarla əlaqəli artan risk 
səviyyəsindən çəkinməyəcəklər. 

 Xarici investorlar üçün də cəlbedicidir ki, bu klasterlərə texnopolislər və texnoparklar, xüsusi 
iqtisadi zonaların və qapalı ərazi qurumlarının yerləşdiyi ərazilər daxildir ki, bunlar da qeyd edil-
diyi kimi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xüsusi bir rejim ilə seçilir. Beləliklə, uğur-
lu dünya praktikası baxımından klasterlərin yaradılması yüksək texnologiyalar sektoruna çox say-
da xarici investisiyanın cəlb edilməsinin mexanizmlərindən biridir. Bununla birlikdə, böyük bir 
problem var - məlumatın etibarlılığı və onun əlçatanlığı. Məlumat bazasında yenilikçi ərazi qrup-
ları yoxdursa, ayrı bir innovasiya qrupuna və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına investisiya cəlb et-
mək problemi yaranacaqdır. Xarici investorlar, investisiya qoyuluşu üçün ən prioritet layihələri 
müəyyənləşdirə biləcəkləri bir məlumat platformasına girməli olmalıdırlar. Bu baxımdan xarici 
investorların milli investisiya layihələri barədə məlumat əldə etmələrini təmin edəcək bir dövlət 
məlumat sistemi qurmaq lazımdır. Bu informasiya sistemi mütləq məlumatların verilməsi üçün 
beynəlxalq standartlara cavab verməli, təşəbbüskarın və onun investisiya layihəsinin şəffaflığını 
təmin etməli, habelə layihə təşəbbüskarının maliyyə vəziyyəti və biznes planın proqnoz göstərici-
lərinə giriş haqqında məlumat verməlidir.  

Fikrimizcə, xarici investisiyalar iqtisadiyyatın inkişafında mühüm amildir, lakin indiki inkişaf 
mərhələsində iqtisadiyyata xarici kapital cəlb etməyi çətinləşdirən bir çox problem var. Müəyyən 
olunmuş problemlərin həlli əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasını və Azərbaycan iqtisadiy-
yatına xarici investisiyaların artmasını təmin edəcək xarici investorların cəlb edilməsi kimi tədbir-
lər  iqtisadi inkişafın təmin olunmasının əsasını təşkil etməlidir. 

 
Nəticə 

Beləliklə, tədqiqatımız göstərdi ki, sənaye baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdə xarici investisiya-
ların stimullaşdırılması praktikasında özəl maliyyə mənbələri, inkişaf etməkdə olan ölkələrin təc-
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rübəsində isə özəl maliyyə və ya vergi güzəştləri üstünlük təşkil edir; daha çox idxal olunan isteh-
sal avadanlıqlarına tətbiq olunan güzəştli gömrük vergiləri (lakin sənaye inkişaf etmiş ölkələrdə 
əksər sənaye avadanlıqları üçün rüsum dərəcələrinin az olması səbəbindən bu tədbir təsirsiz bir 
tədbirdir), korporativ gəlir vergisi dərəcələrində azalma və vergi tətilidir. Həmin iqtisadi mexa-
nizmlər xarici kapitalın sahələr arasında bölüşdürülməsini daha səmərəli edir. 

Tədqiqatımızın göstərdiyi kimi, xarici kapitalın sahələrarası bölgüsü mexanizmlərinin təkmil-
ləşdirilməsi dövlətimizin iqtisadi maraqları nəzərə alınmaqla, milli iqtisadiyyatın prioritet sahələ-
rinə xarici kapitalın rahat axını üçün şərait yaratmalı və bu proses stimullaşdırıcı xarakter daşıyan 
qanunvericilik aktları əsasında həyata keçirilməlidir. 

Dünya praktikasından məlum olduğu kimi, xarici investisiyalar qabaqcıl texnologiyanın ötürül-
məsi üçün əsas kanaldır. Texnologiyanın nüfuz etməsi, bilik və texniki təcrübənin bütün iqtisa-
diyyat sahələrində paylandığı və qəbul edildiyi bir proses kimi dünyada qəbul edilir. İnnovasiya-
lara yönələn kapital ixracın iqtisadi faydalarından istifadə etmək üçün təşkilati səviyyədə istifadə 
olunan xüsusi tədbir nəzərdə tutulmalıdır. Bu proses mövcud konkret bir firmaya yeni maşınların 
gətirilməsinə və ya yeni ara məhsulların istifadəsinə qədər azaldıla bilməz. İşinin yenidən təşkil 
edilməsini, emalatxanaların yenidən qurulmasını, idarəetmənin təkmilləşdirilməsini, yeni məhsul-
ların hazırlanması və marketinqi və qeyri-maddi aktivlərə investisiyaların artırılmasını təmin edir. 

Texnologiyanın nüfuz etməsinin iki növü vardır: birbaşa tətbiq edilən və dolayısı ilə. Birbaşa 
texnologiyaların nüfuz etməsi yeni texnologiyalardan ibarət maşın, avadanlıq və komponentlərin 
istehsal proseslərinə birbaşa daxil edilməsidir. İkincisi, biliklərin, texniki təcrübələrin və texno-
logiyaların yeni texnologiyalar daşıyan maşın və avadanlıqların alınmasını mütləq tələb etməyəcək 
şəkildə ötürülməsi deməkdir. Yəni xarici investor tərəfindən ancaq biliklər və istehsal üsulları yerli 
tərəfdaşa investisiya kimi ötürülür. 

Xarici investorların ölkəmiz üçün elmi-tədqiqat, kompüter texnologiyaları və informasiya tex-
nologiyaları kimi prioritet sahələrin maliyyələşdirilməsində iştirakı son dərəcə aktual olaraq qalır. 

Xarici investorlar vasitəsi ilə qabaqcıl texnologiyaların səmərəli cəlb edilməsi üçün, fikrimizcə, 
aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

1. İnvestisiya üçün sabit şəraitin yaradılması. Hər hansı bir yeniliyin həyata keçirilməsi üçün 
vaxt və yüksək xərclər tələb olunur və daim dəyişən qaydalar olan bir ölkədə investisiya qoymaq 
çətindir: nəticə gözlənilməzdir. 

2. Risk və gəlir nisbəti hər hansı bir investisiyanın əsas xüsusiyyətidir. Yeni inkişafdan əldə 
olunan potensial mənfəət çox yüksək ola bilər, lakin ilk mərhələdə demək olar ki, həmişə böyük 
bir investisiya tələb olunur. İnnovasiyaya qoyulan sərmayə gəliri uzunmüddətlidir və ümumiyyətlə 
zamanla təxirə salınır. İnvestorlar belə bir layihədə "sürətli" pul qazanmağın mümkün olmadığını 
yaxşı bilirlər. Güclü bir çəkindirici rol oynayan məhz bu amildir. 

İnnovasiyalı bir iş olduqca risklidir: bir elm tədqiqatçısı üçün mənfi nəticə də bir elmi nəticədir, 
amma investor üçün bu, pul və vaxt itkisidir. 

3. Aydın bir güzəştli investisiya siyasətinin olmaması. Birincisi, investorların əksəriyyətini ilk 
növbədə qısa müddətdə maksimum qazanc gətirə biləcək layihələr və sahələr cəlb edir və innova-
siyalar sahəsi bunlara şamil edilmir. İkincisi, Azərbaycanda tətbiqetmənin ilkin mərhələlərində 
yenilikçi məhsulların hazırlanmasına və tətbiqinə dəstək verən vençur fondları şəklində ixtisaslaş-
mış qurumlar yoxdur. Üçüncüsü, bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsini xatırlasaq, 
orada innovasiya layihələri ümumiyyətlə azad iqtisadi zonalarda güzəştli vergilər və istehsal üçün 
hazırlanan ərazilərdə başlanırdı. 

4. Kifayət qədər yüksək vergilər, əqli mülkiyyətin zəif qorunması, bürokratik əngəllər xarici 
sahibkarlara bu cür layihələrə investisiya qoymaq imkanı vermir. 

Dövlətin investisiya fəaliyyətinə təsiri üçün geniş alətlər dəsti arasında investisiya fəaliyyətinə 
informasiya dəstəyi də qeyd edilməlidir. Müasir şəraitdə, birbaşa xarici investisiyaların cəlb edil-
məsi prosesinin genişləndirilməsinə və xarici iqtisadi əlaqələr strukturunun mühüm tərkib hissəsi 
olan xarici  investorların kapitalının, informasiya dəstəyi sisteminə tələbatı var.  Belə ki, dövlətin 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(63)-2021  
 

37 

effektiv media və kommunikasiya strategiyası, respublikaya gəlirli xarici sərmayə qoyuluşu üçün 
xoşagəlməz stereotiplərin və təsəvvürlərin məhv edilməsini təmin etməli, Azərbaycanın imicinin 
yaradılmasına kömək etməlidir. 
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Основные теоретико-методологические направления распределения  

иностранного капитала 
 

Резюме 
Цель исследования  - изучение основных социально-экономических подходов к распре-

делению иностранного капитала между отраслями национальной экономики. 
Методология исследования - системный подход, сравнительный анализ. 
Практическая ценность исследования - возможность использования его в качестве на-

учного источника в исследованиях распределения иностранного капитала между   отрасля-
ми национальной экономики. 

Результаты исследования - были внесены предложения по эффективному распределе-
нию иностранного капитала между отраслями. 

Оригинальность и научная новизна исследования - выявление и научное обоснова-
ние современных тенденций, связанных с эффективным распределением иностранного ка-
питала между отраслями в Азербайджанской Республике. 

Ключевые слова: иностранный капитал, инвестиции, законодательство, механиз-
мы, фондовый рынок, налоги.  
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The main theoretical and methodological directions of foreign capital allocation 
 

Summary 
Research objective is to study of basic socio-economic approaches to the distribution of forei-

gn capital between econimic sectors. 
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Research methodology - systematic approach, comparative analysis. 
Practical value of research  is the possibility of using it as a scientific source in research on 

the distribution of foreign capital between econmic sectors. 
Findings is proposals were made on the efficient distribution of foreign capital between the 

economic sectors. 
Originality and scientific novelty of the research consist of ıdentification and scientific sub-

stantiation of modern trends related to the efficient distribution of foreign capital between the eco-
nomic sectors in the Republic of Azerbaijan. 

Key words: foreign capital, investments. legislation, mechanisms, stock market, taxes. 
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MƏZƏNNƏ SİYASƏTİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ASPEKTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - valyuta məzənnəsinin mahiyyəti və məzmunu ilə bağlı yanaşmaları sis-
temləşdirmək və ümumiləşdirməkdir.   

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində müqayisəli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə, sis-
temli yanaşma, analiz və sintez  metodlarından istifadə edilib.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti -tədqiqatda araşdırılmış əsaslı təhlillər ölkə iqtisadiyyatının  rə-
qabətqabiliyyətliliyinə nail olmaq və iqtisadi səmərəliliyi yüksəltmək üçün valyuta münasibətləri-
nin tənzimlənməsində istifadə edilə bilər.  

Tədqiqatın nəticələri -valyuta sistemləri beynəlxalq aləmdə baş verən iqtisadi-siyasi proses-
lərdən asılı olaraq dəyişir. Buna görə də valyuta məzənnəsinin səmərəli tətbiqi milli məhsulların 
rəqabətqabiliyyətinə təsir etdiyi üçün məzənnənin səmərəli tətbiqi yerli istehsalı stimullaşdıra bi-
lər.  

Tədiqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - valyutanın mahiyyəti, məzmunu, valyutanın məzən-
nəsinin formalaşma mexanizmi, dünya valyuta sistemi və valyuta böhranı sistemli şəkildə tədqiq 
olunmuş və öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: valyuta məzənnəsi, real mübadilə məzənnəsi, qiymət, alıcılıq qabiliyyəti pariteti, 
pul sistemləri, valyuta böhranı və s. 

 
Giriş 

İstənilən ölkənin milli valyutası onun milli pul sisteminin və milli iqtisadiyyatının əsas elemen-
tidir. Buna görə də əksər ölkələrin konstitusiyasında milli pul vahidi ilə bağlı xüsusi bir maddə 
vardır. Fikrimcə, milli valyutanın konstitusiyalarda qeyd edilməsi həm müstəqilliyin rəmzi kimi 
və həm də pulun ödəniş və tədavil vasitəsi kimi funksiyasını yerinə yetirməsi ilə bağlıdır. Konkret 
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin 3-cü bəndində manatdan 
başqa bütün pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi ölkəmizdə qəbul edilməsi qadağan edilir [1. s. 
5]. Belə hal milli pul vahidi kimi manatın ödəniş vasitəsi kimi mühüm funksiyasını normal şəkildə 
yerinə yetirməsinə xidmət edir. Deməli, valyuta hər hansı bir ölkənin və ya ölkələr qrupunun pul 
vahidi və ya beynəlxalq hesablaşma vahididir. Valyuta bir sıra xüsusiyyətlərə görə təsnif edilə 
bilər. Onları cədvəl 1-dəki kimi göstərmək olar. 

Hər hansı bir ölkənin valyutasının məzənnəsinin dəyişməsi nəticə etibarilə milli pul vahidləri 
arasındakı nisbətin dəyişməsi ilə əlaqədar olur. İqtisadi ədəbiyyatlarda valyuta məzənnəsi – bir 
ölkənin pul vahidinin başqa bir ölkənin pul vahidi ilə ifadə olunan dəyəridir [2, s.271]. Başqa sözlə, 
bir ölkənin pul vahidinin digər ölkənin pul vahidinə nisbi qiymətidir və onların mübadilə propor-
siyasını göstərir.  

Məsələn, 1 ABŞ dolları= 1.70 manat,  
1 Avro = 1.98 manat,  
1 Rubl = 0,0242 manat və s.   
Beynəlxalq təcrübə təsdiqləyir ki, valyuta məzənnəsini beynəlxalq ticarət və kapitalın beynəl-

xalq hərəkəti şərtləndirir. Belə ki, əmtəə idxal edənlər milli vayutasını əmtəəni aldıqları həmin 
ölkənin valyutasına dəyişirlər. Əmtəə ixrac edənlər isə aldıqları xarici valyutanı milli valyutaya 
mübadilə edirlər. Xarici investor ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyduqda özünün xarici valyuta-
sını investisiya qoyduğu ölkənin valyutasına çevirərək investisiya yerləşdirir və eləcə də gəlir əldə 
etdikdə də əldə etdiyi gəliri özünün milli valyutasına və ya beynəlxalq valyutaya çevirir.  
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Cədvəl 1. 
Valyutanın təsnifatı 

 

Təsnifatın əlaməti Valyutanın növü 

Mənsubiyyətinə görə 
− milli, 
− xarici, 

Valyuta ehtiyatlarına görə  
− ehtiyat valyutalar, 
− digər valyutalar, 

Quruluş prinsipinə görə 
− valyuta səbəti növü, 
−  adi valyuta. 

Konvertasiya dərəcəsinə görə 
− sərbəst konvertiyasiya olunan, 
− qismən konvertiyasiya olunan, 
− konvertiyasiya olunmayan. 

Valyuta əməliyyatlarının növünə görə 

− müqavilə dəyərli valyuta, 
− müqavilə ödənişi üzrə valyuta, 
− kredit valyutası, 
− klirinq valyutası, 
− veksel valyutası. 

Sabitlik dərəcəsinə görə 
− güclü, 
− zəif. 

Maddi formasına görə  
− nağd pul; 
− nağdsız. 

 

Mənbə: [7, s. 12]. 
 
Bu isə onu deməyə əsas verir ki, xarici iqtisadi əlaqələrin coğrafiyasının genişlənməsi və inten-

sivliyinin artması valyuta məzənnəsinin zəruriliyini və əhəmiyyətini daha da artırır. Başqa sözlə, 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin iştirakçıları arasında sövdələşmələr zamanı bir milli valyutanın 
digərinə dəyişdirilməsi olmadan iqitisadi əməliyyatların həyata keçirilməsi mümkün deyildir.  Bir 
ölkənin valyutasının digər valyutaya müəyyən nisbətdə dəyişdirilməsi isə valyuta məzənnəsini 
əmələ gətirir. Bunun nəticəsidir ki, artıq valyuta məzənnəsi beynəlxalq tədavül sisteminin element-
lərindən birinə çevrilmişdir. Ölkələr beynəlxalq iqtisadi əlaqələri həyata keçirməzdən əvvəl adətən 
iki növ qiymətləri (daxili və xarici) müqayisə edir və dəqiqləşdirirlər. Bunun səbəbi isə dünya 
iqtisadiyyatının qloballaşması, təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi ilə bağlıdır.  Ölkələrarası 
iqtisadi əlaqələr beynəlxalq ticarət və beynəlxalq maliyyə əməliyyatları vasitəsilə həyata keçiril-
diyindən, xarici ticarət əməliyyatları əsasən ölkə ərazisində istehsal olunan məhsul və xidmətlərin 
müəyyən hissəsinin ixracını, yaxud da ölkə sərhədlərindən kənarda istehsal olunan məhsul və xid-
mətlərin müəyyən hissəsinin idxalını nəzərdə tutur. Maliyyə sahəsində isə milli iqtisadiyyatların 
qarşılıqlı əlaqəsi bu və ya digər ölkə vətəndaslarının yerli və xarici aktivlərə də sahib ola bilməsi 
kimi başa düşülür. Nəticədə beynəlxalq əmtəə, xidmət və maliyyə bazarları bir-biri ilə sıx şəkildə 
qovuşaraq hər bir ölkədə milli gəlirin həcminə, məsğulluq və inflyasiyanın səviyyəsinə, eləcə də 
digər makroiqtisadi göstəricilərə bilavasitə təsir göstərir. 

Hər hansı bir ölkə digər bir ölkə ilə idxal və ya ixrac əməliyyatı həyata keçirərkən  hesablaşma 
beynəlxalq valyuta ilə aparılsa da məhsulun dəyəri idxal və ya ixracatçı ölkənin milli valyutasının 
dəyəri əsasında həyata keçirilir. Başqa sözlə, valyutanın məzənnəsi əmtəələr üzərində bilavasitə 
deyil, dolayı şəkildə özünü göstərir. Ona görə də valyutanın məzənnəsində çoxsaylı amillər yatır. 
Onlara aiddir: 

• qiymət,  
• əməkhaqqı,  



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(63)-2021  
 

41 

• istehsal xərcləri,  
• əmək məhsuldarlığı,  
• iqtisadi inkişaf sürəti və s.  
Valyuta məzənnəsi müasir dövrdə pul sisteminin və iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətli olmasını 

xarakterizə edən ən mühüm elementlərindən birinə çevrilmişdir. İkinci Dünya Müharibəsindən 
sonra Bretton Vuds razılaşmasına əsasən pul sistemi çərçivəsində Beynəlxalq Valyuta Fonduna 
üzv olan ölkələr 1946-1970-ci illərdə faktiki olaraq fiksə olunmuş valyuta məzənnələrini qorumaq 
məcburiyyətində idilər. Lakin, 1970-ci illərin ortalarından etibarən Yamayka Sazişinə uyğun ola-
raq, BVF üzvlərinə pul siyasəti apararkən seçim azadlığı verilmişdir. 1976-cı ildə qeyd edilən sis-
temlərin iflasından sonra məzənnə rejimlərinin çeşidi çoxalmışdır.  

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, valyuta mübadiləsi anlayışı valyutanın dönərliyi ilə xarakterizə 
olunur. Valyutanın dönərlilik səviyyəsi valyuta əməliyyatlarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi 
mexanizmi ilə təyin edilir. Əgər açıq iqtisadiyyat şəraitində rezidentlərlə qeyri-rezidentlərə valyuta 
sövdələşməsini həyata keçirərkən heç bir məhdudiyyət qoyulmursa onda  həmin valyuta sərbəst 
dönərli valyuta hesab edilir. Lakin, təcrübə göstərir ki, dönərli valyuta təkcə qanunla müəyyən 
edilmir. Milli valyuta o zaman sərbəst dönərli valyuta hesab edilir ki, onun sabitliyinə həm rezi-
dentlər və həm də qeyri-rezidentlər etibar etsinlər. Başqa sözlə, milli valyutanın dönərliyi ölkənin 
iqtisadi inkişafının sabitlik dərəcəsindən də asılıdır.   

Ticarətçilər və ekspertlər müxtəlif ölkələrin qiymətlərini müqayisə etmək, eləcə də dünya ba-
zarlarının inkişafını müqayisə etmək üçün məhz valyuta məzənnəsi göstəricisindən istifadə edirlər. 
Eləcə də, firma və banklar özlərinin xarici valyuta hesablarının vaxtaşırı yenidən qiymətləndiril-
məsində də valyuta məzənnəsindən istifadə edirlər. Milli pul vahidinin xarici valyuta ilə məzən-
nəsinin müəyyən edilməsi mexanizmi valyuta kotirovkası adlanır [3, s. 88]. Təcrübədə: 
 birbaşa, 
 dolayı, 
 çarpaz(kross-kurs) katirovka mövcuddur. 
 Birbaşa katirovkada ölçü vahidi kimi milli valyuta götürülür. Məsələn, 1 Azərbaycan manatı = 

0.58 ABŞ dolları, dolayı kotirovkada  müqayisənin əsasını xarici valyuta təşkil edir. Məslən, 1 
ABŞ dolları = 1.70 manat və çarpaz kotirovkada isə hər hansı bir valyutanın digər valyuta ilə 
birbaşa məzənnəsi olmadığı halda üçüncü ölkənin valyutası müəyyən etmək üçün istifadə olunur. 
Məsələn, Azərbaycan manatı- ABŞ dolları və ABŞ dolları- Yuanı kimi göstərmək olar.  

İqtisadi ədəbiyyatlarda nominal və real valyuta məzənnələri kimi anlayışlara da rast gəlinir. 
Valyuta kotirovkası nəticəsində müəyyən edilmiş səviyyə nominal valyuta məzənnəsi adlanır. No-
minal valyuta məzənnəsinə bir sıra amillər təsir göstərdiyindən o, dinamik olaraq dəyişir. Nominal 
valyuta məzənnəsinin dəyişmə dərəcəsi və tezliyi cəmiyyətin iqtisadi və siyasi sabitliyini xarakte-
rizə edir.  

Nominal, real valyuta məzənnəsi və alıcılıq qabiliyyəti pariteti 
Təcrübə təsdiqləyir ki, nominal valyuta məzənnəsinə bir sıra makroiqtisadi göstəricilər əsaslı 

şəkildə təsir göstərir. Milli əmtəələrin dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətli olması, idxal və ix-
racın həcmi, ticarət balansının vəziyyəti, tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabı üzrə saldosu 
valyuta məzənnəsinin səviyyəsinin dəyişməsindən asılıdır. Nominal valyuta məzənnəsi kapitalın 
beynəlxaq hərəkətinə təsir göstərən amillərdəndir.  Adətən bu və ya digər ölkənin aktivinə qoyulan 
investisiya gözlənilən real mənfəətə əsasən qəbul edilir. Real mənfəət isə faiz dərəcəsindən, risk-
lərin səviyyəsindən və valyuta məzənnəsinin dəyişməsindən asılıdır. Valyuta məzənnəsi makroiq-
tisadi siyasətin obyektinə daxil olduğundan, tədiyyə balansının saldosunun tənzimlənməsində, pul-
kredit siyasətinin həyata keçirilməsində istifadə olunur. Belə ki, valyuta məzənnəsini müəyyən 
hədd daxilində saxlamaq üçün rəsmi valyuta ehtiyatlarından istifadə olunur ki, bu da öz əksini 
xarici və ya milli valyutaya olan pul tələbində və ya təklifində tapır.  

Real valyuta məzzənnəsi və ya real mübadilə məzənnəsi (RMM) anlayışının məzmununa və 
qiymətləndirilməsinə müxtəlif  yanaşmalar mövcuddur. RMM bir  ölkənin əmtəələrini digər ölkə- 
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nin əmtəələrinə mübadilə etdikdə onların milli valyuta ilə nisbi qiymətidir və aşağıdakı kimi gös-
tərilir. 

d

f

P
P

NMMRMM *=  

Burada; RMM ─ real mübadilə məzənnəsi, NMM ─ nominal mübadilə məzənnəsi (1 ABŞ 
dolları = ... manat), Pf ─ xaricdə qiymətlərin səviyyəsi, Pd ─ ölkə daxilində (məsələn, Azərbay-
canda) qiymətlərin səciyyəsi manatla, NMM* Pf ─ isə xarici ölkədə istehsal olunan əmtəənin milli 
valyuta ilə ifadə edilmiş (manatla) qiymətidir. 

RMM-in dəyişməsi NMM-in dəyişməsini şərtləndirir. Buna görə də uzunmüddətli dövrdə 
NMM sabit saxlanılması bazar iqtisadiyyatının prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, NMM 
sabit saxlanılması milli iqtisadiyyatın dünya bazarlarında baş verən konyunktura dəyişikliklərin-
dən tədric olunmasına və kiçik iqtisadiyyatlı ölkələrin tələblərinə ziddir. RMM-in bahalaşması 
ölkənin iqtisadi inkişafına təsir etməklə yanaşı, əhalinin həyat səviyyəsinə də təsir edir. Bunun 
üçün də istehlak səbəti anlayışından istifadə olunur.  

Bütün bu qeyd edilənlər onu göstərir ki, hər hansı bir ölkənin milli pul vahidinin nominal və 
real məzənnəsinin formalaşmasında xarici ticarətdə tərəf - müqabili olan ölkələrin təsiri böyükdir. 
Belə vəziyyət bir tərəfdən beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin makroiqtisadiyyatın aktual bir sahəsinə 
çevrildiyini göstərir. Təsadüfi deyildir ki, 1997-ci ildə Asiya iqtisadi böhranı zamanı dövlətlərin 
birinin devalvasiya tədbirlərini həyata keçirməsinə məcbur olması digər ölkələrə də sürətlə yayıl-
masına səbəb olmuşdur. Asiya ölkələrində bir çox banklar müflisləşdi və işsizlik artdı. Həmin 
dövrdə Honq-Konq səhm bazarında “Henq-Senq” indeksi öz dəyərini təqribən 4 (dörd) dəfə itir-
mişdir [4, s. 515]. 

Valyutanın məzənnəsi bir valyutanın digər valyutaya nisbətən alıcılıq qabiliyyətini də xarakte-
rizə edir. Nəzəri yanaşmalar təsdiqləyir ki, məzənnənin dəyişməsini proqnozlaşdırmaq cəhdləri 
uzun müddətdir ki, tətbiq edilir. Valyuta məzənnəsinin müəyyən edilməsində ən məşhur və bəlkə 
də ilk nəzəriyyələrdən biri 1556-cı ildə M.A.Navarro tərəfindən irəli sürülən və daha sonra 
D.Rikardo, D.Humun tədqiqat obyekti olan, lakin onun ən dolğun və hərtərəfli təhlili XX əsrin  
20-ci illərində isvrç iqtisadçısı Qustav Kassel tərəfindən edilən alıcılıq qabiliyyəti pariteti nəzəriy-
yəsidir. Beynəlxalq ticarət liberallaşdıqca əsas əmtəələrin qiymətlərində fərqlər azalma xüsusiy-
yətinə malikdir. Bu milli valyuta ilə qiymətləri valyuta məzənnəsinə bağlayan alıcılıq qabiliyyəti 
pariteti (AQP) anlayışının meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Başqa sözlə hər hansı bir ölkənin 
valyutasının dəyərinin əsasını alıcılıq qabiliyyəti pariteti (AQP) təşkil edir. Uzunmüddətli pers-
pektivdə qiymətlərin səviyyəsi ilə valyutanın məzənnəsi arasında əvvəlcədən müəyyən edilə bilən 
nisbət mövcuddur. İqtisadi nəzəriyyədə AQP-yə aşağıdakı kimi tərif verilir: İki və ya daha çox 
ölkənin pul vahidinin müəyyən bir mal və xidmət dəstinə nisbətidir [5, s. 26]. AQP nəzəriyyəsini 
anlamaq üçün sadə riyazi yanaşmadan Azərbaycan timsalında istifadə edək.  

fPrP *=   və ya   
fp

p
r =  

Burada; r ─ nominal valyuta məzənnəsi, P ─ xarici ölkədəki qiymətlərin səviyyəsi, Pf ─ uyğun 
olaraq baxılan ölkədə (Azərbaycanda) qiymətlərin manatla ifadə olunan səviyyəsidir. AQP prak-
tiki olaraq müxtəlif ölkələr arasındakı qiymət səviyyəsindəki fərqi məzənnə nisbətinin göstəricisi 
olaraq qəbul edilir. 

Q.Kassel “İnflyasiya və mübadilə kursu” kitabında AQP nəzəriyyəsinin mahiyyətini müəyyən 
etmişdir. Belə ki,o göstərir ki,  iki ölkə arasında azad ticarət şəraitində valyuta məzənnəsi müəyyən 
edilir və AQP dəyişməyənə qədər ölkələr arasında azad ticarət rejiminə əməl edəcəyi müddətdə 
iki ölkə arasında valyutanın məzənnəsi sabit qalacaqdır.  

D.Rikardo, D.Yum, S.L.Montesenkyö,  A.Piqo, C.M.Keyns və İ. Fişer  hesab edirdi ki, valyuta 
məzənnəsi qiymət səviyyəsindən asılı olaraq iki ölkə pulunun nisbi dəyəri ilə müəyyən edilir. Belə 
hal isə öz növbəsində tədavüldə olan pulun miqdarından asılıdır. Bu fikirləri inkişaf etdirən Nobel 
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mükafatı laureatı riyaziyyatçı İrvin Fişer pulun kəmiyyət nəzəriyyəsinin əsas müddəalarına görə, 
pul kütləsinin artımı ilə qiymətlər arasında birbaşa əlaqə mövcud olmasını riyazi olaraq belə 
göstərmişdir: 

YPVM ** =  
Burada, M ─ pul kütləsi, 
V ─ dövriyyə sürəti,  
R ─ qiymət indeksinin orta səviyyəsi, 
Y ─ İstehsalın real həcmidir (P*Y= ÜDM ).  
Müvafiq olaraq; 

V

YP
M

*=    və  
Y

VM
P

*=  

Pulun miqdar nəzəriyyəsindən belə çıxır ki, məsələn, Azərbaycanda illik istehsal olunan məh-
sulun həcmi 500 mlrd. manatdırsa, illik qiymət indeksi 120% olarsa  və pulun dövretmə sürəti 4 
olarsa, onda tələb olunan pul kütləsi (M1) 150 mlrd. olacaqdır. Belə hal başqa bir tərəfdən milli 
iqtisadiyyatların tarazlıq vəziyyətini də əks etdirir. 

Məhərrəmov A.M., Qarayev F.M., Sarıyev K.A, Tağıyev M.R, Abışlı L.V. göstərir ki, miqdar 
nəzəriyyəsi bir növ merkantilist nəzəriyyəyə cavab olaraq  meydana gəlmiş və pulun alıcılıq qabi-
liyyəti ilə pulun kəmiyyəti arasında tərs münasibəti ifadə edir [6, s. 383].  

Qızıl standart sistemi ləğv edildikdən sonra valyuta məzənnəsi ona olan tələb və təklifin təsiri 
altında formalaşmağa başladı. Tələbin artması valyuta məzənnəsinin dəyərini yüksəldir və təklifin 
artması isə məzənnənin dəyərdən düşməsinə səbəb olur. Milli valyutanın digər valyuta ilə müqayi-
sədə məzənnəsinin azalması bəzən də devalvasiya adlanır, milli valyutanın məzənnəsinin digər 
valyutaya nisbətən dəyərinin artması isə onun yenidən dəyər qazandığını göstərir və belə proses 
bəzən də valyutanın revalvasiyası da adlanır. Milli valyutanın məzənnəsinin yüksəlməsi (məzən-
nənin möhkəmlənməsi) dünya bazarında milli malların xarici valyutada qiymətlərinin artması ilə 
nəticələnir ki, bu da onların rəqabət qabiliyyətinin aşağı düşməsinə və ixracın azalmasına səbəb 
olur. Eyni zamanda, xarici malların milli valyuta ilə ifadə edilən qiymətləri dəyərsizləşir və xarici 
malların idxalı artır. Milli valyutanın məzənnəsinin artması onda ifadə olunan milli aktivlərin xa-
rici aktivlərə nisbətən dəyərinin artmasına səbəb olur. Nəticədə xaricə kapital axını artır. 

Milli valyutanın məzənnəsi aşağı (uçuzlaşması) düşdükdə dünya bazarında milli malların xarici 
valyuta ilə ifadə olunan qiymətləri aşağı düşür ki, bu da ixracın artmasına gətirib çıxarır, bu da 
milli məhsulların rəqabətqabiliyyətini artırır. Eyni zamanda, milli valyutada ifadə olunan xarici 
malların qiymətləri bahalaşır, nəticədə idxal azalır, milli valyutada ifadə olunan yerli qiymətli 
kağızlar ucuzlaşır. Belə hal olduqda, yerli qiymətli kağızlar xarici investorlar üçün cəlbedici olur-
lar ki, bu da xarici sərmayələrin daxil olmasına şərait yaradır.  

Müqayisəli risk səviyyəsində xarici qiymətli kağızlar üzrə gəlir yerli qiymətli kağızlar üzrə gəlir-
dən az olarsa, bu zaman qeyri-rezidentlər tərəfindən milli valyutaya tələb artacaqdır. Belə olan halda 
milli valyutaya tələbin artması onun məzənnəsinin artmasına və möhkəmlənməsinə səbəb olacaqdır. 
Əks halda isə yəni, xarici aktivlər üzrə gəlir səviyyəsi yüksək olanda xarici valyutaya tələb artır, 
milli valyutaya tələb isə azalır və nəticədə milli valyutanın məzənnəsi aşağı düşür və ucuzlaşır. 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, valyutaya olan tələbin və ya təklifin dəyişməsi təkcə əmtəə və 
xidmətlərin  beynəlxalq hərəkətindəki dəyişikliklə deyil, həm də istehsal amillərinin, ilk növbədə 
kapitalın beynəlxalq hərəkətində dəyişikliklərlə əlaqədar baş verir. Valyutaya olan tələbin və ya 
təklifin dəyişməsinə təsir edən amillərə aşağıdakılar daxildir: 

• ölkədə və xaricdə mühüm iqtisadi hadisələr haqqında yeni məlumatlar; 
• valyuta bazarında ən böyük oyunçuların davranışlarının təsiri altında çoxlu sayda bazar işti-

rakçılarının rasional gözləntiləri; 
• iqtisadi və siyasi xarakterli hadisələr, bunun nəticəsində valyuta bazarına məhdudiyyətlər 

qoyula bilər. 
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Valyuta məzənnəsinin dəyişməsi ölkənin ixrac və ya idxalına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə 
bilir. Xarici valyutaya tələb həm valyutanın özünün qiymətinə, həm də həmin xarici valyutanın 
ölkə daxilində və xaricdə olan malların nisbi qiymətlərinə əsaslanır. Əgər başqa bir ölkədə məhsul 
daha ucuzdursa, onun alınması üçün həmin ölkənin valyutasına tələb artır. Xarici valyutaya tələb  
gəlirlərin nisbi səviyyəsindən də asılıdır. İxracı idxalından dəfələrlə artıq olan ölkələrin digər öl-
kələrlə müqayisədə gəlirlərinin artması təbii olaraq ilk növbədə rezidentlərin ixracatçı ölkənin 
mallarına və nəticədə bu ölkənin valyutasına tələb artır, bu da onun məzənnəsinin artmasına səbəb 
olur.  Xarici valyutaya tələb xaricdən gətirilən malların, xarici aktivlərin ödənilməsi zərurəti ilə 
əlaqədar yaranır.  

Məlumdur ki, valyuta məzənnəsi tələb və təklif əsasında formalaşsa da burada  iqtisadi və siyasi 
amillərin təsiri altında formalaşır. Bunlardan ən önəmlisi ölkələrin valyuta siyasətidir. Dövlətlər 
Mərkəzi Banklar vasitəsilə məzənnəyə birbaşa və dolayı təsir göstərir. Birbaşa tənzimləmə milli 
valyutanın digər  valyutaya və ya valyuta səbətinə münasibətdə fiksəsi (məzənnənin sabitləşdiril-
məsi) yolu ilə həyata keçirilir. Belə olan halda bəzən devalvasiya və ya yenidən qiymətləndirmə 
siyasətindən istifadə edilir.  

Valyuta məzənnəsinin dolayı tənzimlənməsi alətləri isə bunlardır: 
 faiz dərəcəsinin səviyyəsi; 
 ehtiyatlar üzrə tələbləri; 
 kommersiya banklarının yenidən maliyyələşdirilməsi dərəcəsi; 
 birbaşa kəmiyyət məhdudiyyətləri; 
 pul kütləsinin artımı üçün meyarların müəyyən edilməsi; 
 açıq bazar əməliyyatları; 
 valyuta müdaxilələri və s. 
Təcrübə göstərir ki, valyuta məzənnəsinin dəyişməsində bütün dolayı üsullar eyni dərəcədə ef-

fektiv deyil. Məzənnəyə birbaşa təsir edənlər arasında ən əhəmiyyətliləri valyuta müdaxilələri və 
faiz dərəcəsinin səviyyəsidir. Faiz dərəcələrinin məzənnəyə təsir mexanizmi pulun dəyərinin tən-
zimlənməsinə əsaslanır. Kreditlər üzrə aşağı faiz dərəcəsi olduqda dövriyyədə olan milli valyuta-
nın həcmi artır, çünki müəssisələr kredit resurslarından daha fəal istifadə edirlər ki, bu da öz növ-
bəsində ölkə daxilində işgüzar aktivliyin artmasına səbəb olur. Dövriyyədə olan pul kütləsinin 
həcmi artdıqca, milli valyutanın məzənnəsi də az da olsa azala bilir. Əgər ölkədə iqtisadi inkişaf 
templəri kifayət qədər yüksək olarsa o zaman Mərkəzi Bank faiz dərəcələrini artırır, kredit resurs-
larını bahalaşdırır və əlçatmaz edir, ölkədə pul qıtlığı yaranır və məzənnənin  yüksəlməsinə səbəb 
olur. Dövlət tərəfindən valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsinin digər aləti valyuta müdaxiləsidir. 
Mərkəzi Bank pula olan tələb və təklifi ümumilikdə isə pul kütləsinin tənzimlənməsinə təsir 
göstərmək üçün valyuta almaq və ya satmaq üzrə əməliyyatlar təşkil edirlər. Milli valyutanın mə-
zənnəsini yüksəltmək və ya sabit saxlamaq üçün Mərkəzi Bank külli miqdarda xarici valyuta satır 
ki, bu xarici valyutanın  ucuzlaşmasına və milli valyutanın isə məzənnəsinin möhkəmlənməsinə 
səbəb olur. Əməliyyatların əksinə aparılması isə milli valyutanı ucuzlaşdırır. Yəni, Mərkəzi Bank 
xarici valyutanı bazarlardan alır. 

Dünya valyuta sistemləri 
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin və beynəlxalq ticarətin inkişafı müxtəlif  valyuta sistemlərinin 

və valyuta məzənnəsi kimi elementlərin müəyyənləşməsində  mühüm rol oynadı. Müşahidələr təs-
diqləyir ki, dünya valyuta sistemi öz inkişafında bir neçə mərhələdən keçmişdir: 

I mərhələ - Paris pul sistemi (1867); 
II mərhələ - Genuya pul sistemi (1922); 
III mərhələ - Bretton Woods pul sistemi (1944); 
IV mərhələ - Yamayka Pul Sistemi (1976). 
Dünya valyuta sisteminin yaradılması 19-cu əsrin ortalarında, 1867-ci ildə Parisdə keçirilən 

konfransda qızılın əsas və yeganə dünya pulu kimi tanınması haqqında dövlətlərarası müqavilə 
bağlanması ilə baş verdi.  



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(63)-2021  
 

45 

Paris valyuta sisteminin əsas prinsipləri bunlar idi: 
1. Qızıl sikkə standartı. 
2. Valyutaların məcburi qızıl dəyəri, bunun əsasında onların qızıl pariteti müəyyən edilmişdir. 

Müxtəlif ölkələrin sikkələrinin dünya bazarlarında pariteti onlarda olan qızılın sadə çəki nisbəti ilə 
müəyyən edilirdi.  

3. Valyutanın sərbəst şəkildə qızıla çevrilməsi təmin olunurdu. Valyutaların qızıla olan dəyə-
rini Böyük Britaniya 1816-cı ildə, ABŞ - 1837-ci ildə, Almaniya - 1875-ci ildə, Fransa - 1878-ci 
ildə, Rusiya 1895-ci ildən 1899-cu ilə qədər olan  pul islahatı çərçivəsində tətbiq etmişdir. 

4. Sərbəst üzən məzənnə rejimi, bazarda tələb və təklifdəki dəyişikliklərdən asılı olaraq, qızıl 
sərhədlər daxilində müəyyənləşdirilirdi.  

Birinci Dünya müharibəsinin sonu və beynəlxalq münsibətlərdə valyuta qarışıqlığının böhranı 
nəticəsində 1922-ci ildə Genuya Beynəlxalq İqtisadi Konfransında rəsmi şəkildə beynəlxalq 
valyuta münasibətlərinin yeni prinsiplərinə keçdiyini bəyan etmişdir. 

1. Qızılın mövcudluğu qızılla birlikdə qızıla çevrilə bilən xarici valyutanın istifadəsinin nəzər-
də tutulması qızıl-deviz standartıdır (deviz beynəlxalq hesablaşmalar üçün nəzərdə tutulan, yəni 
qızıla bərabər tutulan xarici valyutada olan vəsaitdir). 

2. Qızıl paritetlərinin qorunması. Valyutalar qızıla yalnız qızıl sikkə (ABŞ) və ya qızıl külçə 
standartını saxlayan (Fransa və Böyük Britaniya) deyil, həm də qızıl mübadilə standartına malik 
olan ölkələrdə (Almaniya və 30 başqa ölkə) dəyişdirilirdi. Bununla belə, qızıl birja standartına 
əsasən belə bir mübadilə qızılın valyutalara qarşı dolayı kotirovkası yolu ilə həyata keçirilirdi. 

3. Sərbəst üzən valyuta məzənnələri rejiminin yaradılması. 
4. Valyuta tənzimlənməsinin beynəlxalq konfrans və iclaslarda işlənib hazırlanmış pul siyasəti 

formasında həyata keçirilməsi. 
Birinci Dünya müharibəsindən sonra dünya valyuta-maliyyə mərkəzi Qərbi Avropadan yavaş-

yavaş ABŞ-a köçməyə başladı. Bunun səbəbi, həmin dövrdə ABŞ-ın hərbi əməliyyatlarda fəal 
iştirak etməməsi və buna görə də müharibənin  yaratdığı iqtisadi problemlərlə üzləşməməsi ilə 
bağlı idi. Həmçinin, XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq ABŞ ixracının dünya ticarətində payı 
artmağa başladı. Eyni zamanda, ABŞ-dan kapital ixracı da artdı ki, bu da ölkənin qızıl ehtiyatları-
nın əsas sahibinə çevrilməsinə şərait yaratdı. 

1929-cu ildən başlayaraq dünyada iqtisadi və siyasi böhranların baş verməsi dünyada üçüncü 
valyuta sisteminin formalaşmasına şərait yaratdı. Belə ki,  1944-cü ilin iyulunda ABŞ-ın Bretton-
Vuds şəhərində BMT-nin nəzdində keçirilən konfransda BVF Nizamnaməsi Bretton Woods valyu-
ta sisteminin prinsipləri qəbul olunmuşdur.  

1. Qızıl deviz standartı qızılla yanaşı, iki ehtiyat valyutanın: ABŞ dolları və Britaniya funt ster-
linqinin istifadəsinə əsaslanırdı. 

2. Qızılın istifadəsi bir neçə formada məhdudlaşdırıldı: 
- valyutaların qızıl pariteti müəyyən edilərkən və BVF-də təsbit edildikdə; 
- beynəlxalq ödəniş və ehtiyat vasitəsi kimi istifadə edilə bilər; 
- dollar qızıla qarşı yeganə valyuta kimi fiksə olunmağa başladı; 
- xarici mərkəzi bankların dollar ehtiyatlarının rəsmi qiymətlə ABŞ Xəzinədarlığı vasitəsilə qı-

zıla konvertasiyası həyata keçirilirdi. 
3. Valyuta paritetləri və məzənnələri rejimi müəyyən edilmişdir. Valyuta məzənnəsinin BVF 

Nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş paritetdən kənarlaşması +1%, Avropa Valyuta Sazişi üzrə isə 
+0,75% daxilində yol verililməsi nəzərdə tutulmuşdur. Pariteti saxlamaq üçün ölkələrin mərkəzi 
bankları ABŞ dolları ilə valyuta intervensiyaları həyata keçirməli idilər. Valyutaların 10%-dən 
yuxarı devalvasiyasına yalnız BVF-nin icazəsi ilə icazə verilir. 

4. Beynəlxalq təşkilatlar yaradıldı: Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) və Beynəlxalq Yenidən-
qurma və İnkişaf Bankı (BYİB). BVF-yə dünya valyuta sisteminin operativ rəhbərliyi, yəni valyu-
ta məzənnələrinin vəziyyətinin, ölkələrin tədiyyə balanslarının likvidliyinin tənzimlənməsi həvalə 
edildi. BYİB isə dünya valyuta sisteminin inkişaf siyasətini və uzunmüddətli kreditləşmənin həya- 
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ta keçirilməsini işləyib hazırladı. 
1967-ci ildə Böyük Britaniyada, 1968-ci ildə ABŞ-da, 1969-cu ildə Almaniya Federativ Res-

publikasında iqtisadi problemlər,1971-1973-ci illərdə dünyada iqtisadi böhran və ABŞ dollarının 
10% ucuzlaşması və həmçinin dünyada həmin dövrdə neftin qiymətlərinin qalxması, bir sıra Av-
ropa ölkələrinin tədiyyə balansında mənfi saldonun yaranması dördüncü valyuta sisteminin yaran-
ması zərurətinin olduğunu bildirirdi.  

1976-cı ilin yanvarında dördüncü valyuta sistemi yaratmaq üçün BVF-yə üzv ölkələrin Kinq-
stonda (Yamayka) razılığı rəsmiləşdirildi. Yamayka sazişi aşağıdakıları müəyyənləşdirdi: 

1. SDR standartının tətbiqi; 
2. Qızılın demonetizasiyası, yəni valyutanın rəsmi qiymətinin, onun qızıl paritetinin və qızılın 

dollara dəyişdirilməsinin ləğvi; 
3. Ölkələrin məzənnə rejimini (xüsusən də üzən məzənnə rejimini) seçmək hüququnun sərbəst-

liyi; 
4. BVF üçün dövlətlərarası valyuta tənzimləmə orqanı statusunun saxlanması. 
Yamayka valyuta sistemi daim dəyişən dünya iqtisadiyyatına və siyasi qüvvələrin balansına 

münasibətdə daha çevik olduğunu göstərdi. Buna baxmayaraq, bir sıra ciddi problemlərə səbəb 
oldu, onlardan birincisi SDR standartının səmərəsizliyi ilə bağlıdır. Belə ki, SDR-lər nağdsız for-
mada SDR sistemində iştirak edən ölkələrin, BVF-nin və bəzi beynəlxalq təşkilatların mühasib 
hesablarında qeydlər şəklində istifadə olunur. SDR-də hesab, ölkənin BVF-nin kapitalına verdiyi 
töhfədən asılıdır (BVF-nin kapitalında 2/3 inkişaf etmiş ölkələr, 1/3 - inkişaf etməkdə olan ölkələr 
var). SDR-də ABŞ payı 23% təşkil edir, yəni bu pay inkişaf etməkdə olan ölkələrin ümumi sə-
viyyəsinə uyğundur.  

İkinci problem isə SDR-in müəyyən edilməsi və təmin edilməsi metodikası ilə bağlıdır. SDR-
lər təqdim edildikdə, dəyəri qızılla  və onun qiyməti qızılın dəyərindən asılı idi. Hazırda SDR-in 
məzənnəsi ən sabit valyutaların orta çəkili məzənnəsi əsasında müəyyən edilir. Nəzərə almaq la-
zımdır ki, bu valyutalar bir-biri ilə davamlı rəqabət aparan müxtəlif regional valyuta bazarlarını 
təmsil edir.  Aydındır ki, metod SDR-i dünya pulu və əsas ödəniş vasitəsinə çevirə bilməz. 

Beləliklə, SDR məsələsinin beynəlxalq hesablaşmaların ehtiyacları ilə bağlı olmadığı və BVF 
kapitalında ölkənin iştirak kvotasına uyğun bölüşdürülməsi ölkələrin qarşılıqlı hesablaşmalar və 
borclanma ehtiyacları ilə üst-üstə düşmədiyi məlum olur.   

SDR problemlərinə əlavə olaraq, Yamayka pul sistemində qızılın qanuni demonetizasiyası və 
üzən məzənnə sisteminə keçilsə də məlum oldu ki, üzən məzənnə rejimi heç də mükəmməl deyildi. 
Üzən məzənnə rejiminə keçid üçün sərf olunan külli miqdarda vəsaitə baxmayaraq, əksər dünya 
valyutalarının sabitliyini təmin etmək, ölkələrin tədiyyə balanslarını bərabərləşdirmək, valyuta 
spekulyasiyasını azaltmaq mümkün deyil. Kapitalın sərbəst hərəkəti üçün investisiya formasında 
istifadə edilən pullar, bir qayda olaraq milli valyutaların məzənnələrində kəskin dalğalanmalara, 
bəzən isə milli valyutaların iflasına səbəb olur. Belə şəraitdə isə ölkələr daha çox valyuta tənzim-
lənməsinin sərt üsulları ilə dəstəklənən tənzimlənən üzən məzənnə rejimlərini tətbiq etməyi üstün 
tuturlar.  

Beləliklə də aparılan müşahidələr təsdiqləyir ki, dünyada baş verən iqtisadi və ya siyasi səbəblər 
üzündən valyuta sistemləri daima dəyişikliklərə məruz qalırlar.   

Bütün bu qeyd edilənlərlə yanaşı, SDR hazırda BVF-nin üzvü olan ölkələrin valyuta ehtiyatla-
rının formalaşdırılması, tədiyyə balansının kəsirinin ödənilməsi, dünya kapitalı bazarında əmə-
liyyatlar üçün istifadə olunduğu üçün onun quruluşunda istifadə edilən valyuta səbətinə baxmaq 
maraqlıdır. 
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Cədvəl 2. 
SDR-in strukturu 

 

Dövrlər ABŞ olları 
Marka 

(Almaniya) 
Frank 

(Fransa)
İena 

Joponiya 
Fund 

strerliq 
Yuan 
Çin 

1981-1985 42% 19% 13% 13% 13%  
1986-1990 42% 19% 12% 15% 12%  
1991-1995 40% 21% 11% 17% 11%  
1996-1998 39% 21% 11% 18% 11%  
1999-2000 39% 32% 18% 11%  
2001-2005 44% 31% 14% 11%  
2006-2010 44% 34% 11% 11%  
2011-2015 41.9% 37.4% 9.4% 11.3%  
2016-2020 41.73% 30.93% 8.33% 8.09% 10.92% 

Mənbə: https://www.imf.org/external/index.htm. 
 
Dünyada valyuta sistemlərinin dəyişilməsinə səbəb  olan əsas amillərdən biri valyuta böhranı-

dır. Valyuta böhranları adətən maliyyə böhranlarının tərkib hissəsi olmaqla, milli valyuta məzən-
nəsinin kəskin düşməsi ilə nəticələnir. BVF-nin metodikasına əsasən bir ölkənin valyutasının 25%-
30% kəskin ucuzlaşması artıq valyuta böhranıdır. Təbii ki, valyuta böhranı nəticəsində ölkənin 
qızıl-valyuta ehtiyatları azalır, əhalinin yığım vasitəsi kimi milli valyutaya inamı azalır, milli aktiv-
lərin dəyəri aşağı düşür, daxili investisiyalar kəskin azalır, ölkədən kapital axını sürətlənir və nə-
hayət ölkənin tədiyyə balansı passiv saldoya malik olur.   

Beləliklə də aparılan araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, valyuta məzənnəsi mahiyyət etibarı 
ilə çoxsaylı faktorların təsiri altında formalaşdığı kimi, onun dalğalanması və ya böhranı da iqti-
sadiyyatda çoxsaylı amillərin dəyişməsinə səbəb olur.  
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Теоретические и методологические аспекты курсовой политики 

 
Резюме 

Цель исследования - систематизировать и обобщить подходы к природе и содержанию 
обменного курса. 

Методология исследования - в работе использованы сравнительный анализ, логическое 
обобщение, системный подход, методы анализа и синтеза. 

Значение применения исследования - фундаментальный анализ исследования может 
быть использован для достийения конкурентоспособности экономики страны и повышения 
экономической эффективности, для регулирования валютных отношений. 

Результаты исследования показывают, что валютные системы меняются в зависимости 
от экономических и политических процессов, происходящих на международной арене. Сле-
довательно, эффективное применение обменного курса может стимулировать местное про-
изводство, поскольку эффективное применение обменного курса влияет на конкурентоспо-
собность национальных продуктов. 

Оригинальность и научная новизна исследования - систематически изучены сущ-
ность и содержание валюты, механизм формирования обменного курса, мировая валютная 
система и валютный кризис. 

Ключевые слова: обменный курс, реальный обменный курс, цена, паритет покупа-
тельной способности, денежно-кредитные системы, валютный кризис и др. 
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Theoretical and methodological aspects of exchange rate policy 
 

Summary 
The purpose of the study is to systematize and generalize approaches to the nature and content 

of the exchange rate. 
Research methodology - comparative analysis, logical generalization, systematic approach, 

analysis and synthesis methods were used in the research work. 
Significance of the application of the research - the fundamental analysis of the research can 

be used to achieve the competitiveness of the country's economy and to increase economic ef-
ficiency, to regulate currency relations. 

The results of the study show that currency systems change depending on the economic and 
political processes taking place in the international arena. Therefore, the effective application of 
the exchange rate can stimulate local production, as the effective application of the exchange rate 
affects the competitiveness of national products. 

The originality and scientific novelty of the research - the essence and content of the cur-
rency, the mechanism of formation of the exchange rate, the world monetary system and the cur-
rency crisis have been systematically studied and studied. 

Keywords: exchange rate, real exchange rate, price, purchasing power parity, monetary 
systems, currency crisis, etc. 
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İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK NÖQTEYİ-NƏZƏRİNDƏN DÖVLƏT BORCUNUN  

İDARƏ EDİLMƏSİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - dövlət borcunun idarə edilməsinin iqtisadi müstəqillik və iqtisadi təhlü-

kəsizlik problemi kimi tədqiq edilməsi, həmin idarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi imkan-
larının aşkar edilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası - müqayisəli təhlil, sintez, məntiqi ümumiləşdirmə.  
Tədqiqatın nəticələri - dövlət borcunun iqtisadi təhlükəsizlik mövqeyindən idarə edilməsinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi imkanları müəyyən edilmiş, onların gerçəkləşdirilməsi yolları gös-
tərilmişdir.  

Tədqiqatın təcrübi əhəmiyyəti - əldə edilən nəticələr dövlətin borc siyasəti prioritetlərinin 
əsaslandırılmasında, maliyyə resurslarından səmərəli istifadə tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında 
və icrasında istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - dövlət borcunun iqtisadi təhlükəsizlik nöqteyi-nəzə-
rindən idarə edilməsi sistemi müxtəsər surətdə səciyyələndirilmiş, xarici və daxili borcların qəbul 
edilmiş yuxarı həddinə iqtisadi təhlükəsizliyin əsas göstəricilərindən biri kimi baxılmışdır. Rə-
qəmsal mühitdə iqtisadi təhlükəsizlik və dövlətin borclanma siyasəti arasında qarşılıqlı əlaqələr 
araşdırılmış, daxili dövlət borcunun artımının yarada biləcəyi meyillər səciyyələndirilmişdir. 

Açar sözlər: idarəetmə, dövlət borcu, iqtisadi təhlükəsizlik, dövlət büdcəsi, idarəetmə, göstə-
rici, prioritetlər, borclanma siyasəti. 

 
Giriş 

Dövlət borcunun idarə edilməsi strateji və taktiki tədbirlər sistemidir. Bu sistem dövlət 
borcuna xidmət və yeni borclanmaların həyata keçirilməsi prosesinin, habelə borcların 
həcmi və strukturunun tənzimlənməsi, dövlət borclarından məqsədyönlü və səmərəli istifadə 
üzərində nəzarəti əhatə edir. Dövlət borcu idarəetmə obyekti olmaqla yanaşı maliyyə aləti 
kimi xüsusi diqqətə  layiqdir. İqtisadi təhlükəsizlik  nöqteyi-nəzərindən dövlət borcunun idarə 
edilməsi məsələsinə dair tədqiqatlar, o cümlədən ölkəmizdə kifayət deyildir. Halbuki ölkənin iq-
tisadi təhlükəsizliyi dövlət borcunun həcmi, səviyyəsi və strukturundan bilavasitə asılıdır. Dünya-
da baş verən inteqrasiya proseslərinin mürəkkəbləşməsi haqqında danışılan asılılığın xarakterini 
dəyişdirsə də, iqtisadi təhlükəsizlik və dövlət borcu arasında kifayət qədər sıx korrelyasiya asılılığı 
mövcuddur. Bu və digər səbəblərdən, iqtisadi təhlükəsizlik  nöqteyi-nəzərindən dövlət borcunun 
idarə edilməsi məsələləri xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Dövlət borcu: idarəetmədə iqtisadi təhlükəsizlik amili 
Xərclərin gəlirlərdən çox olması borcların əmələ gəlməsi səbəbidir. Dövlətin borcları dedikdə, 

ölkənin deyil, məlum olduğu kimi hökumətin borcları nəzərdə tutulur. Dövlətin borclanması, əs-
lində gələcəkdə əldə olunacaq gəlirlərin sərf edilməsidir. Borclanma birmənalı müsbət qarşılan-
masa da, onsuz ötüşmək də mümkün deyildir. 

Məhz maliyyə aləti kimi dövlət borcu qanunverici və icra orqanlarına iqtisadi münasibət-
lərə, habelə maliyyə bazarına, pul tədavülünə, istehsala, əhali məşğulluğuna, investisiyalara 
və investisiya mühitinə təsir etmək imkanı verir. Dövlət borcunun idarə edilməsinin normativ-
hüquqi bazası iqtisadi təhlükəsizlik meyarlarını bu və ya digər dərəcədə nəzərə alır [1]. Azərbay-
canda dövlət borcunun idarə edilməsi Strategiyası təsdiq olunumuş və yerinə yetirilməkdədir [2]. 
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Həmin strategiya “qlobal iqtisadiyyatda və maliyyə bazarlarında baş verən proseslər fonunda öl-
kənin maliyyə dayanıqlığının daha da gücləndirilməsi, dövlət borclanmalarında səmərəliliyin artı-
rılması, qarşıda duran yeni çağırışlar və imkanlar nəzərə alınmaqla bu sahədə risklərin effektiv 
idarə edilməsi və nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlətin maliyyə ehtiyacla-
rının ən az xərclə təmin edilməsi məqsədilə hazırlanmışdır” [2]. 

Dövlət borclarının idarə edilməsi iqtisadi müstəqillik problemi olub, həmin borcları azaltmaqla, 
onların səmərəliliyini yüksəltməyə yönəldilir. Bu idarəetmənin əsas vəzifəsi isə borcların və faiz-
lərin vaxtında qaytarılmasını təmin etməkdir. Postsovet məkanında dövlət borcunun idarə edilmə-
sində anoloji yanaşmalar müşahidə edilir. Həmin anologiyalara iqtisadi təhlükəsizlik meyarlarının 
önə çəkilməsi də aiddir [3, s. 2902]. Dövlətin borc siyasətinə, xüsusilə iqtisadi təhlükəsizlik 
münasibətində yanaşmalar fərqlidir. Tədqiqatımızın predmeti baxımından, borc siyasətinə 
sosial-iqtisadi inkişafın və iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm aləti kimi yanaşmalar [4, s. 160] xüsusi 
diqqətə layiqdir. 

Dövlətin borclanmasının əsas səbəbi dövlət xərclərinin tam maliyyələşdirilməsi məcburiyyəti-
dir. Bununla belə borclanmanın xüsusi səbəbləri də vardır: müharibələr, təbii fəlakətlərlə əlaqədar 
xərclərin maliyyələşdirilməsi, investisiyaların maliyyələşdirilməsi, büdcə tarazlığının təmin olun-
ması, əvvəlki borcları qaytarmaq üçün borclanma. 

Dövlətin borc bazarında reytinqi məlum dərəcədə dövlətə inamdan, başqa sözlə, risklərə müna-
sibətdən asılıdır. Məlumdur ki, hər bir ölkənin kredit reytinqi beynəlxalq səviyyədə borcların 
həcminə münasibətdə yüksək həssaslığa malikdir. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə də bu hal is-
tisna deyildir. 

Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafı daha da sürətləndirmək üçün xarici kapitaldan istifadə 
imkanları genişdir. Ölkənin artan maliyyə qüdrəti, yüksək investisiya cəlbediciliyi bu imkanları 
şərtləndirən amillərdir. Bununla belə Azərbaycanın dövlət borcları nəinki təhlükəli həddə deyildir, 
o  habelə fəal surətdə digər ölkələrə investisiya yönəltmək siyasəti yeridir. Azərbaycanın xarici 
dövlət borclarının subyektləri arasında ən üstün paya beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları sahib-
dir. Beynəlxalq maliyyə qurumlarında dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinə, o cümlədən 
Azərbaycana birmənalı münasibət olmasa da, onlarla əməkdaşlıq edilməsi dövrün reallığdır. Bu 
sırada başlıca yer Beynəlxalq Valyuta Fonduna məxsusdur. Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi digər 
beynəlxalq və regional maliyyə kredit təşkilatları sırasına Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və Asiya İnkişaf Bankı daxildir. Burada, Dünya Bankının ro-
lunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Belə ki, bu qurumlardan alınmış kreditlər daha çox sosial sa-
hələrə investisiya qoyuluşlarına yönəldilmişdir. Bu cəhət sözügedən kreditlərin sosial-iqtisadi sə-
mərəliliyini səciyyələndirir.  

Azərbaycanın həm xarici, həm daxili dövlət borcları ilə bağlı təhlillər sübut edir ki, hal-hazırda 
ölkəmizin bu sahədəki durumu normal və qənaətbəxşdir. Digər tərəfdən, bu cəhət qlobal miqyasda 
Azərbaycanın müsbət kredit qabiliyyətli ölkə kimi tanınmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, son dövr-
lərdə, başda Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı olmaqla, beynəlxalq maliyyə qurumları-
nın ölkələrinin kredit reytinqi üzrə təsbit etdikləri sıralanmasında ölkəmiz xeyli irəli getmişdir. 

Beynəlxalq təcrübəyə və borclanma istiqamətində aparılan təhlillərə əsaslanaraq belə bir fikir 
söyləmək olar ki, xarici borcun dinamikası və ona çəkilən xərclər hər bir ölkənin iqtisadi qüdrə-
tindən, həyata keçirilən iqtisadi siyasətdən, o cümlədən iqtisadi islahatlardan asılıdır. 2007-2014-
cü iilər ərzində dövlət borclarının artımı 25 trilyon ABŞ dolları olmuşdur ki, bunun da yalnız 6 
trilyon dolları inkişaf edən ölkələrin payına düşmüşdür [5]. 

İqtisadi təhlükəsizliyin əsas göstəricilərindən biri ölkənin xarici və daxili borclarının qəbul edil-
miş həddən yuxarı olmamasıdır. Xarici borcun çoxluğu ölkənin nəinki təhlükəsizliyinə, həmçinin 
müstəqil xarici siyasətin yürüdülməsinə mənfi təsir göstərə bilər. Ölkənin kredit qaytarma qabi-
liyyətini müəyyənləşdirən göstəricilər qrupuna isə, əsasən, aşağıdakılar daxil edilir: maliyyə baza-
rında fəaliyyət göstərən bütün maliyyə öhdəliklərinin kotirovkası; qiymətli kağızların və borc öh-
dəliklərinin dərc edilmiş qiyməti; iqtisadi, maliyyə və siyasi amillərlə əlaqədar olaraq istiqrazların  
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gəlirlilik dərəcələrinin dəyişməsi və s. 
Valyuta-maliyyə sahəsində ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aşağıdakı kom-

pleks tədbirlərin həyata keçirilməsindən asılıdır: valyuta-maliyyə sahəsinin və xarici borcların və-
ziyyətinin nəzarət altında saxlanması; ölkənin aktivlərinin və qızıl-valyuta ehtiyatlarının bir hissə-
sinin mərhələli şəkildə xarici borcların ödənilməsinə yönəldilməsi; büdcənin artan gəlirlərinin və 
xarici iqtisadi fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərin bir hissəsinin xarici borcların qaytarılmasına yö-
nəldilməsi.  

Borclara xidmət xərclərinin azaldılmasının yollarından biri də borcların maliyyələşmə dərəcə-
sinin aşağı salınmasıdır. İqtisadi təhlükəsizlik baxımından, xarici dövlət borclarının həddi ÜDM-
in 40%-ni, xarici və daxili borcların həddi ÜDM-in 60%-ni, ixracatın 200-250%-ni keçməməlidir. 
Əks təqdirdə, borc böhranı baş verə bilər. Eyni zamanda ununtmaq olmaz ki, xarici borcun həcmi-
nin müəyyənləşdirilməsi zamanı ölkənin iqtisadi vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməməsi də az 
təhlükəli deyildir. 

Yeni əsrin əvvəlindən iqtisadi qüdrətinə görə dünyada birinci, borcun həcminə görə ikinci yerdə 
duran ABŞ-da maraqlı tərəddüdlər müşahidə edilir [6]. XXI əsrin birinci onilliyinin ortalarında 
başlamış və 2007-ci ildən əyani təzahürlərə malik iqtisadi böhranın ABŞ iqtisadiyyatına mənfi 
təsiri qloballaşmanın yeni əlamətlərini əyaniləsdirmişdir. Artıq bir sıra beynəlxalq ekspertlər ABŞ 
iqtisadiyyatında baş verən hadisələri dünya təsərrüfat sistemi üçün ciddi təhlükə hesab edirlər. 
2011-ci ilin may ayında ABŞ-ın dövlət borcları 14,4 trilyon dolları, sonrakı illərdə isə 18 trilyon 
dolları ötmüşdür.  

Məlumdur ki, xarici və daxili borclar mənbəyinə görə fərqləndirilir. İqtisadi təhlükəsizlik baxı-
mından dövlətin qısamüddətli öhdəlikləri (DQÖ) diqqətəlayiqdir. DQÖ ən az riskli qiymətli kağız-
lardandır. Qiymətli kağızlar üzrə gəlirlilik səviyyəsi bank faizləri ilə əlaqədar olduğundan, bu mə-
sələdə Maliyyə Nazirliyi və kommersiya banklarının mənafelərini razılaşdırmaq lazım gəlir. DQÖ 
üzrə gəlirlilik səviyyəsinin yüksəlməsi maliyyə bazarında dinamizmi aşağı salır. Sözü gedən sə-
viyyənin aşağı salınması üçün son illər görülən tədbirləri, bəzi qeyd-şərtləri məqbul hesab etmək 
olar. Digər tərəfdən DQÖ-yə olan maraqların dəstəklənməsi zərurəti bu azalmada aşağı həddə 
münasibətdə ehtiyatlı olmağı tələb edir. Əks halda, maliyyə bazarında kommersiya banklarının 
rolunun arzuolunan fəallığı əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşə bilər. Belə bir vəziyyətin bəzi simp-
tomları ötən əsrin axırlarında müşahidə edilirdi. Düzdür, DQÖ-yə azalan marağın digər səbəbləri 
də var idi. Onlara sərbəst pul vəsaitinin qıtlığı, qiymətlərin qalxması və s. aiddir. Zənnimizcə, 
dövlət istiqrazları səbəti dönərli valyuta ilə nominasiya edilsə, hüquqi və fiziki şəxslərin yüksək 
etimadını qazanar və o, uzunmüddətli vəsaitlərin cəlb edilməsində mühüm rol oynaya bilər. Dövlət 
borclarının istiqamətləri artdıqca, tərkibi mürəkkəbləşir. Odur ki, borcların təsniflləşdirilməsi zə-
ruridir. Məlumdur ki, dövlət borcları müddət, mənbə, məcburiyyət kimi əlamətlərə görə təsnifləş-
dirilir.  

İndi də borclar, qiymətli kağızlar və investisiyalar arasındakı münasibətlərə toxunaq. Daxili 
borcların xarici borclardan bir sıra üstünlükləri vardır. “Dövlətin borc öhdəliklərinin səmərəliliyi 
baxımından bu üstünlüklər aşağıdakılardır: daxili borclanma xarici borclanmadan daha asandır. 
Yəni dövlət daxili maliyyə bazarlarından borclanarkən təklif etdiyi qiymətli kağızlar müqabilində 
pul vəsaitlərini daha qısa müddət ərzində əldə edərək, ehtiyaclarını ödəmiş olar; daxili borclanma 
zamanı borca görə ödənilən haqq (kredit faizi) xaricə deyil, daxili subyektlərə yönəldilir. Bu cəhət 
ümumiqtisadi səmərəlilik baxımından olduqca vacibdir; daxili borclanma daxili qiymətli kağızlar 
bazarının inkişafına səbəb olmaqla milli iqtisadiyyat çərçivəsində digər maliyyə bazarlarının da 
tərəqqisində əhəmiyyətli rol oynayır və s.” [7, s. 200]. Başqa sözlə, daxili borc milli maliyyə mən-
bəyi ilə təmin olunur.  

Daxili bazardan borc almaq imkanı olmadıqda dövlət xarici mənbələrdən borc almaq məcbu-
riyyətində qalır. Xarici mənbələrdən borc qiymətli kağızların satışı və ya birbaşa borc alınması 
yolu ilə əldə edilir.  Xarici maliyyə bazarında satılacaq dövlət qiymətli kağızları xarici ölkələrin 
valyutalarına uyğun buraxılır.  
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Xarici maliyyə bazarlarında təklifin artdığı əlverişli şəraitdən istifadə etmək üçün xarici borc-
lardan faydalanma halları da olur. Bu zaman maliyyə bazarında dövlət qiymətli kağızlarının satışı 
borc müqaviləsi əsasında baş verir. Borclanan ölkə borc və faizləri vaxtında ödəyəcəyi haqqında 
zəmanət verir. Cari problemlərin həllinə yönəldilən xarici borclar milli iqtisadiyyatın qeyri-qəna-
ətbəxş vəziyyətinin göstəricisi sayıla bilər. 

Dövlətin borclanma siyasətində iqtisadi təhlükəsizliyin prioritetliyi 
Dövlətin xarici borclanması siyasi münasibətlərlə də sıx əlaqədardır və milli iqtisadiyyatı ar-

zuolunmaz dərəcədə müstəqillikdən məhrum edə bilər. Odur ki, xarici borclanma məsələsi həm də 
milli müstəqillik kontekstində nəzərdən keçirilməlidir. Bundan başqa,  ölkənin tədiyyə balansına 
təsiri nöqteyi-nəzərindən xarici və daxili borclar fərqləndirilməlidir. Xarici borclar ölkə iqtisa-
diyyatının beynəlxalq amillərdən asılılığını gücləndirir, valyuta, qiymət və faiz risklərini artırır. 
Odur ki, müvafiq mənbələrdə göstərildiyi kimi, iqtisadi təhlükəsizlik  nöqteyi-nəzərindən dövlət 
borcunun idarə olunması sistemli yanaşma sayəsində mümkündür [8. s. 5; 9, s.7]. 

Xarici borcların alternativlərindən biri xarici investisiyadır. İnvestisiya kreditləri, investisiya 
layihələri əsasında və onun müəyyənləşdirilməsi üçün, bir qayda olaraq uzunmüddətə verilir. Döv-
lət ölkədaxili hər hansı bir təşkilati qurum üçün investisiya kreditlərinin alınmasına zəmanət verə 
bilər. İnvestisiya kteditlərini dövlətin özü və ya onun dövlət və ya qeyri-dövlət təşkilati qurumla-
rının almasından asılı olmayaraq, həmin borclar xarici dövlət borclarına aid edilir. Dövlət zəmanəti 
olmadan müəssisə və təşkilatların aldıqları investisiya kreditləri dövlətin xarici borcları sayılmır. 

İnvestisiya kreditinə nisbətən, milli iqtisadiyyatın mənafeyi baxımından kreditin ixracat üçün 
verilmə forması daha az arzuolunandır. Belə ki, kredit hansı ölkədən alınarsa, həmin ölkənin mal-
larının ixracına sərf olunmalıdır. İxracat kreditləri, əsasən kredit verən ölkənin dövlət büdcəsi he-
sabına verilir və büdcənin xərc maddəsi kimi planlaşdırılır. İxracat krediti verən ölkə üçün vəsait 
qoyuluşunun bu növü əhəmiyyətli gəlir mənbəyi olur. Uzunmüddətə və birbaşa qoyulmuş investi-
siyanın pozitiv cəhətləri aşağıdakılardır: o, xarici borcun həcmini artırmır; ölkəyə gətirilən texnika 
və texnologiya istehsal və ixrac potensialını artırır; vergi və rüsum şəklində büdcəyə külli miqdar-
da vəsait daxil olur; məşğulluğun təmin olunmasına şərait yaranır.  

Dövlət borclarının idarə edilməsində normal və müstəqil əməliyyatlardan istifadə olunur. Nor-
mal sayılan əməliyyatlara faizlərin müntəzəm ödənilməsi və dövlət qiymətli kağızlarının mühafi-
zəsi əməliyyatları aiddir. Faizlərin müntəzəm ödənilməsi dedikdə, dövlətin öz qiymətli kağızlarına 
görə vaxtı çatmış borclarının ödənilməsi başa düşülür. Həmin qiymətli kağızlara veksellər və is-
tiqrazlar aiddir. Qiymətli kağızların bu növündə ödənilmə vaxtını əks etdirən faiz kuponu kəsilərək 
ödənilmək üçün kassalara verilir. Bu, qiymətli kağızlar üzrə faiz ödəmələrinin ümumi mexaniz-
midir.  

Xəzinə kağızları üzrə vəziyyət fərqlidir. Bu kağızlar qısamüddətlidir. Xəzinə kağızları üzrə fa-
izlər (bu kağızları alanların qazancı) həmin kağızların nominal və güzəştli dəyərləri arasındakı 
fərqə bərabərdir. Çünki, xəzinə kağızları həmişə güzəştli qiymətlərlə satılır və vaxtı çatanda no-
minal qiymətlərlə ödənilir. Dövlətin qiymətli kağızlarının dəyərinin sabitliyi, ölkənin siyasi duru-
munun etibarlı olmasının əlamətidir. Borcların idarə edilməsində əsas vəzifələrdən biri dövlət qiy-
mətli kağızlarının nominal dəyərlərinin mühafizəsi, onların qiymətinin aşağı düşməsinin qarşısının 
alınmasıdır. Bu məsələnin həlli üsullarından biri birjada qiymətləri düşməyə başlayan kağızların 
dövlət tərəfindən (müvafiq qurumlar vasitəsi ilə) satın alınmasıdır. 

Dövlət borclarının idarə edilməsində müstəsna hallarda borcların möhkəmləndirilməsi və əvəz 
edilməsi əməliyyatlarından istifadə edilir. Dövlət borclarının möhkəmləndirilməsi dedikdə, borc 
məsrəflərinin azaldılması başa düşülür. Bunun üçün, qısa və ortamüddətli borcların uzunmüddətli 
və davamlı borclara çevrilməsi tədbirləri həyata keçirilir. Məqsəd borcun əsas məbləğini ödəmək, 
müddətini uzatmaq və məsrəflərini azaltmaqdır. Əlbəttə, bu halda dövlətin faiz məsrəfləri bir qədər 
artır. 

Son vaxtlar dövlət borclarının əvəz edilməsi əməliyyatlarından bir qədər az istifadə olunduğunu 
nəzərə alaraq, onun şərhini verəcəyik. Qeyd edək ki, bu əməliyyatların əsasında köhnə borcların 
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aşağı faizlə yeni borclarla əvəz edilməsi durur. Dövlət borclarının əvəz edilməsinin alternativsiz, 
könüllü və məcburi şəkildə həyata keçirilməsi təcrübəsindən istifadə edilir. Alternativsiz əvəzetmə 
formasında yüksək faizli qiymətli kağızın sahibi onun əvəzində aşağı faizli yeni qiymətli kağızlar 
qəbul etməlidir. Qiymətli kağız sahibinə başqa imkan verilmir və bu, dövlətə etimadı azaltmaqla 
yanaşı, yeni daxili borclanmanı çətinləşdirir. Aydındır ki, belə əvəzetmə istisna hallarda həyata 
keçirilir. 

Könüllü əvəzetmə zamanı qiymətli kağız sahibi köhnə qiymətli kağızları saxlamaq və ya onu 
eyni borc məbləği dəyərində daha aşağı faizli yeni qiymətli kağızlarla dəyişmək imkanına malik-
dir. Könüllülük prinsipi yeni qiymətli kağızların köhnə qiymətli kağızlar qədər gəlir verməsinin 
təmin edilməsini zəruri edir. Əvəzetmənin bu növü qiymətli kağızların birjada bahalaşması şərai-
tində müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Dövlət borclarının məcburi əvəz edilməsi alternativin 
mümkünlüyünü nəzərdə tutur. Bu əvəzetmə növü xüsusi borc sazişləri ilə müşayiət olunan qiy-
mətli kağızlara aid edilə bilməz. Xüsusi borc sazişlərinə qiymətli kağızların əvvəlcədən ödənilməsi 
və ya borcların əvəz edilməsinə qadağa qoyulması nəzərdə tutulan sazişlər aiddir. Əvəzetmənin 
məcburi forması zamanı kağız sahiblərinə birbaşa deyil, dolayı təzyiq göstərilir, dəyişiklik haq-
qında xəbərdarlıq edilir. Müəyyən müddətdən sonra qiymətli kağız sahiblərindən məlumat daxil 
olmursa, dövlət əvəzetməni həyata keçirir.  

Dövlət borclarının əvəz edilməsi dərin təhlil və hərtərəfli hazırlıq tələb edən əməliyyatlardır. 
Bunun üçün, fond birjasında qiymətli kağızların dəyərinin yüksəldilməsi məqsədilə tədbirlər ke-
çirilməli, faiz dərəcələrinin aşağı düşdüyü məqam seçilməli, dövlətə etimad möhkəmləndirilməli-
dir. Dövlət büdcə xərclərini tam və vaxtında təmin etmək üçün həm daxili, həm də xarici maliyyə 
mənbələrindən istifadə edir. Borcun mənbəyinin əsas əlaməti təbii ki, onun haradan alınmasıdır. 
Belə ki, dövlətin öz borc kapitalını harada satması borcların təsnifatı üçün əsas hesab edilir [10,  s. 
355-372].  

Daxili dövlət borcunun formalarından biri olan, dövlət qiymətli kağızlarının və bu bazarın 
mövcudluğunun həlledici şərti investorun marağıdır. Sərbəst pul vəsaitlərinin hərəkətinin idarə 
edilməsində başlıca məqsəd iqtisadi fəallığın və artımın yüksəldilməsidir. Sahələr və regionlara-
rası inkişaf səviyyələrindəki fərqlər kapitalın hərəkət vektorlarını formalaşdıran ilkin şərtlərdəndir. 
Digər tərəfdən, tənzimlənən bazar şəraiti üçün zəruri olan iqtisadi nəzarətin həyata keçirilməsində 
səhmlərin rolu danılmazdır. 

Borclanma ehtiyatlı münasibət tələb edir. Borc alan öz müstəqilliyini maksimum dərəcədə sax-
lamağa çalışır. Bu baxımdan imtiyazlı səhmlərin imkanları diqqətəlayiqdir. Səhmdar investitsiya-
nın keyfiyyətini yüksəltməklə, bəzi imtiyazlar təqdim etməklə, yaratdığı qurum üzərində nəzarəti 
güzəştə getmədən, yeni investorlar cəlb etmək istəyindən irəli gələn imtiyazlı səhmlər vasitəsilə 
investisiya iqlimini yaxşılaşdırır. Məlumdur ki, dövlət qiymətli kağızlar bazarında dövlət özü in-
vestor kimi iştirak etmir. Odur ki, borc alan subyekt kimi, qiymətli kağızların etibarlılıq göstərici-
lərini (likvidlik, gəlirlik) dövlət ictimai mənafeyin optimal ifadəsinə çevirir. Emitentin ehtiyacla-
rını ödəyən sərbəst pul vəsaitlərinin sahibi kimi investor dövlət borclarının idarə edilməsi və ödə-
nilməsinin optimallaşdırılmasında başlıca simaya çevrilir. Orta sinfin təşəkkülü, əlverişli investi-
siya iqliminin yaranması kimi strateji istiqamətlər dövlət borclarının idarə edilməsi zamanı ön pla-
na çəkilir. 

Dövlət borcunun dövlətin qiymətli kağızlarının buraxılması hesabına  maliyyələşdirilməsinə 
üstünlük verilməsi, onun bank kreditlərinin cəlb edilməsinə nisbətən daha az xərc tələb edilməsi 
ilə əlaqədardır. İnvestisiyaların təhlükəsizliyi və gəlirin sabitliyi baxımından etibarlı qiymətli 
kağızlar dövlətin istiqrazları, xüsusilə xəzinə öhdəlikləri hesab olunur ki, bu istiqamətdə də inkişaf  
üçün respublikamızda böyük imkanlar vardır. 

Dünya maliyyə mərkəzləri özündə nəhəng maliyyə potensialını cəmləşdirsə də, onların bölgü-
sündə qlobal səmərəlilik imkanlarını reallaşdırmaq şansından heç də həmişə lazımi nəticələr əldə 
etmirlər. Təkrar istehsal prosesinin ziddiyyətlərinin kəskinləşməsi (bu bəzən beynəlxalq maliyyə 
institutlarının fəaliyyətinin nəticəsində baş verir) qloballaşmanı get-gedə daha aşkar şəkildə 
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müşayiət edir. Buna əsas səbəb, dünya maliyyə mərkəzlərinin gördüyü tədbirlərə milli strukturlar 
tərəfindən nəzarətin demək olar ki, qeyri-mümkünlüyüdür. Nəticədə, milli iqtisadiyyatların prob-
lemləri qloballaşan dünyada gözlənilməz neqativ təsirlərə məruz qalır və onlar həmin təsirlərə az-
çox dərəcədə adekvat reaksiya verə bilmirlər. Yeni, yəni rəqəmsal mühitdə iqtisadi təhlükəsizlik 
və dövlətin borclanma siyasəti arasında qarşılıqlı əlaqələr daha diqqətli yanaşma tələb edir. Rə-
qəmsal mühit, böyük verilənlər bazasının formalaşması dövlətin borclanma siyasətinin informa-
siya təminatını dəfələrlə yaxşılaşdırmaq imkanına malikdir. Unutmaq olmaz ki, “milli iqtisadi təh-
lükəsizliyi rəqəmsal mühitdə təhdid edən amillər, maliyyə təhlükəsizliyi aspektini aktuallaşdırır” 
[11, s. 131]. Odur ki, dövlət borclarının idarə edilməsi prosesində bu məqam diqqət mərkəzində 
olmalıdır. 

Milli iqtisadiyyatların inkişafında qeyri-bərabərliyin azaldılması, inkişaf etməkdə olan ölkələ-
rin zəngin təbii sərvətlərindən istifadəyə cəlb edilmiş xarici investorların həmin ölkələrin sosial, 
ekoloji və digər problemlərinə prioritet verməsi, zəmanət sistemi kifayət qədər formalasmamış 
ölkələrə borcların verilməsində yaranan prosedur çətinliklərinə həssaslıqla yanaşılması qloballaş-
manın müsbət effektini gücləndirə bilər. Qloballaşmaya qarşı yönələn regional təşkilatlar Avropa 
İqtisadi Birliyi və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankıdır. Haqqında danışılan təşkilatların ya-
ranmasında əsas məqsəd iqtisadi təhlükəsizliyin, o cümlədən vahid valyuta, ərzaq və yanacaq ba-
lansının təmin edilməsidir.  

Bir qayda olaraq, beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları ilə, xüsusilə Beynəlxalq Valyuta Fondu 
ilə əməkdaşlıq yalnız və yalnız milli iqtisadi maraqların prioritetliyi əsasında həyata keçirilməlidir. 
Eyni zamanda, bundan sonra da cəlb edilmiş xarici kreditlərin, o cümlədən hökumətin zəmanəti 
ilə alınan vəsaitlərin istifadəsi üzərində ciddi hökumət nəzarətini həyata keçirməklə, onların  məq-
sədyönlü və səmərəli qaydada idarə edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilməlidir.  

Nəhayət qeyd edək ki, büdcə kəsirinin ödənilməsinə yönəldilmiş daxili borcun artımı ölkənin 
iqtisadi və maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Belə ki, daxili borcun artımı maliyyə 
bazarından real sektorun kreditləşdirilməsi, istehsalın modernləşdirilməsi, əsas fondların yenilən-
məsi, dövriyyə vəsaitlərinin alınması istiqamətində nəzərdə tutulmuş vəsaitin azalması deməkdir.  

 
Nəticə 

Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi - cəmiyyətin həm ölkə, həm də region səviyyəsində sosial tələ-
batının təmin olunmasını nəzərə alan stabil vəziyyət və iqtisadi inkişaf prosesində milli, iqtisadi 
və sosial maraqlarının qorunmasıdır. Bu baxımdan dövlət borcunun idarə edilməsində iqtisadi təh-
lükəsizlik meyarlarının önə çəkilməsi vacibdir. 

Dövlət büdcəsi kəsrinin ödənilməsinə yönəldilmiş daxili borcun  səviyyəsi  hərtərəfli  əsaslan-
dırılmalıdır. Burada  hər  hansı  bir  səhv ölkənin iqtisadi və maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərə 
bilər. Belə ki, daxili borcun artımı maliyyə bazarından real sektorun kreditləşdirilməsi, istehsalın 
modernləşdirilməsi, əsas fondların yenilənməsi, dövriyyə vəsaitlərinin alınması üçün nəzərdə tu-
tulmuş vəsaitin  azalması ilə  nəticələnə  bilər.  
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Управление государственным долгом с точки зрения экономической безопасности 

 
Резюме 

Цель исследования - изучить управление государственным долгом как проблему эко-
номической независимости и экономической безопасности, выявить возможности повыше-
ния эффективности этого управления. 

Методология исследования - сравнительный анализ, синтез, логическое обобщение. 
Результаты исследования - выявлены возможности повышения эффективности управ-

ления государственным долгом с точки зрения экономической безопасности и показаны пу-
ти их реализации. 

Практическая значимость исследования - полученные результаты могут быть исполь-
зованы для обоснования приоритетов государственной долговой политики, разработки и 
реализации мер по эффективному использованию финансовых ресурсов. 

Оригинальность и научная новизна исследования - кратко охарактеризована система 
управления государственным долгом с точки зрения экономической безопасности, приня-
тый верхний предел внеснего и внутреннего долга рассматривается как один из основных 
показателей экономической безопасности. Были изучены взаимосвязи между экономиче-
ской безопасностью и политикой государственного долга в цифровой среде, и были охарак-
теризованы тенденции, которые могут быть созданы ростом внутреннего государственного 
долга. 

Ключевые слова: управление, государственный долг, экономическая безопасность, го-
сударственный бюджет, управление, показатели, приоритеты, политика заимство-
вания. 
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Public Debt Management from an Economic Security Perspective 

 
Summary 

The purpose of the study is to study public debt management as a problem of economic inde-
pendence and economic security, to identify opportunities to improve the efficiency of this ma-
nagement. 

Research methodology - comparative analysis, synthesis, logical generalization. 
The results of the study - the possibilities of increasing the efficiency of public debt manage-

ment from the point of view of economic security are revealed and the ways of their implementa-
tion are shown. 

The practical significance of the study - the results obtained can be used to substantiate the 
priorities of the state debt policy, develop and implement measures for the efficient use of financial 
resources. 

Originality and scientific novelty of the research - the public debt management system is 
briefly characterized from the point of view of economic security, the accepted upper limit of 
external and internal debt is considered as one of the main indicators of economic security. The 
relationship between economic security and public debt policy in the digital environment was exa-
mined, and trends that could be created by the growth of domestic public debt were characterized. 

Key words: management, public debt, economic security, state budget, management, indica-
tors, priorities, borrowing policy. 
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ƏMƏYİN TƏŞKİLİNİ YAXŞILAŞDIRMAQ ÜÇÜN MOTİVASİYANIN TƏTBİQİ  

TƏDBİRLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Tədqiqatın əsas məqsədi sənaye sahələrində əmək fəaliyyətinin təşkili 

və motivasiya prosesinin təkmilləşdirilməsinin nəzəri-metodoloji aspektlərinin tədqiq və təhlil 
olunmasıdır. 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqat aparılarkən ümumiləşdirmə, təhlil metodlarından isti-
fadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyətləri - Sənaye müəssisələrində əmək fəaliyyətində motivasiya sis-
teminin tətbiq edilməsinin düzgün istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və motivasiya tətbirlərinin 
istehsal prosesində istehsal həcminə fasiləsizliyin aradan qaldırılması üçün əhəmiyyətli rolunun 
olması. 

Tədqiqatın nəticələri - Tədqiqatlar bir daha göstərdi ki, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində 
müəssisənin əmək fəaliyyətinin düzgün formalaşması əhəmiyyətli dərəcədə böyük rola malikdir. 
Əməyin təşkili prosesində həm istehsal, həm də xidmət sahələrində tətbiq edilməsi iqtisadi cəhət-
dən əhəmiyətli rola malikdir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi  - İşçilərin motivasiya növləri.    
- Maddi. Pul, xidmət və ya maddi obyektlər şəklində ödənişi nəzərdə tutur.  Bir işçi və ya qrup 

üçün tətbiq edilə bilər. Bütün təşkilata münasibətdə nadir hallarda tətbiq olunur.  
- Qeyri-maddi. İşçi emosional fayda alır, komplekslərin aradan qaldırılması, emosional balans, 

öz mahiyyətinin dərk edilməsi və s. Bu metod adətən bir işçiyə və bütün kollektivə münasibətdə 
tətbiq oluna bilər. İşçinin sosial tipinin müəyyən edilməsi olduqca vacibdir, əks halda istədiyiniz 
nəticə əldə edə bilməyəcəksiniz. 

Beynəlxalq praktikaya nəzər yetirdikdə "Harvard Business Review" -ya əsasən işçilərin 
uzunmüddətli motivasiyası üçün 3 faktor əsas hesab edilir. 

1) İlham - işçidə ilham yaratmaq onlarda yeni ideyaların formalaşmasına, təşəbbüskarlığa, mo-
tivasiyaya səbəb ola bilər. Tanınmış psixoloqlar Thrash və Elliotun fikrincə, ilham həm bir şeydən 
ilhamlanmağı, həm də bu ilhamla hərəkət etməyi əhatə edir. 

2) Xeyirxahlıq, səmimilik - Tədqiqatlar göstərir ki, müsbət və səmimi davranış motivasiyalı iş 
mühitini formalaşdırır. İşçilərin işdən sonrakı həyatı, ailə vəziyyəti ilə maraqlanmaq, xəstəliyi və 
problemi olduqda yardım göstərilmək işçi motivasiyasının və bağlılığının artırılmasına səbəb olan 
faktorlardan biridir. 

3) Özünə qayğı - Bir çox şirkətlər işçilərə fitnes və spa imtiyazları təklif etsələr də gərgin iş 
rejimində çalışdıraraq özlərinə və ailələrinə zaman ayırmağa imkan vermir. Almaniyadakı Kon-
stanz Universitetindən Sabine Sonnentag'ın fikirlərinə görə, məşq, işdən aralanma, istirahət, iş və 
ailə balansı iş stresini azaldır və işçinin rifahını və bağlılığını artırır. 
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Açar sözlər: əmək fəaliyyəti, insan resursları, işçi qüvvəsi, motivasiya, həvəsləndirmə, stimul-
laşdırma. 

  
Giriş 

Demək olar ki, müxtəlif fəaliyyət sferaları, o cümlədən də əmək fəaliyyəti hər hansı bir motiv 
növü olmadan həyata keçirilə bilməz. Çünki insanların, hətta müəyyən siyasi partiyalar və sosial 
qrupların fəaliyyəti müəyyən tələbatlar, sosial-iqtisadi mənafelər sistemi ilə bağlıdır. Onlar işçilə-
rin və sosial qrupların həyatında müxtəlif səviyyəli rola malik olurlar. Bu müxtəliflik birinci növ-
bədə tələbat və mənafelərin ayrı-ayrı ünsürlərinin insan həyatında oynadığı rolla müəyyən olunur. 
Ən vacib məsələlərdən biri konkret əmək situasiyasında onlar arasında zəruri nisbətliliyin 
müəyyən edilməsidir. Əmək motivləri fəaliyyətin başlanması və həyata keçirilməsinin başlıca me-
xanizmi və sövqedici, vadaredici vasitəsidir. Məhz motivlərin köməyilə işçilər müxtəlif əmək si-
tuasiyalarında öz davranışlarını təsdiq edir və müəyyənləşdirir [1].                              

Əmək fəaliyyəti konkret amillər və şəraitlər, habelə işçilərin sosial keyfıyyəti ilə müəyyən olu-
nur. (Sxem 1) 

 

  
Sxem 1. Əmək fəaliyyətinə təsir edən amillər 

 
Burada həm sosial sistem (cəmiyyətin iqtisadi, siyasi, sosial, ideoloji yarım sistemləri) və həm 

də sosial sistemlə (insanlar, qrup və təbəqələrin sosial ümumiliyi, sosial təşkilat, sosial normalar, 
sosial dəyərlər, sosial status və s.) - hər ikisi ilə bağlı olan amillər və konkret tarixi şərait mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Lakin   müqayisədə   iqtisadi   determinizm, sosial sistem, sosial determiniz-
mə, sosial sistemə nisbətən aparıcı, həlledici rola malikdir.                                                                      

Tələbatın hər iki növləri - bioloji və sosial - bütün adamlar, sosial qruplara aid edilə bilər. Bu-
rada ən başlıca şərt, amil adamların, sosial təbəqələrin funksional əmək bölgüsü, hakimiyyət səla-
hiyyəti ilə bağlıdır. Nomenklatura kapitalı, nomenklatura kapitalizmi də məhz bununla əlaqədar-
dır. Göstərdiyimiz kimi, motivlərsiz fəaliyyət yoxdur. Bu baxımdan motivlər insan fəaliyyətinin 
katalizatoru rolunu oynayır, daimi fəaliyyət göstərən amil kimi çıxış edir. Bununla belə bir sıra 
halda motivlər çeviklik xassəsinə də malik olurlar. Bu çeviklik bəzən ayrı-ayrı insanların və sosial 
qrupların konkret emosiyaları ilə bağlı olur. Həm də bu konkret əmək fəaliyyətinin özünün məz-
munu ilə də şərtlənir. Lakin motivlərin çevikliliyi heç də onların insan həyatında keçici xarakter 

Birincisi, əmək fəaliyyətinə, sosial hadisələrə və proseslərə bir sistem kimi 
yanaşılmalıdır. 

İkincisi, bu fəaliyyətin dinamikasını, bir keyfiyyət halından digərinə 
keçməsi qanunauyğunluqlarını, 

Üçüncüsü, sosial sistemin bir ünsürü kimi adamların, işçilərin sosial 
statusunu (funksiyasını, rolunu, mövqeyini), 

Dördüncüsü, onların davranışını müəyyən edən məcmu dəyərlər və normalar 
nəzərə alınmalıdır.
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daşımasına dəlalət etmir. Motivlər butövlükdə və onları əmələ gətirən komponentlər baxımından 
bir sıra funksiyaları yerinə yetirirlər. Sosioloji ədəbiyyatlarda həmin funksiyalar aşağıdakı kimi 
müəyyən edilmişdir [3]:            

1) Meyledici, istiqamətləndirici funksiya; bu o deməkdir ki, motivlər müxtəlif əmək situasiya-
sında işçiləri müxtəlif davranış istiqamətləri seçməyə istiqamətləndirir. Çünki istiqamətin seçil-
məsi hər bir işçi və əmək kollektivi üçün həlledici və prinsipial əhəmiyyətə malikdir.  

2) Əmək fəaliyyətinin məna yaradan, məna kəsb edən funksiyası; çünki motiv işçi üçün əmək 
fəaliyyətinin konkret məzmunu, mənasını və əhəmiyyətini müəyyən edir.    

3) Vasitəçilik funksiyası, motivlər insan fəaliyyətinin xarici və daxili vadaredici vasitələrinin, 
həlqələrinin vəhdətliyini təmin edir, onların təsirini işçilərin davranış qaydaları ilə əlaqələndirir. 
Əlbəttə, xarici və daxili həlqələrin davranışla əlaqələndirilməsinin özünün bir sıra üsulları və va-
riantları ola bilər.          

4) Səfərbəredici funksiya - motivlər bilavasitə hər bir işçinin qabiliyyətinin həyata keçirilməsi 
ilə bağlıdır. Motivlər dəyanətli, stimullaşdırıcı gücə malik olduqca bir o qədər də insan qabiliyyə-
tini əməyin səmərəliliyi üçün səfərbər edə bilər. Əlbəttə, burada onun üçün nə dərəcədə əhəmiyyət-
li olmasını dərk etməlidir, dərketmədən çox şey asılıdır.      

5) Əsaslandırma, bəraətqazandırıcı funksiya - bu işçinin müəyyən davranış etalonu, normalaş-
dırılan nümunə ilə bağlıdır. Burada real və mülahizə şəklində irəli sürülmüş motivlərin bir-birin-
dən ayırd edilməsinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Onların hər ikisi nəticə etibarilə əsaslandırıl-
malıdır.            

Sosioloji və iqtisadi ədəbiyyatlarda “motiv” anlayışı sözün geniş və dar mənasında və habelə 
çoxaspektli mənada izah edilir. Əlbəttə, birinci növbədə motivlər əmək fəaliyyətinə daxili sövqe-
dici komponentləri (maddi tələbat, mükafatlandırma və sair) və habelə emosiyalı arzu və ideyaları 
ozünə daxil edir [5].          

Dəyərlər meyli peşələrin seçilməsi, iş yerlərinin dəyişilməsi və sair üçün mühüm əhəmiyyətə 
malik olur. Əlbəttə, peşənin seçilməsinin özü də heç bir səbəb olmadan baş vermir. Burada əsasən 
aşağıdakılar əsas götürülür: fəaliyyət növünün yaradıcı xarakteri; seçilmiş peşənin qazanc gətirmə 
dərəcəsi; qabiliyyətin və peşə meyillərinin uyğunluluğu; seçilmiş peşələr üzrə mütəxəssislərə tə-
ləbatın olması (işçi qüvvəsinə tələb və təklif mexanizmi baxımından); həmin peşənin ictimai 
nüfuzluluq səviyyəsi; məcburiyyət üzündən həmin peşənin seçilməsi (başqa peşələr üzrə iş tapa 
bilməməsi, işsizliyin getdikcə artması) [9].      

Göründüyü kimi, peşə-ixtisas motivləri kompleks məsələlər, sosial problemlərlə bağlıdır. 
Əməyə münasibətdə bütün motivlərin mövqeyi və əhəmiyyəti eyni dərəcədə olmur. Burada ən 
mühüm əhəmiyyətə malik olanı əməyin ödənilməsi sistemidir. Çünki maddi təminat əməyə sövq 
edən ən başlıca amildir. Lakin bazar münasibətləri şəraitində əmək davranışının motivləri struktu-
runda əməkhaqqının rolu xeyli dərəcədə qeyri-əmək gəlirləri baxımından zəif mövqe tutmağa baş-
lamışdır. Bu əmək davranışına mənfi təsir etməklə yanaşı əməyin səmərəliliyinə də stimuledici 
təsir göstərə bilməmişdir. 

Əməyin motivləşdirilməsinin idarə olunması və  onun sosioloji modelləri 
Əmək fəaliyyətinin motivləşdirilməsinin idarə olunması kompleks problemlərlə - insan fəaliy-

yətinin tələbat, mənafelər, sosial normalar və sosial fəallıq səviyyəsi ilə bağlıdır. Lakin insan fəa-
liyyəti ilə bağlı olan bu komponentlərin vəhdət halında tədqiq olunma səviyyəsi olduqca aşağıdır. 
Bunun üçün birinci növbədə motivləşdirmənin sosial mahiyyətinin çoxcəhətli olmasının nəzərə 
alınması əsas şərtlərdən biridir. Əmək fəaliyyətinin sosial mahiyyəti onun müxtəlif mənafelər, tə-
ləbatlar, dəyərlər meyli və sosial normalar əsasında aşkara çıxır. Çünki mənafelərin fəaliyyət amili 
kimi çıxış etməsi, obyektiv və subyektiv amillərin transformasiya edilməsi bilavasitə insan şüuru 
ilə şərtlənir, demək burada obyektiv amillərin determinasiya olunmasının subyektiv fəaliyyətə 
keçməsi mürəkkəb sosial proseslərlə bağlı olur, əslində bu motivləşdirmə deməkdir. "Motiv" və 
"motivləşdirmə" bir-biri ilə əlaqədar olan anlayışlardır. Motiv işçinin. şəxsiyyətin fəaliyyətinin əsl 
mahiyyətini dərk etməsi prosesidir, fəaliyyətin iqtisadi və sosial determinasiya olunmasının bir 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(63)-2021 
 

60 

növ nəticəsidir. Motivləşdirmə isə əmək fəaliyyətinə təsiretmə sistemidir [7]. Bu baxımdan əməyin 
motivləşdirilməsi aşağıdakı cəhətlərlə, proseslərlə bağlıdır:  

1) Əməyin determinasiya olunması mexanizminin bir ünsürü kimi çıxış etməsi. Bu, əmək fəa-
liyyəti növünün seçilməsi, əmək fəaliyyətinə başlanması, müəyyən məqsədlər sistemi ilə bağlıdır. 

2) Əməyin determinasiya edilməsi mexanizmlərinin qarşılıqlı münasibəti kimi. Burada əmək 
fəaliyyətinin obyektiv və subyektiv qaydada determinatlaşması başa düşülür.   

3)  Motivləşdirmə əmək subyektinin xassəsi kimi. Burada əməyə sövqetmənin şüurlu əsasları 
və əmək fəaliyyətinin tənzimləyiciləri nəzərdə tutulur. Əmək subyektinin yuxarıda göstərilən xas-
sələri öz növbəsində aşağıdakılarla bağlıdır:       

a) tələbatın dərk edilməsi;          
b) dərk edilmiş mənafelərin qiymətləndirilməsi, seçilməsi və ranjirovka edilməsi;  
c) mənafelərin dərk edilməsi;         
d) əmək  fəaliyyətinin  mənasının müəyyənləşməsi;      
e) fəaliyyətin proqramlaşdırılması və onun sosial normalarla və digər determinasiya amilləri ilə 

müqayisə edilməsi. Bu ona görə vacibdir ki, motivləşdirmə prosesi və onların modelləri bir-biri 
ilə qarşılıqlı şəkildə əlaqədardır və müxtəlif əmək fəaliyyəti üçün eynimənalı xarakter daşımırlar. 
Bu baxımdan motivləşdirmə mexanizminin ünsürlərinin dəqiqləşməsi və əmək fəaliyyəti məqsəd-
lərinin konkretləşdirilməsi son dərəcə vacibdir.      

Əmək fəaliyyəti ilə bağlı olan üç komponentin - tələbat, mənafe və motivləşdirmənin vəhdət 
halında götürülməsinin prinsipial əhəmiyyəti vardır. Çünki bunların vəhdətliyi həm pozitiv fəa-
liyyət meyli formalaşdırır, həm fəaliyyət üçün sağlam ruhlu başlanğıc yaradır və həm də əməyin, 
işin səmərəsini, keyfiyyətini təmin edir.        

Əmək fəaliyyəti ilə bağlı olan üç komponentin - tələbat, mənafe və motivləşdirmənin vəhdət 
halında götürülməsinin prinsipial əhəmiyyəti vardır. Çünki bunların vəhdətliyi həm pozitiv fəaliy-
yət meyli formalaşdırır, həm fəaliyyət üçün sağlam ruhlu başlanğıc yaradır və həm də əməyin, işin 
səmərəsini, keyfiyyətini təmin edir.        

Əmək fəaliyyətinin nəticələrinin, məqsədin yekunu, qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı göstə-
ricilərdən istifadə edilir: işdə məhsuldarlıq, işin keyfiyyəti, əməkhaqının artması, vəzifə xidmətin-
də irəliləyiş, kollektivdə nüfuzun artması, ailə gözləmələrinin həyata keçməsi, insanlara praktiki 
kömək, öz qabiliyyət və bacarığını təzahür etdirmə, rəhbərliyə münasibət və sair.   

Əmək fəaliyyəti motivlərinin idarə edilməsi başqa sahələrdə olduğu kimi burada da obyektiv 
və subyektiv determinantların nəzərə alınmasını tələb edir. Əmək fəaliyyətinin bu səpkili determi-
nantları Sxem 1-dəki kimidir [11].          

Müsbət emosiyalarla motivləşdirmə və səmərəlilik arasında üzvi əlaqə vardır: məhz emosional 
münasibətlər motivləşdirmə tərəfindən gücləndirilir; bu isə işçinin əmək davranışına mühüm təsir 
göstərir; ona görə də mənafelərin, tələbatın insan beynində oks olunmasında, motivə çevrilməsində 
emosiyanın böyük rolu vardır. 

Dəyərlər sistemi 
Tələbatla mənafelər,  ideyalar, prinsiplər və mənəvi normalar arasında üzvi əlaqə vardır. Çünki 

tələbat mənafelərə çevrildiyi kimi, mənafelər də nəticə etibarı ilə müəyyən dəyərlərlə bağlı olur. 
Lakin bu çevrilmənin öz qanunauyğunluqları və müəyyən keyfıyyət anları olur. Həm də müxtəlif 
mülkiyyət sistemləri şəraitində bu çevrilmənin və dəyişmənin xarakteri müxtəlif olur və dəyərlərin 
özünün məzmunu yeni keyfıyyət müəyyənliyi əldə edir; onun keyfıyyət məzmunu isə xeyli də-
rəcədə şəxsiyyətin özünün sivilizasiyalı inkişafı və mənəvi normaları ilə də bağlıdır. Əlbəttə, buna 
real ictimai şərait də mühüm amil kimi təsir göstərir. Bu baxımdan həyatın məzmunu və keyfıyyəti 
ilə dəyərlərin məzmunu və xarakteri arasında birbaşa əlaqə vardır. Lakin mənafelərlə dəyərlər ara-
sındakı əlaqə həmişə müstəqil xarakter daşımır, dəyərlər həmişə mənafelərin mexaniki inikası ol-
mur. Bu baxımdan o nisbi müstəqilliyə malikdir. Beləliklə, dəyərlər insanların, işçilərin ləyaqəti, 
insanın mahiyyəti ilə bağlı olur. Dəyərlər sistemi geniş və əhatəlidir. Onun bir çox meyarları və 
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standartları vardır. Lakin bu müxtəliflikdən asılı olmayaraq dəyərlər mənəvi həyatın daxili məz-
mununu təşkil edir. İnsanın mənəvi həyatı çoxcəhətli, çoxtəbəqəli olduğuna görə bu hər anda 
müəyyən mənafelərlə ziddiyyət təşkil edə bilər. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sxem 2. Əmək fəaliyyətinin bu səpkili determinantları. 
 
Belə bir potensial münaqişə vəziyyətini həmişə gözləmək olar. Bu baxımdan insan fəaliyyəti 

bu və ya digər dəyərlərin nəzərə alınması və yaxud etiraf edilməməsi və təkzib edilməsi, qəbul 
olunması halları ilə çuğlaşa bilər. Belə dəyərlər sistemi və onun formaları, müxtəlif mənafelər 
baxımından formalaşır və davranış motivlərinin başlıca mənbəyinə çevrilir. Ümumiyyətlə davra-
nışın üç forması vardır [2]:           

1) Affektiv davranış forması. Bu davranış müəyyən ehtirasların (sevinc, nifrət, qəmginlik, hə-
rislik, ideallar, sadiqlik və qeyri-sadiqlik, insana bağlılıq və qeyri-bağlılıq və sair) təsiri nəticəsində 
baş verir. Bazar münasibətləri, alturizm meyilləri, rəqabət mühiti, insanları (xüsusilə bu mühitə 
uyğunlaşmayanları) hər cür neqativ psixoloji gərginliyə düçar edir;    

2) Ənənəvi davranış forması. Bu, onun qəbul olunmuş normalar, adətlər əsasında tənzimlənir; 
3) Rasional - məqsədli davranış forması. Burada davranış məqsədlərin dərkedilmə halda irəli 

sürülməsi və ona uyğun olaraq fəaliyyətin müəyyən edilməsi variantında baş verir. 
Yuxarıda göstərilən hər üç davranış tipi bu və ya digər qaydada bir-birilə bağlıdır, Lakin onlar 

həm də bir-birindən fərqlənirlər. Bu fərq dəyərlər və normalara əməl olunma səviyyəsinə görə mey-
dana çıxır. Belə bir proseslərdə bəzən dəyərlər tələbat və mənafelərlə ziddiyyət təşkil edə bilir. Belə 
bir hal ideallar və ictimai şüur problemləri ilə də bağlı odur. Lakin bütün hallarda mənafelər, ideallar, 
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motivlər və dəyərlər üst-üstə düşmür. Çünki ideallar yalnız mənafelərlə deyil, həm də mürəkkəb 
sosial-siyasi məsələlərlə də bağlıdır, mənafelər daha çox maddi həyat şəraiti ilə bağlı olduğu halda, 
ideallar ictimai şüurla daha çox əlaqədardır. Əlbəttə, istər ideallar, istərsə  də  məna- 
felər - hər ikisi insan fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına xidmət edir. Lakin stimullaşdırmanın məz-
mun və mexanizmi müxtəlif olur, hər ikisində pozitiv və neqativ cəhətlər vardır. Neqativ cəhətlərdən 
irəli gələn ziddiyyətlər ideal sferada üstün olaraq şüur dairəsində, mənafelərlə bağlı ziddiyyətlərin 
həlli yolları isə iqtisadi sferada axtarılır. Çox təəssüf ki, bir sıra hallarda bu axtarış optimal sosial 
variantların seçilməsinə, tarazlaşmasına deyil, subyektiv mafioz məqsədlərə xidmət edir [4]. 

Bazar münasibətləri şəraitində, xüsusi olaraq keçid dövründə ciddi dəyərlər böhranı baş ver-
mişdir; bu həm kiçik və həm də böyük sosial qrupları əhatə etmişdir; totalitar rejim adlanan siste-
min dağılması və onun əvəzində daha mütərəqqinin irəli sürülməməsi (heç olmasa mücərrəd elmi 
baxımdan) bir sıra sosial problemlərin gərginləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Mənəviyyat böhranı, 
qeyri-sosial sabitlik, insan həyatı dəyərlərinin aşağı enməsi, dəyərlər nihilizmi, bir dəyərdən digə-
rinə keçmə - bütün bunlar hamısı dəyərləri əsaslı deformasiyaya uğratmışdır, sosial patalogiyaya 
səbəb olmuşdur. İndi adamlar bəzən dəyərlərin həqiqi mənasını təhrif edirlər: yaxşı pisi, pis yax-
şını əvəz etmişdir. Sanki hamı pis amallar, əqidələr uğrunda bir-birilə yarışa keçmişlər. Bu meyil-
lərin əksinə olaraq müqəddəs Qurani - Kərimin “Əl-Bəqərə” surəsinin 148-ci Ayəsində yazılır: 
“Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın”. Həmin Surənin 189-cu Ayəsində isə belə deyi-
lir: “Yaxşı iş insanın pis əməllərdən çəkinməsidir”. 

Müasir dövrdə dəyərlərin sosial məhdudiyyəti və onlara təsir edən amillərin sistemli qaydada 
öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Burada sosial tənzimlənmədə dəyərlərin fəal rolunun 
tədqiq edilməsinin – böyük əhəmiyyəti vardır; onu fərdi motivləşdirmənin ayrılmaz bir ünsürü və 
tənzimləyicisi kimi qiymətləndirmək də az əhəmiyyətə malik olan bir problem deyildir. Fəaliyyə-
tin motivləşdirilməsində dəyərlərin oynadığı rolun səviyyəsi, təsir dairəsi həm şəxsiyyətin, sosial 
qrupun özünə məxsus olan dəyərlərdən və həm də universal dəyərlərdən asılı olur. Məsələn, peşə 
və demoqrafik dəyərlər (gənclər, təqaüdçülər, qadınlar və s.) spesifik dəyərlərdir. Bununla belə, 
dəyərlər idealı onlar arasındakı funksional asılılığın olduğunu göstərir. Ayrı-ayrı dəyərlər daxili 
və xarici sabit və qeyri-sabit, fəal və qeyri-fəal ola bilirlər. Ona görə də işçilərin fəaliyyətinin mo-
tivləşdirilmə strukturunda müxtəlif funksiya rolunu icra edirlər. Bütövlükdə dəyərlər məqsədli 
meyillər rolunu oynayır, bu baxımdan hər ideal, həm də dəyərdir. Hər bir dəyərin özünün mövcu-
dolma formaları, həm də onların məntiqi və qeyri-məntiqi, formal və qeyri-formal meyarları və 
ziddiyyətləri vardır.Dəyərlər birinci növbədə ictimai ideallar formasında mövcud olur; əslinə qa-
landa ictimai şüur baxımından dəyərlər həmin formada da reallaşır. Bu reallaşma sosial birlik şə-
raitində daha uğurlu olur [10]. 

Lakin bəzi siyasi partiyalar və iqtidar nümayəndələri siyasi strategiyanı hazırlayarkən bu dəyər-
lərdən, insanların psixologiyasından öz eqoist məqsədləri üçün istifadə etmiş və edirlər. Əlbəttə, 
sosial birliyi müxtəlif miqyasda başa düşmək və qiymətləndirmək olar, lakin bu həmin miqyasdan 
asılı olmayaraq, necə deyərlər, dəyərlər birliyinin təmin olunması son dərəcə vacibdir. Bu, bir növ 
ideal variant olardı, çünki ayrı-ayrı sosial qrupların dəyərlər sistemi eyni olmur, belə olan şəraitdə 
təbii olaraq dəyərlər meylində fərqlər, sosial gərginliklər meydana çıxır. Lakin elə etmək lazımdır 
ki, bu, ən qlobal ümummilli məsələlərdə barışmaz münaqişələrə gətirib çıxarmasm. Dəyərlərin ən 
başlıca formalarından biri onların predmet - əşya halında mövcudluğudur. İdeal formasında ifadə 
olunan sosial dəyərləri bilavasitə dərk etmək və görmək olmur, həm də onlar müxtəlif sosial qrup-
lar, partiyalar və adamlar tərəfindən müxtəlif tərzdə başa düşülür və izah olunur. Maddi dəyərlərin 
isə özünün konkret əşyavi - predmet məzmunu vardır. Bundan başqa, dəyərlərin mövcudluğunun 
şəxsi, fərdi forması da vardır; bu mövcudluq digər mövcudluq formaları ilə üzvi şəkildə əlaqədar-
dır və bir-birinə güclü təsir göstərirlər. 
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Меры по реализации мотивации по улучшению организации труда 
Резюме 

Цель исследования: Основная цель исследования - изучить и проанализировать теоре-
тико-методологические аспекты организации трудовой деятельности на производстве и со-
вершенствования процесса мотивации. 

Методология исследования: В ходе исследования использовались методы обобщения 
и анализа. 

Значение применения исследования: Определение правильных направлений примене-
ния системы мотивации в трудовой деятельности на промысленных предприятиях и роли 
мотивационных мер в производственном процессе для устранения преемственности в объ-
еме производства. 

Результаты исследования: Исследования еще раз показали, что в современной рыноч-
ной экономике правильное формирование трудовой активности предприятия играет значи-
тельную роль. Применение продукции и услуг в процессе организации труда играет важ-
ную роль с экономической точки зрения. 

Оригинальность и научная новизна исследования: Типы мотивации сотрудников. - 
Мэдди. Предоставляет оплату в виде денег, услуг или материальных ценностей. Может при-
меняться к сотруднику или группе. и Редко применяется ко всей организации. –Неосязае-
мый. Работник получает эмоциональную пользу, устранение комплексов, эмоциональное 
равновесие, самосознание и так далее. Этот метод обычно применим как к одному сотруд-
нику, так и ко всей команде. Очень важно определить социальный тип сотрудника, иначе 
вы не сможете добиться желаемого результата. 

Согласно Щарвард Бусинесс Ревиеw, три фактора являются ключевыми для долгосроч-
ной мотивации сотрудников при рассмотрении международной практики. 

1) Вдохновение - создание вдохновения у сотрудника может привести к формированию 
новых идей, инициативы, мотивации. По словам известных психологов Трэша и Эллиота, 
вдохновение включает в себя как вдохновение чем-то, так и действие в соответствии с этим 
вдохновением. 

2) Доброта, искренность - исследования показывают, что позитивное и искреннее пове-
дение создает мотивированную рабочую среду. Одним из факторов, повышающих мотива-
цию и приверженность сотрудников, является забота о жизни сотрудников после работы, 
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их семейное положение и оказание помощи в случае болезни или проблемы. 3) Уход за 
собой. Хотя многие компании предлагают своим сотрудникам услуги фитнеса и спа, они не 
позволяют себе и своим семьям тратить время на тяжелую работу. По словам Сабины Зон-
нентаг из Университета Констанца в Германии, обучение, увольнение, отдых, работа и ба-
ланс в семье снижают рабочий стресс и повышают благополучие и приверженность сотруд-
ников. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, человеческие ресурсы, рабочая сила, моти-
вация, мотивация, стимуляция. 
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Motivation implementation measures to improve labor organization 
 

Summary 
Purpose of the research: The main purpose of the research is to study and analyze the theore-

tical and methodological aspects of improving the organization and motivation of labor activity in 
industry. 

Research methodology: Generalization and analysis methods were used during the research.  
Significance of the application of research: Identification of the right directions for the ap-

plication of the motivation system in labor activity in industrial enterprises and the role of moti-
vational measures in the production process to eliminate continuity in the volume of production. 

Results of the research: Research has once again shown that in a modern market economy, 
the proper formation of the labor activity of the enterprise plays a significant role. In the process 
of labor organization, its application in both production and services has an economically impor-
tant role. 

Originality and scientific novelty of research: Types of employee motivation. - Maddie. Pro-
vides payment in the form of money, services or material objects. Can be applied to an employee 
or group. i Rarely applied to the whole organization. -Intangible. The worker receives emotional 
benefits, the elimination of complexes, emotional balance, self-awareness, and so on. This method 
can usually be applied to one employee and the whole team. It is very important to determine the 
social type of the employee, otherwise you will not be able to achieve the desired result. 

According to the Harvard Business Review, three factors are key to long-term employee moti-
vation when looking at international practice. 

1) Inspiration - creating inspiration in the employee can lead to the formation of new ideas, 
initiative, motivation. According to well-known psychologists Thrash and Elliot, inspiration in-
volves both being inspired by something and acting on that inspiration. 

2) Kindness, sincerity - Research shows that positive and sincere behavior creates a motivated 
work environment. One of the factors that increase employee motivation and commitment is taking 
care of employees' after-work life, family situation, and providing assistance in the event of illness 
or problems. 3) Self-care - Although many companies offer employees fitness and spa benefits, 
they do not allow themselves and their families to spend time working hard. According to Sabine 
Sonnentag from the University of Constance in Germany, training, dismissal, rest, work and family 
balance reduce work stress and increase employee well-being and commitment. 

Key words: labor activity, human resources, workforce, motivation, motivation, stimulation. 
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AZƏRBAYCANDA YOXSULLUĞUN AZALDILMASI VƏ SOSİAL-İQTİSADİ  

İNKİŞAFIN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Xülasə 
Ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi hər bir sivil dövlətin prioritet vəzifəsidir. Əha-

li məşğulluğunun təmin olunması, yəni yeni iş yerlərinin yaradılması iqtisadi artımın təmin olun-
masının əsas postulatlarındandır. İşsizliyin aradan qaldırılması üçün çoxprofilli sahibkarlıq forma-
larının inkişafı, əməkhaqlarının, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artırılması, sosial fondların geniş-
ləndirilməsi və onlardan  istifadənin yüksəldilməsi, dövlət büdcəsinin təhlili məsələləri məqalədə 
təhlil olunur.  

Məqsəd - yoxsulluğun səbəbləri və onun azaldılmasının əsas istiqamətləri 
Metodologiya - müqayisəli təhlil 
Tədqiqatın nəticələri - yoxsulluğun azaldılması istiqamətləri əsaslandırılır. 
Açar sözlər: həyat səviyyəsi, yoxsulluq, əməkhaqqı, məşğulluq, sosial yardımlar, dövlət büd-

cəsi. 
 

Giriş 
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ciddi sosial-iqtisadi problemlərlə qarşı-

laşdı. Bu heç də təsadüfi deyildi, çünki ədalətsiz və dağıdıcı müharibənin gətirdiyi yeni reallıqlar 
əvvəllər mövcud olan çətinlikləri daha da gərginləşdirmiş, dərin siyasi-iqtisadi böhran ictimai mü-
hitin bütün sferalarını əhatə etmişdi. Ağırlaşan iqtisadi vəziyyət əhalini aclıq və səfalətlə üz-üzə 
qoyurdu.  

Belə bir zamanda Ulu Öndər H.Əliyevin ölkə prezidenti seçilməsi ilə ölkədə siyasi sabitliyin 
bərqərar olması və yeni iqtisadi sistemə uyğun iqtisadi islahatlara rəvac verildi.  Ölkə qarşısında 
duran əsas məsələ iqtisadi müstəqilliyin təmin olunması və əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaş-
dırılmasından ibarət idi. Bunun üçün yoxsulluğun və işsizliyin təhlili, bu sahədə dövətin imkanla-
rının artırılması istiqamətində və məşğulluq məsələlərinin həlli ön plana çəkilirdi.  

Yoxsulluğun azaldılması sosial rifahın yüksəldilməsinin əsas şərtidir 
Yoxsulluq problemi, onun sosial-iqtisadi nəticələri, dinamikası və meyilləri inkişaf səviyyəsi-

nin mövcud durumundan asılı olur. Yəni, sosial-iqtisadi inkişafın əsas istiqamətləri, onun meyilləri 
və qanunauyğunluqları yoxsulluğun azaldılmasında mühüm rol oynayır.  

Bunun üçün ölkədə siyasi sabitliyin təmin olunmasi, iqtisadiyyatın sahələri üzrə inkişaf priori-
tetliyinin müəyyənləşdirilməsi, sosial - iqtisadi inkişaf proqramlarının işlənməsi, xarici və daxili 
investisiya axınına stimullaşdırıcı mühiti yaradan qanunvericilik bazasının formalaşdırılması kimi 
mühüm tədbirlər həyata keçirilməlidir. Qeyd olunanların müvəffəqiyyətli həlli əhalinin sosial - 
iqtisadi təminatının yaxşılaşdırılmasına real zəmin yaradır.  

Yoxsulluğun ləğvi üçün əsas göstərici iqtisadi potensial, məşğulluq səviyyəsi və adambaşına 
düşən ümumi daxili məhsul, yaxud geniş istehlak fondu götürülür. Daha çox istehlaka təsir etmək, 
onun həcmi və strukturunda maksimal səmərə yaratmaq üçün bazarın təşkilinə və alıcılıq qabi-
liyyətinə təsir etməkdən ibarət olmalıdır. Bu baxımdan yoxsulluğun səviyyəsinin regional xüsu-
siyyətləri və respublikada sosial-iqtisadi inkişafın əsas potensial  imkanları  və perspektivləri ara- 
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sında uzlaşmanın təmin olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. [Əlirzayeva T.Ə. 2003, s.70-71]  
Əhalinin istehlak səviyyəsinin mənbəyi olan iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə, mülkiyyət 

münasibətlərindən asılı olmayaraq məşğulluğun təmin edilməsi, əhalinin istehlakında xidmət sfe-
rasının payının artırılması, intellektual mülkiyyətin effektiv qiymətləndirilməsi və ondan istifadə-
nin sosial-iqtisadi səmərəsinin yüksəldilməsi və yoxsulluğun azaldılmasının həlli istiqamətləri ki-
mi qiymətləndirilə bilər.  

Yoxsulluğun azaldılması məqsədi ilə təşkilati-iqtisadi potensialın səmərəli təşkili və idarə olun-
masını da mühüm istiqamət hesab etmək olar. Respublikada təbii ehtiyatların, karbohidrogenlərin 
və insan resurslarının iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi üçün investisiya proqramları, onların təş-
kili və respublikada pul-maliyyə-kredit mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi birbaşa ümumi rifah 
və yoxsulluğun həddinin aşağı salınmasının əsas istiqaməti kimi formalaşar. Son onillikdə respub-
likada aparılan struktur reformaları, neft kontraktları, neft və qaz kəməri, İpək Yolu və digər bey-
nəlxalq səviyyəli kontraktlar məhz Azərbaycanda formalaşmış iqtisadi potensialın istifadəsi, yeni 
istehsal və bölgü münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi, habelə digər sahələrin inkişafına təməl və 
əsas yaradılmasına imkan verməkdədir.  

Ölkəmizə investisiya axını iqtisadi səmərə gətirir. Bu səmərənin bölgüsündə maraqlar, xarici 
və daxili investorların payı və onların gəlirlərinin bölgüsü mexanizmləri investisiyanı stimullaşdı-
rır. Transmilli kompaniyaların istehsal şəraiti daxili investorlara nisbətən daha səmərəli olduğu 
üçün onların rəqabət mühiti şəraitində inkişafına səbəb olur. Belə ki, daha ucuz işçi qüvvəsi və 
yerli təbii resurslara əsaslanan ixtisaslaşmış istehsal və xidmət obyektlərinin inkişafı, yüksək gəlir 
və əlavə mənfəət gətirməsinə səbəb olur. Bu mənfəət və gəlirlərin regionda yerli əhalinin əmək 
gəlirlərinə, dövlət büdcəsinə və sosial infrastrukturanın inkişafına yönəldilməsi son nəticədə əha-
linin məşğulluğu və transfert gəlirlərinin artımına səbəb olur.  

Strateji inkişaf baxımından əldə olunan gəlirlər və mənfəət yoxsulluğun həlli üçün əsas mənbə 
rolunu oynayır. Burada alternativ hal kimi vəsaitlər və mənfəət,  yeni iş yerlərinin açılması məqsədi, 
yaxud transfert xərcləri kimi istifadə oluna bilər. Variantların seçilməsi artıq əhalinin yaş tərkibi və 
onların yaşaması üçün lazım olan resursların istifadəsinin vacibliyindən asılıdır. Azərbaycan Res-
publikasında yoxsulluğun azaldılmasını iki əsas sektor və istiqamət üzərində həll etmək olar:  

- yoxsulluq həddinin faktların əsas səbəblərinə görə təhlil edib, onların sosial müdafiə tədbirləri 
yolu ilə ehtiyaclarını ödəməklə; 

- yeni iş yerləri və yaxud xüsusi və təsərrüfat üçün ilkin kapital və şərait yaratmaqla istehsal və 
xidmət sferasında məşğulluğu təmin etməklə. 

Təhlillər göstərir ki, sosial müdafiə kontingentlərinin tam dövlət təminatı mərhələ-mərhələ baş 
verir. Belə ki, işləyən pensiyaçılar, kənd yerlərində demoqrafik vəziyyətindən asılı olmayaraq 
bütün əhaliyə verilən torpaq payı, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən yaşlılar və həm-
çinin uşaq əməyindən istifadə imkanları respublikada yoxsulluq həddində yaşayanların ancaq döv-
lət təminatı vasitəsi ilə həll olunma yükünün tənzimlənməsini çətinləşdirir. Ona görə də pensiya, 
təqaüd və müavinətlər elə qoyulmalıdır ki, onun yuxarıdakı heç də həmişə sərfəli olmayan mən-
bələri də nəzərə alınmaqla əhalinin rifahında yaşayış minumumu səviyyəsi təmin oluna bilsin. 
Yoxsulluğun azaldılması hər bir ailədə bölgünü və cəmiyyətdə yenidənbölgünü nəzər alan xüsusi 
fondların yaradılması, həmçinin məqsədli fondların formalaşması yolları ilə reallaşdırılır. Azər-
baycan üçün xarakterik olan  qaçqınlıq və köçkünlük amili ilə şərtlənən yoxsulluq probleminin 
həlli yolları xüsusi istiqamətlə təmin olunur.  

Yoxsulluğun ərazi üzrə yerləşməsi, onun azaldılması ilə həmin regionlarda əhalinin məşğulluğu 
və sosial infrastrukturun düzgün istifadəsi yolu ilə bütövlükdə kompleks regional xarakter kəsb 
edir. Məşğulluğun ərazi quruluşu, sahibkarlığın regional xarakteri adətən kommunal və kommu-
nikasiya elementləri çox olan ərazilərdə daha intensiv inkişaf edir. [Rüstəmov A.A. 2003, s.349]  

Sosial - iqtisadi inkişafın struktur strategiyası 
Sosial-iqtisadi inkişafın struktur dəyişmələri mövcud strukturun səmərəli iqtisadi struktura çev-

rilməsi strategiyasını nəzərdə tutur. Belə ki, əməktutumlu, yaxud kapitaltutumlu fəaliyyətlərin, da- 
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xili bazar, yaxud xarici bazara istiqamətlənmiş fəaliyyətlər, həmçinin istehsal, emal və satış ara-
sında nisbətlərin yoxsulluğun azaldılması və rifah baxımından tənzimlənməsi zəruriyyəti meydana 
çıxır.  

Təhlillər göstərir ki, əməktutumlu sahələrin inkişafı daha çox işçi qüvvəsi tələb edən, əmək 
haqqı xərclərinin xərc strukturunda xüsusi çəkisinə görə yuxarı olan sahələrin inkişaf səviyyəsin-
dən asılıdır. Yoxsulluğun həddinin yuxarı olması şəraitində əməktutumlu sahələrin inkişafı əsasən 
ucuz işçi qüvvəsinə əsaslanır. Bu isə öz növbəsində yoxsulluğun xronoloji prosesə çevrilməsinə 
səbəb olur. İnvestisiya tutumlu sahələrdə əməkhaqqı xərcləri ilə fondlarla silahlanma, yaxud elmi-
texniki tərəqqinin tətbiqi ilə bağlı xərclərin arasında tarazlığın yaradılmasına və son nəticədə in-
teqral səmərənin əldə olunmasına səbəb olur. Əməkhaqqı xərcləri gəlirlərin və istehlak bazarında 
alıcılıq qabiliyyətinin, ümumi daxili məhsulun istehsal və istehlak strukturundakı zəruri əmək 
xərcləri ilə onun alıcılıq qabiliyyətini maddi-əşya formasında reallaşdırır.  

Sosial-iqtisadi inkişafın nəticələri dövlət büdcəsinin, həmçinin büdcədənkənar vəsaitlərin ümu-
mi daxili məhsulun maliyyə əsaslarını yaradır. Dövlət büdcəsinin xərcləri, cari və perspektiv xərc-
ləri əhatə edir. Cari xərclər sosial sahələr və əməkhaqqı, sosial müdafiə və bir sıra borcların ödə-
nilməsi xərcləridir. Perspektiv xərclər rifahın perspektiv həlli və kadr hazırlığı üçün kapitaltutumlu 
xərclərdir. Hər bir istehlak özünəməxsus təkrar istehsal səmərəsi yaradır. Məhz bu səmərənin də-
yər kəmiyyəti və həmin səmərənin istifadəsi əsaslı kapital qoyuluşunun istiqamətlərini müəyyən 
edir. (Экономический анализ стран. Из кризисного состояния к стабильному развитию. До-
кумент Всемирного Банка, 1993 г., Вашингтон, округ Колумбия, 1994, 223 ст.)   

Adətən, investisiya tələbatının ödənilməsi xarici investisiyaların və yerli resursların hesabına baş 
verir. İnvestisiyanın 70%-nin xarici investisiya mənbəyi hesabına ödənilməsi iş yerlərinin və bazarda 
istehlakın artımına səbəb olur. Büdcə xərclərinin prioritet istiqamətləri, iqtisadi artımın sonrakı di-
namikası və həyat səviyyəsinin perspektiv inkişafı üçün şərait yaratmaq imkanları ilə ölçülür. 

Sosial müdafiə xərcləri cari istehlak üçün istifadə olunsa da, onun təhsil və səhiyyə sahələrin-
dəki artımı bu sahələrin maddi-texniki bazasının artırılması, təhsilin və səhiyyə işçilərinin rifahı 
üçün şəraitin yaradılmasına səbəb olur. Təhsil sahələrinin inkişafı əhalinin ömür müddətinin, ailə 
xərclərinin və sağlamlığın qorunması ilə sosial-iqtisadi səmərə əldə etməyə ən əlverişli şərait ya-
radır. Səhiyyənin inkişafı, onun sosial-iqtisadi səmərəsi bu xidmətin istehlakçıları arasında bölü-
nür. Pulsuz səhiyyə xidməti dövlət büdcəsi vasitəsi ilə maliyyələşdirilir və bu xidmətin bütöv bazar 
qiymətində onu mənimsəyən ailələrin məcmu gəlirləri və geniş istehlak quruluşunu müəyyən edir.  

Dövlət büdcəsi iqtisadi inkişafın törəməsi kimi, cari maliyyə ili üçün potensial imkanları müəy-
yənləşdirdiyinə görə onun strukturunda həmçinin prioritetlər kredit forması ilə də təmin olunur. 
Regional siyasətin formalaşması, kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatla bağlı sahələrin inkişafı üçün 
büdcə xərclərinin artımı və kredit şərtinin sadələşdirilməsi sahibkarlığın inkişafı ilə rifaha təsir 
edir. [Əlirzayev Ə.Q. 1989, s.112] 

Əməkhaqqının artırılması, əmtəə və xidmət bazarının tənzimlənməsi əhalinin rifahını yaxşılaş-
dırır. Digər hallarda əmtəə və xidmət bazarında istehlak seqmentinə uyğun təklif təmin olunmursa, 
onda inflyasiya və qiymətlərin qalxması baş verir. Əhalinin rifahı dövlət büdcəsindən, büdcə-
dənkənar fondların və xüsusi vəsaitlərin istifadəsi hesabına formalaşır. Bir çox müəssisələrdə nor-
mativ əməkhaqqı göstəriciləri kənarlaşaraq, əməkhaqqı görülən işin kəmiyyət və keyfiyyətinə görə 
müəyyən edilir. Tikinti sahəsində, xidmət və digər nəticə ilə ölçülən sahələrin əsas əməkhaqqı 
fondu və onun hər bir işçiyə verilən hissəsi fərdi əməklə ölçülür. Sahələrin son məhsul, yaxud 
xammal istehsal etməsindən asılı olaraq, yaxud bazarda yüksək əmtəə və xidmətin təlabatına 
uyğun olaraq artırsa onda gəlirlər də artır. Gəlirlərin əsas hissəsi muzdlu əməyə görə verilən haqq, 
tələb və təkliflə müəyyən olunur. Yalnız əməkhaqqının artım tempi əmək məhsuldarlığı ilə uzlaş-
dıqda həmin əməyə stimul yaranır.  

Yoxsulluğun azaldılması və sosial-iqtisadi inkişaf arasında vəhdət ayrı-ayrı sahələrin aparıcı 
rolunu qiymətləndirmək, onun inkişafına şərait yaratmaq və perspektiv inkişafını müəyyən etmək-
lə baş verməlidir.  
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Bu baxımdan hazırda neft sektorunun sosial-iqtisadi nəticələri cari, perspektiv tədbirlər üçün 
istifadə olunur. İlkin növbədə dövlət büdcəsinin formalaşmasında gəlir mənbəyi kimi vergi da-
şıyıcısı rolunu oynayır. Digər tərəfdən neft məhsullarının ixracı respublikada valyuta ehtiyatlarının 
əsas mənbəyinə çevrilmişdir. Azərbaycanda əmtəə-pul dövriyyəsinin müəyyən hissəsi valyuta 
haqq - hesabları ilə reallaşır. Valyuta mənbəə kimi ixracyönlü məhsulların istehsalı, inteqrasiya 
sistemində ölkənin xüsusi çəkisini artırır. Əmtəə ixracı yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlıdır. Son 
illərdə idxal və ixrac balansında ixracın idxalı örtməsi müsbət saldo ilə ifadə olunur. İdxalın struk-
turu istehsal yönlüdürsə, onun sosial-iqtisadi nəticələri yeni iş yerlərinin açılmasına və əlavə gəlir 
gətirilməsinə səbəb olur. Ona görə də sosial-iqtisadi inkişaf tendensiyasında maliyyə balanslarının 
tərtibi, onun əsas mənbələri iqtisadi və sosial inkişafla əhali rifahı arasında tarazlılıq yaradır.  

İdxalın tənzimlənməsi yerli istehsalın inkişafına istehsal yönlü fəaliyyət üçün gömrük güzəşt-
lərinin tətbiqi, investisiya xarakterli kapitala vergi qoyulması, ölkəyə gələn resursların artımına 
stimul yaradır. Azad ticarət və liberal iqtisadi siyasət şəraiti əmtəə və xidmət istehsalının marketinq 
strukturunun rəqabət mühiti şəraitində yeniləşməni tələb edir.  

Sosial-iqtisadi inkişaf və sahibkarlıq problemləri ayrı-ayrı aspektlərdən öyrənilsə də, rifah prob-
lemləri baxımından sahibkarlığa stimullar yaratmaq, yeni iş yerləri açmaq və gəlir gətirmək qabi-
liyyətinə malikdir. Sahibkarlığın inkişafı ilə əhali rifahını yüksəltmək üçün dövlətin iqtisadi ma-
liyyə və resurs potensialından daha səmərəli istifadə olunması tətbiq olunur. Sahibkarlığın yoxsul-
luğun azaldılmasında rolunu daha da artırmaq məqsədi ilə onun ilkin şəraiti və bir sıra tədbirlərin 
həyata keçirilməsi, məşğulluğun təminatına və əhalinin rifahına təsir edir. Kiçik biznes fəaliyyəti, 
fərdi təsərrüfat forması bir sıra digər təsərrüfatların təşkili və idarə olunması, mühüm və səmərəli 
inkişaf strategiyası olaraq respublikada maddi və mənəvi nemətlərin və əhalinin gəlirlərinin artımı 
üçün aparıcı təsərrüfat həlqəsidir.  

Respublikada sahibkarlığın inkişafının ilkin şəraiti dövlət himayəsi yolu ilə təmin  olunur, o 
cümlədən, dövlət resursları, müəssisə və təşkilatların xüsusi vəsaitləri, sahibkarlıq və həmçinin 
respublikada fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə yerli əhali və yerli resurslardan istifadə istiqa-
mətləri ərazidə kompleks sosial-iqtisadi inkişafın əsas istiqamətləridir. Aqrar sektorun inkişafı 
üçün neft gəlirləri, xarici investisiyalar sayəsində ənənəvi sahələr olan üzümçülüyün və şərabçı-
lığın inkişafı tütün istehsalı və emalı, ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, meyvə-tərəvəz və 
konserv istehsalı, həmçinin mülkiyyət münasibətlərindən asılı olmayaraq, xidmət sahələri və is-
tehsal infrastrukturu da sosial - iqtisadi inkişafın əsas istiqamətləridir.  

Respublikada yerli əhalinin tələbatı və xarici ölkə vətəndaşlarının iş görmək intensivliyi, kapital 
axının və ərazi iqtisadi - sosial potensialın həcmini və onun strukturunu müəyyən edir.  

İqtisadi potensial kimi mövcud istehsal gücləri və onların mülkiyyət formasından asılı olmaya-
raq istifadə səmərəsi sosial - iqtisadi inkişafda mühüm rol oynayır. Sosial və intellektual potensi-
alda mövcud insanlar, təbii artım, onların istehsal və istehlak qabiliyyətləri əsas yer tutur. Hər iki 
potensial növü bir-birinə uyğun kəmiyyət və keyfiyyət seqmentləri ilə uyğunlaşdıqda alınan  mul-
tiplikasiya səmərəsi də yüksək olur. Sosial potensialın maddi tərəfi onun istehlak davranışı, isteh-
salda yaranan gəlirlə və onun bölgüsü ilə səciyyələnir.  

Əhali gəlirlərinin mənbəyi və formaları iqtisadi potensialın təkrar istehsalı sxemi və metodları 
ilə müəyyən olunur. Sosial amil olaraq əhalinin sosial kontingent kimi tipləşdirilməsi və onların 
dinamikasının proqnozu verilməklə, iqtisadi amil və resursların  təsnifatlaşdırılması baş verməli-
dir. Nə qədər bu uyğunluq baş verirsə, bir o qədər optimal əlaqə yaranır.  

Yuxarıda qeyd olunan maddi resurslar maddi təminatın tərkib hissəsi olduğundan xammal və 
təbii sərvətlərdən istifadə səviyyəsi və yeni texnologiyalardan istifadə amili mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Xammal və təbii ehtiyatların emalı, onun ixracı üçün xarici investisiyaların ölkəyə gə-
tirilməsi və yeni texnologiyaya üstünlük verilməsi, ucuz işçi qüvvəsi, xammalla istehsal və emal 
sənayesi, transmilli kompaniyaların yardılması son nəticədə ixraca baza yaradır və resursların tək- 
rar istehsalı üçün əsas verir.  
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Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün resurs təminatının əsas  aparıcı həlqəsi ölkənin əlve-
rişli iqtisadi-coğrafi mühiti, tranzit iqtisadi region olması, Bakı-Ceyhan neft kəmərinin sosial-iqti-
sadi səmərəsi və Bakı-Şahdəniz, TANAP-TAP qaz kəmərinin və Asiya-Avropa dəhlizi üçün TRA-
SEKA layihəsi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun, həmçinin gəmi və digər əlaqələr üçün mövcud 
potensialın olması və perspektivliyi son dərəcədə xüsusi səmərə verir.  

Yuxarıda göstərilən beynəlxalq səviyyəli layihələrin respublikada həyata keçirilməsi onların 
sosial infrastruktur təminatı, yeni iş yerlərinin açılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Res-
publikanın ərazisində istehsal, istehlak sferası, xidmət və məişət obyektlərinin tikilişi yeni iş yer-
lərinin açılmasına gətirib çıxarır. Turizmin inkişafı, mehmanxana və mənzil tikintisi, anbarlar, xid-
mət obyektləri, iaşə obyektləri və həmçinin tranzit yüklərinin daşınması, yerli əhalinin yaşayışı 
üçün zəruri olan obyektlərin inkişafı respublikada sosial rifahın və yoxsulluğun azaldılmasının 
köklü istiqamətləridir.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sxem 1. Sosial problemlərin sosial-iqtisadi inkişafda rolu. 

Respublikanın sosial – iqtisadi inkişafının məqsədi 

Sahələr İqtisadiyyat Həyat səviyyəsi 

İstehsal həcmi 
İdxal- ixrac saldosu

Təbii resurslar Əhali və iş yerləri İdxal Kapital 

Sahibkarlıq fəaliyyəti 

Xidmət sferası 

Sahibkarlığın 
hüquqi bazası 

Sahibkarlığın iqtisadi 
idarəetmə mexanizmi 

Sahibkarlığın xarici – 
iqtisadi əlaqələri 

Özəl sektor və ev 
təsərrüfatı 

Xarici ölkələrin firma 
və müəssisələri 

Bank, maliyyə, sığorta 
və birja fəaliyyəti 
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Sxemdən göründüyü kimi, sosial-iqtisadi inkişaf aydın və real məqsədlərlə ifadə olunur. İqti-
sadi artımın, yeni iş yerlərinin, sahibkarlığın və sosial xidmət sferalarının tədqiqi əsas aparıcı həlqə 
rolunu oynayır. Sahibkarlığın sosial problemləri həm təsərrüfatdaxili, həm də bölgü, mübadilə sfe-
rasında formalaşır. Əməkhaqqı firma və şirkətlərin inkişafı ilə onların maliyyə və sosial xərclərini 
artırır.  

Qeyd edilməlidir ki, əhalinin maddi və mənəvi tələbatının ödənilməsi arasında optimal nisbət 
və tənzimləmə mexanizminin əlaqəli cəhətləri yalnız respublikanın davamlı sosial-iqtisadi inkişafı 
ilə təmin oluna bilər.  

Cədvəl 1 
Azərbaycanın toplu maliyyə balansı (mln. manat) 

 
 Ölçü vahidi 2015 2018 2019 2020 
Dövlət büdcəsinin gəlirləri  mln. manat 17498.3 22149.1 24398.4 24134.5 
O cümlədən mərkəzləşmiş 
gəlirlər 

 - 21495.3 22429.3 23359.46 

Dövlət büdcəsinin xərcləri mln. manat 17785.2 23100.6 25190.1 27492.20 
Gəlirlər 
a) neft sektoru 

mln. manat 26.441 24.415 22.405 21.604 

b) qeyri-neft sektoru mln. manat 36.449 49.74 54.32 55.32.1 
Xarici dövlətlərə verilmiş 
rüsumlar üzrə 

mln. manat 18.625 68.529 66.81 69.81 

Gömrük rüsumları mln. manat 94.743 76.8000 90.000 95.000 
Digər gəlirlər mln. manat 424.7 505.7 561.6 472.5 

 

Mənbə: Az.Dövlət Statistika Komitəsi.2020-ci il rəqəmləri ilə (mln.manat) 
 
Maliyyə resurslarının artımı iqtisadiyyat üçün lazım olan əsaslı vəsaitin, kapital qoyuluşunun 

və sosial inkişaf üçün lazım olan maddi və mənəvi nemətlərin məcmusunun artımına zəmin yara-
dır. Həmçinin resursların tarazlı istifadəsi, məsrəflərin səmərəli variantının seçilməsi, optimal tex-
noloji layihələrin və sosial səmərəli idarəetmənin hazırlanmasını zəruri edir.  

 
Nəticə 

Aparılan təhlil nəticəsində ölkədə yoxsulluğun aradan qaldırılması forma və metodları araşdırıl-
maqla mahiyyətinə aydınlıq gətirilmişdir. Eyni zamanda ölkədə məşğulluğun təmin olunması 
məqsədilə iqtisadiyyatın çoxsaylı sahələri üzrə sahibkarlığın inkişafına prioritetlik verilməsi əsas-
landırılmışdır. Bununla dövlət büdcəsinin artırılması nəticəsində sosial ayırmaların getdikcə 
artırılması və  ölkə əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətləri dəqiqləşdirilmişdir. 
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Повышение уровня жизни населения страны является приоритетной обязанностью 
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Poverty reduction and main directions of socio-economic development in the  
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Summary 
Improving the living standards of the country's population is the future task of every civilized 

state. Providing employment, that is, creating new jobs is one of the basic assumptions of economic 
growth. The article analyzes the issues of increasing salaries, purchasing power of the population, 
expanding and increasing the use of social funds, analysis of the state budget. 

Purpose - causes of poverty and main directions of its reduction. 
Methodology- comparative analysis. 
The results of the investigation- poverty reduction trends are based. 
Key words: standard of living, poverty, salary, employment, social benefits, state budget. 
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AZƏRBAYCANDA İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAFI VƏ BEYNƏLXALQ  

REYTİNQLƏRDƏ MÖVQEYİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı və beynəlxalq müqayisəli reytinq-

lərdə, xüsusilə, insan kapitalı üzrə mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması perspektivlərinin müəy-
yənləşdirilməsi. 

Tədqiqatın metodologiyası - Qlobal İnnovasiya İndeksi (Qİİ) reytinqində  müəyyən göstərici-
lər üzrə ölkəmizin zəif və güclü tərəflərini araşdıraraq onların  daha yüksək nəticələrə malik ölkə-
lərin göstəriciləri ilə müqayisəli təhlili. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - insan kapitalının inkişafının təmin edilməsi istiqamətində rey-
tinq göstəricilərinin müqayisəli təhlilini apararaq Azərbaycanın bu sahədə zəif tərəflərinin səbəb-
lərinin dəqiqləşdirməklə aradan qaldırılması perspektivlərinin tapılmasında elmi mənbə kimi isti-
fadə. 

Tədqiqatın nəticələri - Qİİ-də “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” göstəriciləri üzrə Azərbaycanın 
mövqeyinin yaxşılaşdırılması istiqamətlərinin müəyyən edilərək səmərələşdirici təkliflərin irəli 
sürülməsi. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - müasir dövrün qlobal çağırışlarından irəli gələrək,  
ilk dəfə “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” göstəricisi üzrə geniş interpretasiyanın verilməsi, bu sahədə 
beynəlxalq təcrübənin ölkəmizdə tətbiq olunması perspektivlərinin araşdırılması. 

Açar sözlər: insan kapitalı, təhsil, innovasiya amilləri, tədqiqatlar, subindeks, innovativ nə-
ticələr, reytinq, göstərici. 

 
Giriş 

Müasir dövrdə rəqabətə tab gətirmək, tərəqqiyə nail olmaq üçün, əsasən, təhsilə, elmə, zəngin 
biliklərə, informasiya texnologiyalarına xüsusi önəm vermək lazımdır. Bu baxımdan inkişaf edən 
iqtisadi sistemin saxlanması, innovasiyalı iqtisadiyyata keçid ölkədə mövcud insan kapitalı ilə bir-
başa əlaqəlidir və bu gün dövlətin gələcək tərəqqisinin təhsil sistemindən və elmin inkişafı  səviy-
yəsindən asılı olması artıq təkzibedilməz bir fakta çevrilmişdir. 

Müxtəlif ölkələrin insan kapitalının müqayisəli təhlili üçün əhalinin təhsil potensialı səviyyəsini 
və elmin inkişafı səviyyəsini də nəzərə almaq təklif olunur. Bu halda əhalinin sayına nisbətdə tə-
ləbələrin sayı, ÜDM-də təhsil xərclərinin payı, elmlə məşğul olanların xüsusi çəkisi, elmə çəkilən 
xərclər və s. əsas götürülür. Bu baxımdan, əsasən, təhsil və elmin formalaşdırdığı dəyər hesab 
edilən insan kapitalının inkişafında səhiyyə, məşğulluq və digər amillər də rol oynayır.  

İnnovativ ideyalar, innovativ məhsullar da insan kapitalının əsasında yaranır. Bu baxımdan in-
novasiya, o cümlədən insan kapital ilə bağlı olan bəzi məqamları təhlil etmək üçün innovasiya 
haqqında ən mötəbər hesabatlardan biri olan Qlobal İnnovasiya İndeksinin (Global Innovation İn-
dex) 2021-ci il üzrə hesabatını nəzərdən keçirək. Əsas məqsəd  bu sahədə öz ölkəmizi müqayisəli 
surətdə araşdırmaq və insan kapitalının, həmçinin tədqiqatların keyfiyyət göstəriciləri üzrə Azər-
baycanın mövqeyinin yaxşılaşdırılması istiqamətlərini müəyyən etməkdir. 

Qlobal İnnovasiya İndeksi (Qİİ) ABŞ-ın Kornel Universiteti, Fransanın INSEAD Biznes Mək-
təbi, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı (ÜƏMT- WIPO) tərəfindən aparılan bir çalışmadır. 
İlk dəfə 2007-ci ildə nəşr olunan bu hesabat professor Sumitra Dutta tərəfindən yaradılıb və çox 
genişdir. Qİİ reytinqi, adətən, 82 göstərici (indikator) əsasında hazırlanır ki, həmin indikatorlar 
orada adları çəkilmiş 7 qrup səciyyələndirməni əks etdirən innovativ  fəaliyyətin şərtlərini, poten- 
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sialını və məhsuldarlığını əhatə edir. 82 göstəriciyə  patentlərə və digər əqli mülkiyyət obyektlərinə 
verilmiş tələbnamələrin sayından  təhsilə və elmi tədqiqatlara sərf edilən xərclərin məbləğinə qədər 
bir çox məlumatlar daxildir. Bu indikatorlara bazarın inkişafı, infrastruktur və biznes məsələləri 
və başqa göstəriciləri də aid etmək olar. 

Qlobal İnnovasiya İndeksi üzrə təhlil 
Qİİ-nin başlıca hədəfi innovativ fəaliyyətin stimullaşdırılması mexanizmlərinin dəyərləndirilməsi 

üçün real imkanların üzə çıxarılmasıdır. Qlobal İnnovasiya İndeksi 2021 reytinqi 81 indikator əsa-
sında tərtib edilmişdir, hansı ki, onlar innovasiya fəaliyyətinin potensialını, səmərəliliyi və çərçivə 
şərtlərini ehtiva edirlər. Təhlil olunan bu göstəricilər elm, təhsil, qanunvericilikdən başlayaraq  bazar, 
biznes, infrastruktur və digər məsələlərin inkişafına qədər geniş məlumatlar dairəsini əhatə edir.  

Qlobal İnnovasiya İndeksi - 2021 132 ölkəni əhatə edir ki, bu reytinqdə  lider İsveçrədir, ardınca 
isə  İsveç, ABŞ, Böyük Britaniya və Koreya Respublikası gəlir. Bu sıralamada ilk ölkələr onluğu-
na, həmçinin Niderland, Finlandiya, Sinqapur, Danimarka və Almaniya  daxildirlər. Çin isə bu 
reytinqdə ikinci onluqda təmsil edilən ölkələr sırasına daxil olub, belə ki, o,12-ci yerdə qərarlaşıb. 

Postsovet ölkələri arasında ən yaxşı göstəricilərə sahib olan Estoniya (21), Latviya (38) və Lit-
vadır (49). Rusiya 45-ci yeri, Azərbaycan isə keçən ilə nisbətən reytinqini bir az yaxşılaşdıraraq 
82-ci yerdən 80-ci yerə keçmişdir. 

Qİİ 2021 əsasən iki subindeksin orta göstəricisi ilə ifadə olunur. Belə ki, “İnnovasiya amilləri” 
subindeksi (Innovation input subindex) həyata keçirilən innovasiya proseslərini 5 qrupa bölür (1. 
İnstitutlar; 2. İnsan kapitalı və tədqiqatlar; 3. İnfrastruktur; 4. Bazarın inkişafı; 5. Biznesin inkişafı) 
və yerli iqtisadiyyatın elementlərini dəyərləndirməyə imkan verir. “İnnovativ nəticələr” (Innova-
tion output subindex) subindeksi 2 qrup üzrə (6. Elmi-texnoloji yeniliklər; 7. Kreativ nəticələr) 
innovativ fəaliyyətin faktiki nəticələrini göstərir. 

Qlobal İnnovasiya İndeksinin necə hesablandığı və hansı faktorların diqqətə alındığına nəzər 
salsaq problemli sahələrimizi görmüş olarıq. Ümumiyyətlə bu indeks hesablanarkən iki əsas su-
bindeksdən - “İnnovasiya amilləri”indən  və “İnnovativ nəticələr”dən istifadə edilir. 

"İnnovasiya amilləri" subindeksi üzrə reytinqdə respublikamız MDB ölkələri  çərçivəsində Öz-
bəkistandan (75), Ukraynadan (76), Moldovadan (80), Qırğızıstandan (81), həmçinin Ermənistan-
dan (85) və Tacikistandan (104) önə çıxaraq, 74-cü yeri tutub . 

Bu subindeks üzrə ölkənin ən yaxşı nəticəsini 36-cı yerdə qərarlaşan "Bazarın inkişafı" bloku 
tutur. Həmin blokda "Kreditlər" istiqaməti 33-cü yerdə qərarlaşıb, bu istiqamətə aid olan "Kredit 
almağın asanlığı" göstəricisi üzrə Qİİ 2021 reytinqdəki bütün ölkələr sırasında 1-ci, "Mikroma-
liyyə kreditləri" göstəricisi üzrə isə 13-cü yerdədir. 

“İnstitutlar” blokunda “Biznes mühiti” istiqaməti üzrə ölkəmiz kifayət qədər yüksək olaraq 33-
cü yerdə, “Biznesə başlamağın asanlığı” göstəricisi üzrə isə 9-cu yerdə qərarlaşıb. ”İnnovasiya 
əlaqələri” istiqaməti üzrə ölkə "Universitet-sənaye-tədqiqat  əməkdaşlığı" və "Klasterlərin inkişa-
fı" göstəricilərinə görə yüksək, müvafiq olaraq,  23-cü və 27-ci yerləri tutur. 

“İnnovativ nəticələr” subindeksi də mühüm göstərici hesab edilir. Əgər “İnnovasiya amilləri” 
subindeksi innovasiyalar üçün əlverişli mühit şəraitini əks etdirirsə, “İnnovativ nəticələr” subin-
deksi bu sahədə əldə edilən uğurları göstərir. Bu subindeks nə qədər yüksək göstəriciyə sahib olar-
sa, deməli innovativ imkanlar bir o qədər optimal istifadə olunur. 

Azərbaycan “İnnovativ nəticələr” subindeksi üzrə Tacikistandan (96-cı yer), Özbəkistandan 
(100-cü), Qazaxıstandan (101-ci) və Qırğızıstandan (119-cu) önə çıxaraq 91-ci yerdə qərarlaşır. 

 
Cədvəl 1. 

Qlobal  İnnovasiya  İndeksi - 2021 (Azərbaycan) 
 Hesab (Score) Sıra (Rank) 
Qlobal İnnovasiya İndeksi (ümumilikdə) 28.4 80 
İnnovasiya amilləri subindeksi 39.7 74 
İnnovativ nəticələr  subindeksi 17.0 91 
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“İnnovativ nəticələr”  subindeksi baxımından vurğulamaq lazımdır ki, "Kreativ nəticələr" bloku 
üzrə Azərbaycan Gürcüstandan (74), Belarusdan (93), Tacikistandan (107), Qazaxıstandan (110), 
Özbəkistandan (113) və Qırğızıstandan (120) önə çıxaraq, 67-ci yerdə qərarlaşıb. Bu subindeksdə 
diqqətimizi cəlb edən, əsasən, əqli mülkiyyət obyektləriylə müəyyənləşən və ölkəmizin 2020-ci il 
üzrə nəticəsini (56-cı yer) 2 pillə artıraraq, 54-cü yerdə qərarlaşan "Qeyri-maddi aktivlər" gös-
təricisidir. Bu göstəricidə, əsasən, yüksək mövqelərdə əqli mülkiyyət göstəriciləri: sənaye nümu-
nələrinə və əmtəə nişanları qərarlaşıb ki, onlar üzrə ölkəmiz reytinqdə yerini, müvafiq olaraq, 18 
və 11 pillə yüksəltmişdir. Həmin subindeksdə “İKT və təşkilati modelin yaradılması” göstəricisi 
də yüksək hesab edilərək 35-ci yerdə qərarlaşıb. 

"Elmi-texnoloji yeniliklər" blokundakı "Biliyin yaradılması" inteqral göstəricisinə görə 
Azərbaycan mövqeyini 6 pillə yaxşılaşdıraraq, "Rezidentlər tərəfindən hazırlanmış faydalı mo-
dellər" (39-cu yer) və "Rezidentlər tərəfindən patent almaq üçün edilən müraciətlər” (56 -cı yer) 
kimi əqli mülkiyyət göstəriciləri üzrə kifayət qədər yüksək yerləri tutur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əqli mülkiyyət üzrə ən mühüm göstəricilər, məhz sənaye mülkiyyəti 
göstəriciləri, müsbətə doğru dəyişmişdir. Bu, rezidentlərin – milli iddiaçıların patent fəallığının 
yüksəlməsi ilə bağlıdır. Belə ki, ötən dövr  ərzində "Rezidentlər tərəfindən patent almaq üçün 
edilən müraciətlər” üzrə irəliləmə 8 mövqe, "Rezidentlər tərəfindən hazırlanmış faydalı modellər" 
üzrə - 11 mövqe, “Patentlər” üzrə 12 mövqe olmuşdur. [1] 

Qeyd olunan “İnnovasiya amilləri” və “İnnovativ nəticələr” subindekslərini əhatə edən faktor-
ların da alt faktorları mövcuddur ki, bu faktorların hər birinin qiymətləndirilməsi nəticədə indeksin 
formalaşmasına gətirib çıxarır. Ümumilikdə isə  Qlobal İnnovasiya İndeksi “İnnovasiya amilləri 
subindeksi” ilə “İnnovativ nəticələr subindeksi”nin ortaq məxrəci olaraq hesablanır. 2021-ci il üzrə 
ölkəmiz “İnnovasiya amilləri” subindeksində 74-cü sırada olmasına baxmayaraq, “İnnovativ nəti-
cələr” subindeksində 91-ci sıradadır. Göründüyü kimi başlıca problem “İnnovativ nəticələr” gös-
təricilərindədir. Ancaq bunun da əsas səbəblərindən biri yetərsiz innovasiya məhsulları  faktorla-
rının olmasıdır. Belə ki, alt faktorlar çox saydadır.  

Aşağıdakı cədvəldə bu məlumatlar nəzərə alınmaqla Azərbaycanın son üç il ərzində sıralaması 
göstərilir. Qİİ modelinin strukturunun əlçatan olması  və buradakı dəyişikliklər ildən-ilə Qİİ rey-
tinqi üzrə müqayisəyə təsir göstərir. Azərbaycanın Qİİ - 2021 reytinqi üçün statistik etimad inter-
valı 80 və 91-ci yerlər arasındadır. 

Cədvəl 2. 
Qlobal İnnovasiya İndeksi üzrə Azərbaycanın mövqeyi (2019-2021). [2] 

 

İllər Qlobal İnnovasiya İndeksi İnnovasiya amilləri İnnovativ nəticələr 
2021 80 74 91 
2020 82 76 86 
2019 84 77 90 

 
2021-ci ildə Azərbaycanda “İnnovasiya amilləri” göstəricisi “İnnovativ  nəticələr”dən daha 

yaxşıdır. Belə ki, Azərbaycan  “İnnovasiya amilləri” üzrə 74-cü yerdədir ki, bu da 2020 və 2019-
cu illərlə müqayisədə yüksəkdir. “İnnovativ nəticələr”ə görə isə Azərbaycan 91-ci yerdədir və bu 
mövqe 2020 və 2019-cu illərlə müqayisədə aşağıdır. 

Azərbaycan gəliri orta səviyyədən yüksək olan 34 iqtisadi qrup arasında 24-cü yerdə, Şimali 
Afrika və Qərbi Asiyanın 19 ölkə iqtisadiyyatı arasında isə 14-cü yerdədir. Gözlənilən və müşa-
hidə edilən innovativ səmərəliliyi təhlil etdikdə görürük ki, ÜDM-ə nisbətdə Azərbaycanın göstə-
riciləri onun inkişaf səviyyəsindən gözlənilənlərə uyğun gəlir. İnnovasiya sərmayələrinin innova-
tiv nəticələrə çevrilməsi baxımından Azərbaycanda innovasiyaya qoyulan sərmayənin səviyyəsi 
ilə müqayisədə daha az innovativ məhsul istehsal olunur. 

Aşağıdakı cədvəl vasitəsilə Qlobal İnnovasiya İndeksi-2021-də Azərbaycanın güclü və zəif 
tərəflərinin icmalı verilmişdir: 
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Cədvəl 3. 
Qİİ 2021-də  Azərbaycanın güclü və zəif tərəfləri. [2] 

 
 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

Kodlar Göstəricinin adı 
Reytinq-
də yeri 

Kodlar Göstəricinin adı 
Reytinq-
də yeri 

1.3 Biznes mühiti 33 2.3.3 Tədqiqat və işləmələrə 
sərmayə yatıran top 3-də 
olan qlobal şirkətlər 

41 

1.3.1 Biznesə başlamanın 
asanlığı 

9 2.3.4 Universitetlərin reytinqi, 
ilk 3-də olan 
universitetlərin 
göstəricisi 

74 

2.1.5 Şagird-müəllim nisbəti, 
orta 

8 3.2 Ümumi infrastruktur 127 

2.2.2 Təbiət və texniki elmlər 
(mühəndislik) 
məzunları,% 

35 3.2.3 Ümumi kapitalın 
formalaşması 
(sərmayələrin ÜDM-ə 
nisbəti) 

118 

4.1 Kreditlər 33 4.3.1 Orta çəkili tarif dərəcəsi 125 
4.1.1 Kredit almağın asanlığı 1 5.1.3 Kommersiya 

müəssisələrinin 
tədqiqatlara yönəltdiyi 
vəsaitlər (ÜDM-də payı) 

85 

4.1.3 Mikromaliyyə 
kreditləri (ÜDM-də 
payı) 

13 5.2.3 Xaricdən 
maliyyələşdirilən elmi 
tədqiqatlar 

100 

5.2.1 Universitet-sənaye-
tədqiqat əməkdaşlığı 

23 5.3 Biliklərin 
mənimsənilməsi 

128 

5.2.2 Klasterlərin inkişafı 27 5.3.1 Əqli mülkiyyətdən 
istifadəyə görə ödənişlər 

124 

5.3.4 Birbaşa xarici 
sərmayələr 

25 6.3 Biliklərin yayılması 126 

7.1.4 İKT və təşkilati model 
yaradılması 

35 6.3.1 Əqli mülkiyyətdən 
daxilolmalar 

113 

7.2.2 Milli bədii filmlər 27 6.3.2 İstehsal və ixracın 
mürəkkəbliyi 

117 

   7.2.5 Kreativ məhsulların 
ixracı 

122 

 
Qlobal İnnovasiya İndeksi reytinqində “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” bloku üzrə 

ölkəmizin mövqeyinə baxış 
Azərbaycanın 2019-2021-ci illərdə “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” bloku üzrə mövqeyi haqqın-

da Qlobal İnnovasiya İndeksi tərəfindən təqdim olunan məlumatları cədvəl formasında nəzərdən 
keçirək: 
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 Cədvəl 4.  
“İnsan kapitalı və tədqiqatlar” göstəriciləri üzrə Azərbaycanın  mövqeyi 

 

Subindekslər Ölkələrin sayı 
Azərbaycanın 

mövqeyi 
Hesab (Score) 

İllər üzrə 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

2. İnsan kapitalı və 
tədqiqatlar 

129 131 132 106 89 89 17.0 21.8 24.2 

2.1 Təhsil 129 131 131 123 84 84 21.1 37.8 42.7 
2.1.1 Təhsilə çəkilən xərclər 119 116 114 103 109 106 21.1 6.5 16.1 
2.1.2 Orta təhsildə şagird 
başına görə dövlət xərcləri  
 

105 104 102 

m/y 
(məlu- 

mat yox- 
dur)

m/y m/y 0.0 0.0 0.0 

2.1.3 Təhsilin davametmə 
müddəti 

118 120 119 m/y 78 78 0.0 44.4 50.1 

2.1.4 Oxu, riyaziyyat və elm 
üzrə qiymətləndirmə, 
(PISA*) 

71 79 79 m/y 65 65 m/y 
402.

2 
402.2 

2.1.5 Şagird-müəllim nisbəti, 
orta 

113 124 123 m/y 6 8 0.0 97.4 96.0 

2.2 Ali təhsil 126 129 130 74 82 76 27.5 25.2 28.7 
2.2.1 Ali məktəblərdə təhsil 
alanlar 

123 124 128 87 85 83 20.9 19.8 21.6 

2.2.2 Təbiət və texniki elmlər 
(mühəndislik) məzunları  

101 106 110 38 44 35 40.8 38.2 47.1 

2.2.3 Xaricdən gələn tələbə 
sayı, ölkədəki universitet 
tələbələrinin ümumi sayına 
nisbətdə 

111 112 111 74 72 74 7.5 10.0 6.2 

2.3 Tədqiqat və işləmələr 
(ETTKİ) 

129 131 123 90 91 104 2.5 2.4 1.2 

2.3.1 Tədqiqatçılar, (FTE**) 105 107 108 m/y m/y m/y 0.0 0.0 0.0 
2.3.2 Tədqiqat və işləmələrə 
çəkilən xərclər (GERD***)   

114 115 116 90 92 93 3.7 3.5 3.5 

2.3.3 Tədqiqat və işləmələrə 
sərmayə qoyan top 3-də olan 
qlobal şirkətlər  

129 131 132 43 42 41 0.0 0.0 0.0 

2.3.4  Universitetlərin 
reytinqi, ilk 3-də olan 
universitetlərin orta 
göstəricisi (QS****)  

129 131 132 72 71 74 3.7 3.9 0.0 

 
*PISA – Proqramme for International Student Assesment (Tələbələrin təhsil nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq proqram) 
**FTE – Full-time equivalent (Tam məşğulluğun ekvivalenti). Bu, vahid işçinin işinin ağırlı-

ğını göstərir, müqayisə üçün istifadə olunur.  
***GERD - Gross domestic expenditure on research and development (Tədqiqat və işləmələr 

üzrə ümumi daxili xərclər) 
****QS – Quacquarelli Symonds ("QS World University Rankings" – Dünyanın ən nüfuzlu 

ali məktəb reytinqlərindən biri) 
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Cədvəldən də göründüyü kimi, Azərbaycanın 2019-cu ildə “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” bloku 
üzrə mövqeyi 126 ölkə arasında 106-cı olmuşdur, növbəti illərdə - 2020-də 131, 2021-də isə 132 
ölkə arasında 89-cu sırada qərarlaşmışdır. 

2021-ci ildə bu göstərici üzrə  qonşu Gürcüstan 60-cı, qardaş Türkiyə 26-cı, Rusiya 29-cu, 
Qazaxıstan 66-cı, Ukrayna 44-cü, İran 49-cu, Estoniya 34-cü, Litva 43-cü yerdədirlər. Bu siyahıya 
isə Koreya, İsveç, Almaniya, Finlandiya və Danimarka başçılıq edir. Nankor qonşularımız Er-
mənistan 94-cu yerdə olsa da, bu, təbii ki, bizim üçün təskinlik ola bilməz. 

Güclü tərəflərimizə gəldikdə isə cədvəl 3-də gördüyümüz kimi, cədvəl 4-də də şahidi oluruq ki, 
Azərbaycanın “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” blokunda  “Şagird-müəllim nisbəti” göstəricisi yük-
səkdir, belə ki, 8-ci yeri tutur. Həmçinin “Təbiət və texniki elmlər (mühəndislik) məzunları” göstə-
ricisi üzrə reytinqdə yerimiz 2020-ci ildəki 44-cü yerdən 2021-ci ildə 35-ə yüksəlmişdir. 

Onu da vurğulamaq lazımdır ki, bu blokda “Ali təhsil” göstəricisi üzrə Azərbaycan 2020-ci ildə 
82-ci yerdən 2021-ci ildə 76-cı yerə keçərək öz mövqeyini yaxşılaşdırmışdır. Həmçinin qeyd edək 
ki, Universitetlərin QS reytinqi üzrə Azərbaycan ümumilikdə 74-cü yerdə qərarlaşaraq MDB 
ölkələri arasında Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna və Belarusdan geridə qalaraq, 5-ci yeri tutur. 

Qİİ-də “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” göstəriciləri üzrə Azərbaycanın mövqeyinin müqa-
yisəli araşdırılması 

Etiraf  etməliyik ki, Azərbaycan  Qİİ 2021 reytinqində “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” bloku 
üzrə ümumilikdə geridədir. Ölkəmizin bu sahədə geridə olmasının səbəblərini araşdırmaq üçün  
89-cu yerdə olan Azərbaycanı  “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” bloku üzrə verilmiş reytinqdə 66-cı 
yerdə olan Qazaxıstanla  müqayisə etmək qərarına gəldik. İlk öncə ümumilikdə Qlobal İnnovasiya 
İndeksi üzrə hər iki ölkənin mövqeyini nəzərdən keçirək. 

Cədvəl 5. 
Qlobal İnnovasiya İndeksi üzrə Qazaxıstanın və Azərbaycanın mövqeyi (2019-2021) 

 

Ölkələr Qazaxıstan Azərbaycan 
İllər 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Qlobal İnnovasiya İndeksi 79 77 79 84 82 80 
İnnovasiya amilləri 64 60 61 77 76 74 
İnnovativ nəticələr 92 94 101 90 86 91 

 
Cədvəli nəzərdən keçirdikdə görürük ki, ümumilikdə Qlobal İnnovasiya İndeksi üzrə bu ölkələr 

arasında o qədər də ciddi fərq yoxdur. “İnnovasiya amilləri” subindeksi üzrə Azərbaycanın möv-
qeyi Qazaxıstandan geridir, lakin bu fərq “İnnovativ nəticələr” subindeksində, xüsusilə də 2021-
ci il üçün ölkəmizin xeyrinə dəyişir. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi, əsas araşdırma obyektimiz olan 
“İnsan kapitalı və tədqiqatlar” bloku üzrə Azərbaycanın mövqeyi (89-cu yer) bizim üçün ciddi 
sayılacaq bir fərqlə Qazaxıstandan  (66-cı yer) geridir. Bunun üçün hər iki ölkənin bu blok üzrə 
göstəricilərini eyni cədvəldə verərək onların mövqeləri arasındakı fərqləri yaxından araşdırmaq 
istədik. 

Cədvəli nəzərdən keçirdikdə görürük ki, Qazaxıstan “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” bloku üzrə 
2019, 2020 və 2021-ci illər üzrə, demək olar ki, sabit movqedə olub, müvafiq olaraq, 67, 68 və 66-
cı yerləri tutub. Azərbaycan isə bu illər üzrə, müvafiq olaraq, 106 və 89-cu yerlərdə qərarlaşıb. 
Son 2 ildə (2020 və 2021-ci illər) mövqeyi (89-cu yer) dəyişməyib. Beləliklə, 2019-cu illə müqayi-
sədə irəliləyiş olsa da, Azərbaycan  ümumi sıralamada xeyli geridədir. Bəs bunun səbəbləri nədir? 
Bu səbəbləri öyrənmək üçün bu sahədə hal-hazırda Azərbaycandan 23 pillə qabaqda olan Qaza-
xıstanla müqayisəli təhlili davam etdirək.  

Qİİ-2021-in reytinqində “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” blokunda Azərbaycan Qazaxıstanı bir 
neçə göstərici (şagird-müəllim nisbəti,  təbiət və texniki elmlər (mühəndislik) məzunları) üzrə qa-
baqlasa da, əksər göstəricilərə görə geridədir. Yeri gəlmişkən, ölkəmizin geridə olmasının səbəb-
lərindən biri də bəzi göstəricilər üzrə məlumatların olmamasıdır. 
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Cədvəl 6.  
“İnsan kapitalı və tədqiqatlar” bloku üzrə Qazaxıstanın və Azərbaycanın mövqeyi 

 

Subindekslər 
Qazaxıstanın mövqeyi Azərbaycanın mövqeyi 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 
2. İnsan kapitalı və tədqiqatlar 67 68 66 106 89 89 
2.1 Təhsil 72 76 78 123 84 84 
2.1.1 Təhsilə çəkilən xərclər 105 104 101 103 109 106 
2.1.2 Orta təhsildə şagird başına 
görə dövlət xərcləri  49 43 41 

m/y 
(məlumat 
yoxdur) 

m/y m/y 

2.1.3 Təhsilin davametmə müddəti 45 40 40 m/y 78 78 
2.1.4 Oxu, riyaziyyat və elm üzrə 
qiymətləndirmə, (PISA*) 

53 64 64 m/y 65 65 

2.1.5 Şagird-müəllim nisbəti, orta 2 8 12 m/y 6 8 
2.2 Ali təhsil 54 55 48 74 82 76 
2.2.1 Ali məktəblərdə təhsil alanlar 53 45 31 87 85 83 
2.2.2 Təbiət və texniki elmlər 
(mühəndislik) məzunları  

31 39 46 38 44 35 

2.2.3 Xaricdən gələn tələbə sayı, 
ölkədəki universitet tələbələrinin 
ümumi sayına nisbətdə 

72 62 65 74 72 74 

2.3 Tədqiqat və işləmələr 
(ETTKİ) 

56 57 54 90 91 104 

2.3.1 Tədqiqatçılar, (FTE**) 59 62 61 m/y m/y m/y 
2.3.2 Tədqiqat və işləmələrə 
çəkilən xərclər (GERD***)   

97 101 103 90 92 93 

2.3.3 Tədqiqat və işləmələrə 
sərmayə qoyan top 3-də olan qlobal 
şirkətlər  

43 42 41 43 42 41 

2.3.4  Universitetlərin reytinqi, ilk 
3-də olan universitetlərin orta 
göstəricisi (QS****)  

35 37 36 72 71 74 

 
Azərbaycan  Qazaxıstandan “Tədqiqat və işləmələr” istiqaməti üzrə göstəricilərdə də geri qalsa 

da, zənnimizcə, biz əsasən “Təhsil”, xüsusilə də “Ali təhsil” istiaqmətləri üzrə olan göstəricilərin 
fərqinə daha çox diqqət ayırmalıyıq. Belə ki, bu istiqamətlər üzrə olan göstəricilərdə “Şagird-
müəllim nisbəti” və  “Təbiət və texniki elmlər (mühəndislik) məzunları” istisna olmaqla digərlə-
rinin hamısında ölkəmiz geridədir. Ən çox fərq isə “Təhsilin davametmə müddəti” və “Ali mək-
təblərdə təhsil alanlar” göstəricilərindədir. Son 2021-ci il üzrə Qazaxıstan bu göstəricilər üzrə 
müvafiq olaraq, 40 və 31-ci yerlərdə, Azərbaycan isə 78 və 83-cü yerlərdə qərarlaşıb. Hər iki 
göstəricinin qiymətləndirməsi üçün mənbə YUNESKO-nun Statistika İnstitutunun (YSİ) onlayn 
məlumat bazası olmuşdur.[3] “Təhsilin davametmə müddəti” göstəricisi qiymətləndirilərkən oğlan 
və qızların ibtidaidən aliyə qədər olan təhsil üzrə məktəb həyatının gözlənilən davametmə müddəti 
nəzərə alınır. Buradakı yüksək nəticə uşaqların təhsildə daha çox il keçirmə ehtimalını və təhsil 
sistemində qalmanın daha yüksək ümumi səviyyəsini göstərir. “Ali məktəblərdə təhsil alanlar” 
göstəricisi isə yaşından asılı olmayaraq, ali təhsil müəssisələrində oxuyan tələbələrin əhalinin rəs-
mi olaraq ali təhsil almaq səviyyəsinə uyğun gələn yaş qrupuna olan nisbəti üzrə hesablanır. Bu 
halda ali təhsil, qabaqcıl tədqiqat ixtisası olub-olmamasından asılı olmayaraq, adətən minimum 
qəbul şərti kimi ikinci səviyyəli təhsilin uğurla başa çatdırılmasını tələb edir.  
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Ümumiyyətlə, cədvəli bu blok üzrə diqqətlə nəzərdən keçirdikdə görürük ki, təhsilimizdə 
müəyyən qədər irəliləyişin olmasına baxmayaraq, bizim bu sahədə mövqeyimiz hələ də ürəkaçan 
deyil. Təhsil üzrə respublikamız 2019-cu ildə 129 ölkə arasında 123-cü yerdə, növbəti illərdə - 
2020-də 131 ölkə arasında, 2021-də isə 132 ölkə arasında 84-cü yerdədir. 2019-cu ilə nisbətdə 
2020-ci ildə ciddi irəliləyiş olsa da, 2021-ci ildə bu göstərici dəyişməyib. Bu sahədə ölkəmizdə 
təhsilə çəkilən xərclərə baxdıqda şahidi oluruq ki, həmin xərclər üzrə Azərbaycan 2019-cu ildə 
119 ölkə arasında 103-cü yerdə, 2020-ci ildə 116 ölkə arasında 109-cu yerdə, 2021-ci ildə isə 114 
ölkə arasında 106-cı yerdədir. Təbii ki, bu göstəricilər həmin sahədəki çatışmazlıqlardan xəbər 
verir. 

Azərbaycanda son 3 ildə dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan xərclərin statistikasına nəzər yeti-
rək: 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən təhsil xərclərinə 3277,7 milyon manat vəsait ayrılıb ki, bu da 
2020-ci ilə nisbətən 242,9 milyon manat və ya 8,0 faiz, 2019-cu ilin icra göstəriciləri ilə müqayi-
sədə isə 1085,5 milyon manat və ya 49,5 faiz çox olub. 2021-ci ildə təhsil xərclərinin dövlət büdcə-
si xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 11,5 faiz təşkil edib ki, bu da 2020-ci ilə nisbətən 0,5 faiz  
çoxdur. Təhsil xərclərinin 2021-ci il üçün ÜDM-də xüsusi çəkisi 4,3 faiz olub ki, bu da 2019-cu 
ilin icra göstəriciləri ilə müqayisədə 1,6 faiz çoxdur. [4]  Lakin istənilən halda təhsilə, o cümlədən 
də elmə çəkilən xərclərin ÜDM-də payı, həmçinin qeyri-dövlət ayırmaları və sərmayələr az olduğu 
üçün Azərbaycanın “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” bloku üzrə mövqeyi ürəkaçan deyil.  

 
Nəticə və təkliflər 

Respublikamızda innovativ inkişafa keçidin zəruriliyi insan kapitalının formalaşdırılmasını və 
ümumi rifah səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə cəmiyyətin potensial imkanlarının praktik və sə-
mərəli tətbiqinə əsaslanan strategiyanın hazırlanmasını qaçılmaz edir. Hələ bir çox illər bundan 
əvvəl Prezident İlham Əliyev “neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi” strategiyasını elan et-
məklə intellektual inkişaf modelinə əsaslanan modern cəmiyyət quruculuğunun respublikamız 
üçün də əsas hədəf olduğunu bütün dünyaya bəyan etmişdi. Hal-hazırda müstəqil Azərbaycanın 
inkişafının əsasında neft kapitalı ilə insan kapitalının, ölkənin təbii resursları ilə intellektual po-
tensialın vəhdəti strategiyası dayanır. Bu gün əsas məqsədlərdən biri də Azərbaycanda rəqabətqa-
biliyyətli iqtisadi sistemin qurulması və davamlı innovasiyalı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi nöq-
teyi-nəzərindən ölkənin müasir tələblərə cavab verən intellektual insan kapitalı potensialının daha 
mükəmməl şəkildə formalaşdırılmasıdır. Bu baxımdan Qlobal İnnovasiya İndeksinin reytinqində 
ölkəmizin bu potensialını əks etdirən “İnsan kapitalı və tədqiqatlar” göstəriciləri üzrə Azərbayca-
nın mövqeyinin yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi müasir 
dövrün ən vacib tələblərindən biridir. Beləliklə, bizim qənaətimizə görə, yaxın perspektivdə Azər-
baycanın bu sahədə mövqeyinin yaxşılaşdırılması üçün aşağıdakı təkliflərin də nəzərə alınmasını 
məqsədəuyğun hesab etmək olar: 

- insan kapitalının inkişafına daha çox vəsaitin yönəldilməsi məqsədilə büdcənin sosialyönümlü 
xərc istiqamətləri içərisində növbəti illərdə təhsilə və elmə çəkilən xərclərin ÜDM-də payının ar-
tırılması və  vəsait bölgüsünün daha səmərəli, məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsi, həmçinin 
bu istiqamətdə qeyri-dövlət ayırmaları, köçürmələr və sərməyə yatırımlarını təşviq etmək üçün 
zəruri tədbirlərin (vergi güzəştləri və s.) görülməsi; 

- insan kapitalına əsas töhfə olan təhsilin inkişaf etdirilməsi məqsədilə bu sahədə cəmiyyətin 
sosial-iqtisadi tərəqqisinə yardım edən islahatların həyata keçirilməsi, qloballaşan dünyada 
günümüzlə səsləşən çoxsaylı modern fənlərə üstünlük verilməsi, həmçinin peşə təhsili sahəsində 
də ciddi islahatların aparılması və bu təhsilin bazar münasibətlərinə uyğun şəkildə qurulması; 

-  təhsil müəssisələrində, o cümlədən regionlarda təhsil sistemi ilə ölkənin təsərrüfat-sənaye 
subyektləri arasında qarşılıqlı məhsuldar əlaqənin yaradılması, bazarda tələbatın olmadığı mütə-
xəssislərin təkrar hazırlanmasının qarşısının alınması, humanitar və texniki təhsilin məşğulluqda 
ləng restrukturizasiyaya səbəb olan müəyyən sahələrinə tələbatın aşağı salınması; 

- əmək bazarının tələbatının dəyişmə  dinamikasının  proqnozlaşdırılması və  ölkənin davamlı  
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iqtisadi inkişafı maraqları naminə müxtəlif peşə qruplarının işçilərinə tələbatın formalaşması 
üçün marketinqin imkanlarından istifadə edilməsi; 

- əmək bazarında kadr vəziyyəti nəzərə alınmaqla, mütəxəssislərin hazırlanması üçün dövlət 
sifarişinin formalaşdırılması, məzunların işlə təmin olunmasına köməkliyin göstərilməsi; 

- özəl sektor - universitet əlaqələrinin günün tələbləri səviyyəsində inkişaf etdirilməsi, univer-
sitetlərin maliyyəşdirilməsində özəl müəssisələrin birbaşa iştirakını stimullaşdırmaq üçün sifarişli 
kadr hazırlığı və elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi; 

 - insan kapitalının hazırkı səviyyəsini artırmaq üçün onun gücləndirilməsinə yönəlmiş, beynəl-
xalq təcrübəyə əsaslanan dövlət proqramlarının hazırlanması, təhsilə qoyulan investisiyanın yük-
sək gəlirli olmasının təmin edilməsi; 

- ölkəmizdə insan kapitalının tərəqqisinə səbəb olacaq tədris sistemlərinin inkişaf etdirilməsi 
və bu yöndə strategiyaların hazırlanması, iqtisadi inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla zəruri 
istiqamətlər (ixtisaslar) üzrə təhsil hazırlığının məzmununa tələblərin formalaşdırılması. 
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Перспективы развития человеческого капитала в Азербайджане и улучшения его  
позиций в международных рейтингах 

 
Резюме 

Цель исследования: определить перспективы дальнейшего улучшения социально-эко-
номического развития Азербайджана и его позиции в международных сравнительных рей-
тингах, в частности, по человеческому капиталу.  

Методология исследования: изучая слабые и сильные стороны нашей страны по опре-
деленным показателям рейтинга Глобального Инновационного Индекса (ГИИ), сравни-
тельно анализировать их с показателями стран с более высокими результатами 

Значение применения исследования: использование исследования в качестве научно-
го источника для поиска перспектив преодоления слабых сторон Азербайджана в области 
обеспечения развития человеческого капитала  

путем проведения сравнительного анализа рейтинговых показателей. 
Результаты исследования: определение направлений улучшения позиции Азербайджа-

на по показателям «Человеческий капитал и исследования» в ГИИ и внесение рациональ-
ных предложений.  

Оригинальность и научная новизна исследования: впервые, исходя из глобальных 
вызовов современности, дать широкую трактовку показателя «Человеческий капитал и ис-
следования», изучить перспективы применения международного опыта в этой области в 
нашей стране.  

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, факторы инноваций, исследо-
вание, субиндекс, инновационные результаты, рейтинг, индикатор. 
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Perspectives for the development of human capital in Azerbaijan and improving its  
position in international rankings 

 
Summary 

Purpose of the research: to determine the perspectives for further improvement of the socio-
economic development of Azerbaijan and its position in international comparative ratings, in par-
ticular, in terms of human capital. 

Methodology of the research: studying the strengths and weaknesses of our country according 
to certain indicators of the Global Innovation Index (GII) ranking, comparatively analyze them 
with the indicators of countries with higher results 

The value of the research: using the study as a scientific source to find perspectives for overc-
oming the weaknesses of Azerbaijan in the field of ensuring the development of human capital by 
conducting a comparative analysis of rating indicators. 

Results of the research: determination of directions for improving Azerbaijan's position on 
the indicators of "Human Capital and Research" in the GII and making rational proposals. 

Originality and scientific novelty of the research: for the first time, based on the global chal-
lenges of our time, to give a broad interpretation of the indicator "Human capital and research", to 
study the perspectives for the application of international experience in this area in our country. 

Key words: human capital, education, innovation factors, research, sub-index, innovative 
results, rating, indicator. 
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İNNOVATİV SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ 

KOOPERASİYANIN ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində beynəlxalq kooperasiyanın 

əhəmiyyətinin tədqiqindən və müasir elmi-praktiki baxışların formalaşdırılmasından ibarətdir.  
Tədqiqatın metodologiyası - məqalənin hazırlanmasında təhlil, sintez və ümumiləşdirmə me-

todlarından istifadə edilmişdir. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Azərbaycanda innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində 

beynəlxalq kooperasiya proseslərində toplanmış mütərəqqi təcrübədən səmərəli istifadə olunması 
ilə bağlıdır.  

Tədqiqatın nəticələri - Azərbaycanda innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində beynəl-
xalq kooperasiyanın əhəmiyyətinin elmi baxımdan dərk edilməsi, bu sahədə mövcud yanaşmalar-
dan fəal istifadə edilməsi istiqamətində təkliflərin hazırlanması ilə ifadə olunur.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - yeni çağırışlar şəraitində innovativ sahibkarlığın in-
tensivləşdirilməsinə və bu proseslərdə beynəlxalq kooperasiyanın roluna dair konseptual müddəa-
lar işlənilmiş və müasir dövrdə innovativ sahibkarlığın inkişafının daha səmərəli təşkil olunması-
nın vacibliyi əsaslandırılmışdır.  

Açar sözlər: innovativ sahibkarlıq, beynəlxalq kooperasiya, elmi-texniki yeniliklər, innova-
siya siyasəti, innovatik yanaşmalar, Azərbaycanda innovativ sahibkarlığın inkişafı, innovatik 
sahibkarlığın inkişaf perspektivləri.   

 
Giriş 

Ölkənin innovasiya siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri beynəlxalq kooperasiya əsasında in-
novativ sahibkarlığı inkişaf etdirmək və bu sahədə rəqabət üstünlükləri əldə etmək üçün şərait 
yaradılmasıdır. Azərbaycanın innovativ inkişaf səviyyəsinə və istehsalın texniki təminatına görə 
qabaqcıl ölkələrdən geri qalmasını nəzərə alaraq, deyə bilərik ki,  özünün texnoloji bazasını inkişaf 
etdirmək məqsədilə təşəbbüslər həyata keçirməklə yanaşı, qabaqcıl dünya təcrübələrindən istifadə 
etmək üçün səylər göstərmək lazımdır. Müəssisələr arasında kooperasiya bilik mübadiləsini, risk-
lərin, xərclərin azaldılmasını, habelə ümumilikdə innovasiya resurslarının və nəticələrinin birləş-
dirilməsini təmin edir ki, bu da müasir reallıqlarda onun uğurla həyata keçirilməsi üçün mühüm 
meyar kimi çıxış edir. Bunu nəzərə alaraq, innovativ sahibkarlığın inkişafı sahəsində beynəlxalq 
kooperasiyanın əhəmiyyətinin aktivləşdirilməsinə obyektiv ehtiyac vardır. Müasir dünyada elm, 
innovasiya və yeni texnologiyalar sosial-iqtisadi inkişafda həlledici amildir. Onların köməyi ilə 
məhsulların, malların və xidmətlərin istehsal həcmi və çeşidi durmadan artır. Yeni nəsil texnologi-
yaları öz mütərəqqi üstünlüklərini artırmağa və sosial-iqtisadi inkişafın mənfi amillərinin təsirini 
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müəyyən edilmiş həddə saxlamağa yönəlib. Bu gün dünyanın əksər ölkələri elmi-texniki fəaliyyə-
tin nəticələrinin yaradılması, ötürülməsi və istifadəsinin davamlı iqtisadi inkişafın əsas şərtləri ol-
duğu innovativ biliklərə əsaslanan iqtisadiyyata keçid vəzifəsini qarşılarına qoyur [9, s. 160] . 

Məlumdur ki, müasir dövlətin iqtisadi, sosial və siyasi gücü onun iqtisadiyyatında yüksək tex-
nologiyalardan istifadəyə əsaslanır. Ancaq məsələ innovativ texnologiyaların özündə, təsərrüfat 
subyektlərinin onları davamlı olaraq istehsal etmək qabiliyyətində deyil, onları bazara çıxarmaq, 
tez bir zamanda ehtiyac duyduğu məhsul və xidmətlərə çevirmək qabiliyyəti və bacarığındadır. 
Yeni texnologiyaların kommersiyalaşdırılması mexanizminin müasir konsepsiyası ondan ibarətdir 
ki, texnologiyaların elmi sferadan sənaye sahəsinə yayılması yalnız innovasiya fəaliyyətinin bütün 
subyektlərinin, o cümlədən, alimlər, tədqiqatçılar, investorlar, sahibkarlar və dövlət orqanlarının 
fəal qarşılıqlı əlaqəsi və əməkdaşlığı ilə səmərəli olur.  

Yeni çağırışlar kontekstində innovativ sahibkarliğin inkişaf etdirilməsində beynəlxalq 
kooperasiyanin aktual məsələləri  

Son illərdə bir çox elmi tədqiqatlarda daha çox innovasiya və sahibkarlıq probleminə diqqət 
yetirilir. Bu problemlərin hər ikisinə həm nəzəri, həm də təcrübi baxımdan yanaşılır [1, s. 41]. 
Sahibkarlıq fəaliyyəti sistemli şəkildə mənfəət əldə etmək məqsədi ilə konkret məhsulların (işlərin, 
xidmətlərin) yaradılması və satışı prosesinin təşkili və həyata keçirilməsidir. İnnovasiya isə yeni 
və ya təkmilləşdirilmiş məhsulların yaradılması, mənimsənilməsi, yayılması və tətbiqi  prosesidir. 
Sahibkarlıq fəaliyyətindən fərqli olaraq, innovasiya başqa bir problemi həll edir - sahibkarın 
müxtəlif növ effektlər (iqtisadi, sosial, ekoloji və s.) əldə etmək üçün yenilik axtarışını və inkişafını 
təmin edir. Bu zaman innovativ fəaliyyət sahibkarın fəaliyyətinin funksional sahələrindən biri kimi 
nəzərdən keçirilir və sahibkarlıq fəaliyyətinin innovativ növünü xarakterizə edir [8, s. 94]. 

İnnovasiya prosesinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, o, elmi, texnologiyanı, iqtisadiyyatı, sahib-
karlığı, idarəetməni özündə birləşdirir və elmi ideyanın yarandığı vaxtdan onun kommersiyalaşdı-
rılmasının həyata keçirilməsinə qədər bütün spektri əhatə edir. İnnovasiya mövcud müəssisənin 
inkişafının yeni yollarının axtarışına əsaslanır. İnnovasiyalar həm də yeni sosial, ekoloji, təşkilati, 
iqtisadi inkişaflar, idarəetmə üsulları və iqtisadi fəaliyyətin informasiya təminatıdır. İnnovasiyanın 
mühüm xüsusiyyətləri onun elmi-texniki yeniliyi, sənayedə tətbiqi və kommersiya məqsədə-
uyğunluğudur. Bu o deməkdir ki, elmi-texniki yeniliklər özündə yeniliyi ehtiva etməli, cəmiyyətin 
bazar tələbatını ödəməli, istehsalçıya maksimum gəlir gətirməlidir. Müasir dövrdə sahibkarın ən 
çətin işlərindən biri yeni ideyaların axtarışı və həyata keçirilməsidir. Bunun üçün yeni həll yolları 
tapmaq, yaradıcı düşünmək lazımdır. Lakin bütün bunlarla yanaşı, mövcud şəraitdə fəaliyyət gös-
tərən qüvvələr balansını qiymətləndirmək və anlamaq bacarığı tələb olunur. Bütün bunlar innova-
tiv sahibkarlıq üçün əsasdır. İnnovativ sahibkarlıq dedikdə, milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində 
innovasiyaların yaradılması və fəal şəkildə yayılması yolu ilə gəlir əldə etmək məqsədi daşıyan 
kommersiya fəaliyyətinin xüsusi növü başa düşülür. İnnovativ sahibkarlıq kommersiya fəaliyyəti-
nin bir növüdür. Məqsədi təhsil və iqtisadiyyatın bütün sahələrində innovasiyaların aktiv şəkildə 
yayılması ilə gəlir əldə etməkdir. O, müəssisənin inkişafının yeni üsullarının axtarışına və ya yeni 
innovasiya yönümlü müəssisənin yaradılmasına əsaslanır [7, s. 116]. İnnovativ sahibkarlığın sub-
yektlərinə fərdi sahibkarlar və innovasiya fəaliyyətini həyata keçirən bütün mülkiyyət formalı təş-
kilatlar daxildir. İnnovativ sahibkarlıq elmi-tədqiqat, istehsalat və layihə institutlarında və ya bir-
liklərində, universitetin elm müəssisələrində, bilavasitə innovativ müəssisələrdə, vençur təşkilat-
larında, habelə ayrı-ayrı ixtiraçılar, konstruktorlar, texnoloqlar və alimlər tərəfindən həyata keçi-
rilə bilər. İnnovativ sahibkarlıq nəticəsində bu subyektlər mallar, xidmətlər, görülən işlər, texniki 
vasitələr və texnologiyalar formasında innovasiyalar yaradırlar.  

Klassik sahibkarlıqdan fərqli olaraq, innovativ sahibkarlıq istehsalın intensiv inkişafını nəzərdə 
tutur. Burada sahibkarın innovativ rolu artır. Çünki o, innovativ sahibkarlığa imkan verən müasir 
texnika və texnologiyadan istifadə edərək yeni mallar yaradan şəxs kimi çıxış edir (Şəkil 1).  
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Şəkil. İnnovativ sahibkarlığın sxemi (müəllif tərəfindən hazırlanmışdır). 
 
Qeyd edək ki, innovativ sahibkarlıq anlayışının geniş şərhinə iki amil kömək edir. Birincisi, 

əsas məqsədi məhsul istehsal etmək olan bütün şirkətlər məhsulların həm özlərinin, həm də bütöv-
lükdə şirkətin rəqabət qabiliyyətini qorumaq üçün innovativ fəaliyyətlə məşğul olurlar. Yüksək 
dinamik bazarda müəssisələr rəqiblərin və xarici mühitin dəyişiklikləri səbəbindən istehsalın da-
vamlı modernləşdirilməsini həyata keçirirlər. İstehsalın davamlı yenilənməsi davamlı rəqabət üs-
tünlüyünün mənbəyidir. Yeniliklərdən istifadə sürəti, bazarda baş verən dəyişikliklərə reaksiya 
sürəti rəqabət üstünlüyü əldə etməyin açarıdır. İkincisi, innovativ sahibkarlıq bütövlükdə tədqiqat, 
elmi-texniki, istehsal fəaliyyətini, habelə marketinqi, maliyyələşdirməni və yeni məhsul və ya xid-
mət növünün inkişafı və yayılmasına investisiyaları əhatə edən innovativ proseslərin müxtəlifliyi 
ilə xarakterizə olunur. Ona görə də bir çox mənbələrdə tamamilə haqlı olaraq sahibkarlığın daha 
çox innovativ xarakter daşıdığı qeyd olunur və mühüm vəzifə sahibkarlığın inkişafına yönəldilir 
[5, s. 41]. 

İnnovativ sahibkarlığın formalaşmasına ehtiyac bir sıra səbəblərdən qaynaqlanır. Hər şeydən 
əvvəl, texnika və texnologiyanın köhnəlməsi, yeni texnologiyanın sürətlə tətbiqinə obyektiv eh-
tiyac yaranır. Bu, ixtiraçıların kütləvi yaradıcılığının inkişaf etdirilməsini və yeni texnologiyanın 
yaradılması və mənimsənilməsi üçün lazım olan vaxtın əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasını tələb 
edir. İnnovasiya sahibkarlığının təşkili və stimullaşdırılması sahəsində xarici təcrübə göstərir ki, 
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin dövlət elmi-texniki siyasəti əlverişli innovasiya mühitinin 
yaradılmasına və dəstəklənməsinə yönəlmiş təşkilati və qanunvericilik tədbirləri kompleksinin hə-
yata keçirilməsinə əsaslanır. İnnovasiya sahibkarlığının inkişafının stimullaşdırılmasının ən mü-
hüm mexanizmləri bunlardır: innovasiya sahibkarlığının büdcə maliyyələşdirilməsinin yüksək sə-
viyyəsi ilə ixtisaslaşmış innovativ proqramların və layihələrin işlənib hazırlanması, güzəştli kre-
ditləşdirmə, vergitutma və elmi-tədqiqat işlərinin sığortalanması sistemlərinin işləməsi, sürətlən-
dirilmiş amortizasiya və s. Demək olar ki, bütün ölkələrdə özəl sektor və universitetlər innovasiya 
prosesində fəal iştirak edir, onların bir çoxunda elmi-tədqiqat mərkəzləri fəaliyyət göstərir, elmi 
məktəblə istehsalat arasında əməkdaşlıq inkişaf etdirilir, innovasiya istifadəçiləri üçün informa-
siya təminatı və xidmətlər səmərəli təşkil olunur. İnnovasiya sahibkarlığını sürətləndirmək üçün: 
1) innovasiyaların kommersiyalaşdırılmasına investisiyaların cəlbediciliyi artırılmalıdır; 2) təsər-
rüfat subyektlərinin innovasiyalara maksimum həssaslığını təmin edən şərait yaradılmalıdır (əlve-
rişli investisiya mühitinin yaradılmasına yönəlmiş tədbirlər, o cümlədən vergi rejimi, gömrük siya-
səti); 3) dövlət səviyyəsində texnologiyaların vaxtaşırı modernləşdirilməsi və yenilənməsi yolu ilə 
rasional innovasiya dinamikasına dəstək verilməlidir; 4) innovasiyaları stimullaşdırmaq məqsədilə 
ölkə qanunvericiliyində islahatlar aparılmalıdır (məsələn, əqli mülkiyyət hüquqlarından istifadənin 

Elmi və texniki sahə sahibləri, 
istehsalat üzrə kadrlar, işçi qüvvəsi 

Elmi-texniki məhsulların alıcıları 

İNNOVASİYA 
SAHİBKARLIĞI 

Dövriyyə 
kapitalının sahibləri 

Əsas vəsaitlərin 
sahibləri 
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tənzimlənməsi üzrə); 5) innovativ infrastrukturun formalaşdırılması və inkişafı üçün tədbirlər ha-
zırlanmalı və həyata keçirilməlidir; 6) texnologiyaların və innovasiyaların dünya bazarlarına fəal 
çıxışını, onların transferi istiqamətində strateji fəaliyyəti təmin etmək və bu sahədə beynəlxalq 
kooperasiyanı gücləndirmək, ölkə mütəxəssislərinin beynəlxalq elmi-texniki layihələrdə iştirakı 
təmin edilməlidir [3, s. 30]. 

Deməli, milli innovasiya sisteminin inkişafının əsas istiqamətlərinin və perspektivlərinin müəy-
yən edilməsi və əsaslandırılması iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində həlledici əhəmiyyət kəsb 
edir. Məhz sənayenin tərəqqisini, iqtisadi fəaliyyətinin əsas elementləri olan yerli müəssisələrin 
maliyyə sabitliyini müəyyən edəcək səmərəli və rəqabətqabiliyyətli innovasiya sisteminin forma-
laşdırılmasıdır. İnnovativ sahibkarlığın inkişafında beynəlxalq kooperasiyanın xüsusi rolu vardır. 
İnformasiya cəmiyyətində elm, texnologiya və innovasiya sahəsində beynəlxalq kooperasiya daim 
genişlənir. Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində iri innovativ layihələrin həyata keçiril-
məsi və onların nəticələrinin bazara çıxarılması yalnız transmilli tədqiqat və istehsal şəbəkələri 
zəncirləri çərçivəsində mümkündür. Bu baxımdan innovativ sahibkarlığın  inkişafı sahəsində bey-
nəlxalq kooperasiyanın  rolunun gücləndirilməsi hər bir dövlətin siyasətinin prioritet istiqamətlə-
rindən biridir. İnnovativ sahibkarlıq  sahəsində beynəlxalq kooperasiya aparıcı ölkələrin dövlətləri 
və hökumətləri tərəfindən fəal şəkildə dəstəklənir və innovativ layihələrin həyata keçirilməsində 
elm, biznes və dövlətin sıx qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir. Hazırda ölkənin dövlət elmi, texnoloji 
və innovasiya siyasətində beynəlxalq kooperasiyanın inkişafı üçün iki əsas prioriteti ayırmaq olar: 
a) İnnovativ sahibkarlıq sahəsində beynəlxalq kooperasiyanın rolunun və payının artırılması və b) 
Beynəlxalq kooperasiyanın inkişafı üçün mexanizmlərin və infrastrukturun yaradılması.  

Beynəlxalq kooperasiyanın xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsal olunan mal və 
xidmətlər milli və xarici iştirakçıların birgə əməkdaşlığına əsaslanır.  İstehsal olunan məhsul növ-
ləri həm birgə müəssisənin yerləşdiyi ölkədə, həm də xarici bazarlarda satılır. Beynəlxalq koope-
rasiya beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın mürəkkəb təşkilati formasıdır və burada müxtəlif ölkələrin 
biznes tərəfdaşları arasında daha sıx əlaqələr qurulur. Beynəlxalq kooperasiyanın innovativ sahib-
karlığın inkişafına təsiri çoxşaxəlidir. Həmin təsir növlərini aşağıdakı cədvəl vasitəsilə əks etdirə 
bilərik (cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1 

Beynəlxalq kooperasiyanın innovasiya sahibkarlığına təsir növləri 
 

Təsir növləri Təsirin xarakteristikası 
İqtisadi təsir Beynəlxalq kooperasiya əsasında innovativ layihələrin istehsalata tətbiqi 

nəticəsində əldə edilən ümumi gəlirləri və çəkilən xərcləri xarakterizə edir. 
Elmi-texniki təsir Tətbiq olunan innovativ məhsulların elmi-texniki səviyyəsini xarakterizə edir. 
Maliyyə təsiri İnnovasiya sahibkarlığının inkişafının maliyyə nəticələrinə əsaslanır. 
Resurs təsiri Beynəlxalq kooperasiya əsasında müəyyən resurs növünün istehsalı və 

istehlakının həcminə innovasiyanın təsirini xarakterizə edir. 
Sosial təsir İnnovasiya fəaliyyəti işçilərinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsirini 

müəyyən edir. 
Ekoloji təsir 
 

Beynəlxalq kooperasiya əsasında innovasiya fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirini 
müəyyən edir. 

Qeyd: müəllif tərəfindən tərtib edilib 
 
Qeyd edək ki, innovativ sahibkarlıq mühitinin formalaşmasında mühüm rol oynayan tədqiqat 

və inkişafla bağlı fəaliyyətlər birtərəfli deyil, bir neçə şirkətin birgə səyləri nəticəsində müsbət 
effekt verir [2, s. 121]. Ona görə də hazırda innovativ sahibkarlığın inkişafında beynəlxalq koope-
rasiyanın rolunun artırılmasına imkan verən şərait yaratmaq lazımdır. İnnovativ sahibkarlığın in-
kişafı sahəsində beynəlxalq kooperasiyanın rolunun gücləndirilməsi üçün perspektivli sahələrin 
müəyyən edilməsi və onların həyata keçirilməsini təmin edən dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin 
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işlənib hazırlanması zəruridir. İnnovativ sahibkarlığın inkişafı sahəsində beynəlxalq kooperasiya-
nın əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün alətlərin işlənib hazırlanması hal-hazırda aktual prob-
lem olaraq qalır. Beynəlxalq kooperasiyanın təhlili üçün onun ümumi inkişaf səviyyəsini, eləcə də 
ayrı-ayrı sahələrini qiymətləndirməyə imkan verən xüsusi alətlərdən istifadə etmək olar.  

Bundan əlavə, innovativ sahibkarlığın inkişafı sahəsində beynəlxalq kooperasiyanın monitorin-
qinə ehtiyac artır. Bu problemlərin həlli əsaslandırılmış idarəetmə qərarları qəbul etməyə, innova-
tiv fəaliyyətin dövlət idarəçiliyi üzrə hazırlanmış tədbirlərin məqsədyönlülüyünü təmin etməyə və 
ölkənin təsis qurumlarının beynəlxalq innovasiya proqramlarına və layihələrinə qoşulma imkan-
larını müəyyən etməyə imkan verəcəkdir. Monitorinq dövlətin innovasiya siyasətinin mühüm alət-
lərindən biridir və aşağıdakıları təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur: 

- beynəlxalq elmi tədqiqatların və eksperimental layihə işlərinin həyata keçirilməsinə dair mə-
lumatların əldə edilməsi; 

- innovasiya əməkdaşlığı əsasında beynəlxalq səviyyəli innovativ məhsulların hazırlanması 
və istehsalı haqqında məlumatların əldə edilməsi; 

- beynəlxalq kooperasiyanın inkişafında milli innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsi, döv-
lət sifarişlərinin, habelə məqsədli proqram və konsepsiyalarının icrası; 

- innovasiya sferasına investisiya resurslarının cəlb edilməsi imkanlarının müəyyən edilməsi 
və s. [6, s. 4]. 

Monitorinq qərar qəbul edən şəxsləri məlumatlandırmaq yolu ilə innovasiyaların dövlət idarə-
çiliyi mexanizminin düşünülmüş şəkildə həyata keçirilməsini və təkmilləşdirilməsini təmin edən 
bir vasitə kimi çıxış edə bilir. 

Azərbaycanda innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində beynəlxalq kooperasiya mü-
nasibətlərinə yanaşmalar və perspektivlər  

Müasir şəraitdə ölkəmiz üçün COVİD-19 pandemiyasının mənfi nəticələrinin aradan qaldırıl-
ması vəzifəsi ən prioritet vəzifələrə çevrilir. Postpandemiya dövründə milli iqtisadiyyatın inkişafı 
və bir çox sosial problemlərin həllində ən mühüm strateji amillərdən biri ölkənin iqtisadi məka-
nında sivil müasir sahibkarlığın formalaşdırılmasıdır. Bunun üçün innovativ sahibkarlığı inkişaf 
etdirmək lazımdır ki, bu, ilk növbədə, təsərrüfat subyektləri - müəssisələr və fərdi sahibkarlar sə-
viyyəsində innovativ fəaliyyətin ciddi şəkildə intensivləşdirilməsini tələb edəcəkdir. Bu onunla 
əlaqədardır ki, innovasiyaların birbaşa kommersiyalaşdırılması prosesi (yəni, innovasiyaların iqti-
sadi dövriyyəyə daxil edilməsi) iqtisadiyyatın sahibkarlıq sektorunun səlahiyyətindədir. Bu pro-
seslər ölkəmizin milli iqtisadiyyatını elmtutumlu istehsal əsasında yenidən təşkil etməyə imkan 
verəcək ki, bu da texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdən getdikcə geriləmə meylini neytral-
laşdırmağa kömək edəcək. Ölkənin inkişafının hazırkı mərhələsində onun iqtisadi siyasətinin prio-
ritet vəzifələri innovativ sahibkarlığı inkişaf etdirmək və bu əsasda iqtisadi artımı  təmin etməkdən 
ibarətdir. İqtisadi artım və inkişaf tempi əsasən ölkəyə kifayət qədər xarici kapitalın cəlb edilmə-
sindən, müxtəlif innovasiya və investisiya layihələrində xarici investorların iştirakından asılıdır. 
Xarici kapitaldan və yerli sənayenin yüksək texnologiyalı sahələrində innovasiyalardan istifadə 
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın yaradılmasına, istehsal proseslərinə müasir innovativ texnologi-
yaların tətbiqinə töhfə verə və ölkənin keyfiyyətcə yeni texnoloji səviyyəyə daha sürətli çıxışını 
təmin edə bilər [4, s. 93]. Bu, eyni zamanda innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi baxımından 
əhəmiyyətlidir.  

Hazırda Azərbaycanın əsas problemi texnologiyalar idxalının onların ixracından əhəmiyyətli 
üstünlüyü və bu sahədə beynəlxalq kooperasiyanın zəif inkişafıdır. Bu, aşağıdakı tədbirlərin həya-
ta keçirilməsi zərurətini gündəmə gətirir: 1) beynəlxalq elmi-tədqiqat işlərinin inkişafı; 2) beynəl-
xalq kooperasiya yolu ilə əlavə resursların cəlb edilməsi; 3) innovativ fəaliyyətin nəticələrinin xa-
rici bazarlarda kommersiyalaşdırılması və 4) texnologiyaların ixrac və idxalının strukturunun ye-
nidən qurulması. Digər tərəfdən, innovativ sahibkarlığın inkişafı sahəsində beynəlxalq koopera-
siyanın rolunun artırılması üçün aşağıdakılara diqqət yetirilməlidir: 

1. Müəssisələrin xarici ölkələrlə birgə elmi-tədqiqat işlərində iştirakının aktivliyinin artırılması.  
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2. Beynəlxalq səviyyədə innovativ məhsulların tətbiqi istiqamətində kooperasiyanın daha da 
inkişaf etdirilməsi. 

3. İnnovativ sahibkarlığın inkişafı üçün əlavə resursların cəlb edilməsi istiqamətində xarici tə-
rəfdaşlarla kooperasiya əlaqələrinin dərinləşdirilməsi. Dövlət və regional hakimiyyət orqanları və 
onların rəhbərliyi beynəlxalq kooperasiyadan fayda əldə etməyə yönəlmiş tədbirlərin həyata ke-
çirməsi ilə innovasiyada istifadə olunan əlavə resursları cəlb etməklə öz ərazilərini inkişaf etdirə 
bilərlər. 

4. İnnovasiyaları tənzimləyən qanunvericilik bazasının mükəmməl olması. 
5. Beynəlxalq kooperasiyanın inkişafı üçün mövcud imkanlar (fondlar, proqramlar, qrantlar və 

s.) haqqında innovativ fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatların məlumatlılığının artırılması. 
6. Beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığın sistematik monitorinqinin təmin edilməsi və ölkənin 

bu sahə ilə bağlı mövcud qurumlarının beynəlxalq elmi-texniki proqram və layihələrə qoşulması 
imkanlarının müəyyən edilməsi. 

7. Xarici və yerli elmi-tədqiqat təşkilatlarında işçilər üçün stimullaşdırma mexanizmlərinin ak-
tivləşdirilməsi. 

8. Beynəlxalq kooperasiyanın intensivləşdirilməsi: elm və texnikanın əsas sahələrində koope-
rasiyanın prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, mövcud infrastrukturdan maksimum də-
rəcədə istifadə edilməsi. 

9. Beynəlxalq kooperasiyanın dəstəklənməsi üçün infrastrukturun təkmilləşdirilməsi.  
Beynəlxalq kooperasiyanın təmin etdiyi perspektivləri və innovasiya problemlərini müqayisə 

edərək qeyd etmək olar ki, müəssisələrin beynəlxalq innovasiya kooperasiyasına cəlb edilməsi 
elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri aparan təşkilatların sayının artmasına, elmi-tədqiqat və 
təkmilləşdirmə ilə məşğul olan kadrların sayının artırılmasına imkanlar yaradar. Habelə, əlavə ma-
liyyə resurslarının cəlb edilməsinə gətirib çıxarar ki, bu vəsaitlər innovativ fəaliyyətin inkişafı 
üçün istifadə oluna bilər. Azərbaycan və xarici təşkilatlar arasında kooperasiya alətləri kimi bey-
nəlxalq innovativ əməkdaşlığın inkişafına yönəlmiş həm regional, həm də ümumdövlət proqram-
larının və innovativ infrastruktur şəbəkələrinin imkanlarından istifadə etmək məqsədəuyğundur. 
İnnovativ sahibkarlıq sahəsində beynəlxalq kooperasiyanın inkişafını nəzərə alaraq, mühüm mə-
qamları qeyd etmək lazımdır. Məsələn, bəzi hallarda innovativ sahibkarlığın inkişafı üçün çatış-
mazlıq və maneə milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmadan qabaqcıl sənaye ölkələrinin təcrübəsinin 
kortəbii surətdə istifadəsidir. Odur ki, innovativ sahibkarlığın inkişafı üzrə tədbirlər çox vaxt istə-
nilən nəticəni vermir. Ona görə də, innovativ sahibkarlığın inkişafı üzrə tədbirlər işlənib hazırla-
narkən, ilk növbədə, ölkənin spesifikliyini nəzərə almaq, mövcud imkanlardan, ərazinin güclü tə-
rəflərindən, yəni, innovativ fəaliyyətin inkişafı üçün həyata keçirilən tədbirlərdən istifadə etmək 
lazımdır. Yəni, innovativ sahibkarlığın inkişafı mövcud şəraitə adekvat olmalıdır. 

İnnovativ sahibkarlığın inkişafı üçün beynəlxalq kooperasiya əlaqələrinin özünün inkişafı 
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Beynəlxalq kooperasiyanın əsas sahəsi ölkədə yüksək texnologiyalı 
sənaye və beynəlxalq şirkətlərin tədqiqat mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Bu, istehsal müəssisələri-
nin, elmi-tədqiqat və mühəndislik mərkəzlərinin yerləşdiyi ərazilərə yüksək texnologiyalı beynəl-
xalq şirkətlərin cəlb edilməsini nəzərdə tutur. Bunun üçün həmin şirkətlərə geniş vergi güzəştləri 
və üstünlüklər paketi təqdim olunmalıdır. Digər əsas sahə beynəlxalq elmi-texniki kooperasiyanın 
inkişafıdır. Bu, texnologiyanın inkişafının prioritet sahələrində elmi-texniki və innovativ əmək-
daşlığı stimullaşdırmaq, beynəlxalq kooperasiyanın intensivləşməsinə maneələri aradan qaldır-
maq, o cümlədən xarici tədqiqatçılara giriş vizalarının verilməsi şərtlərini sadələşdirmək, tanın-
masını təmin etmək üçün ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələrin bağlanmasına imkan 
verir. Azərbaycanın beynəlxalq elmi-texniki əməkdaşlığının məqsəd və vəzifələrinə gəlincə, bu, 
dövlət siyasəti sistemində beynəlxalq elmi-texniki kooperasiyanın roluna və yerinə, habelə möv-
cud sənədlərə uyğun olaraq ölkə qanunvericiliyi ilə müəyyən edilməlidir. 
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Nəticə 
Müasir dövrdə qloballaşma şəraitində yeni inkişaf tendensiyalarını təmin etmək üçün beynəl-

xalq kooperasiya qarşısında duran bir sıra problemlərin həlli zəruridir ki, bunları aşağıdakı kimi 
xarakterizə etmək olar:  

- beynəlxalq kooperasiya prinsiplərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində davamlı səylər 
göstərilməlidir;  

- beynəlxalq kooperasiyanın təşviqi gücləndirilməli və dəstəklənməlidir;  
- beynəlxalq kooperasiya innovativ sahibkarlığın inkişafına imkan verəcək yeni müxtəlif tə-

sərrüfatçılıq metodları ilə zənginləşdirilməlidir;  
- beynəlxalq kooperasiyanın innovativ sahibkarlığın inkişafında rolunun artırılmasına imkan 

verəcək institusional bazanı təkmilləşdirən və onların fəaliyyət səmərəliliyini stimullaşdıran daha  
əlverişli iqtisadi mühit yaradılmalıdır;  

- yüksək rəqabətqabiliyyətli və yerli tələblərə tam cavab verən rəqabətqabiliyyətli bazar yara-
dılmalıdır.  

İnnovativ sahibkarlıq sahəsində beynəlxalq kooperasiyanın inkişafı aşağıdakı tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə kömək edə bilər: 

1) Beynəlxalq kooperasiyanın dəstəklənməsi üçün infrastrukturun təkmilləşdirilməsi. Azər-
baycan və xarici təşkilatlar arasında əməkdaşlıq alətləri kimi artıq yaradılmış beynəlxalq təşkilat-
ların və proqramların imkanlarından, innovativ infrastruktur şəbəkələrindən istifadə etmək məq-
sədəuyğundur. 

2) Beynəlxalq elmi-texniki kooperasiyanın sistemli monitorinqinin aparılması və ölkənin təsis 
qurumunun beynəlxalq elmi-texniki proqram və layihələrə qoşulması imkanlarının müəyyən edil-
məsi. Eyni zamanda, ölkənin regionlarının elmi və innovativ potensial səviyyəsinin diferensiallaş-
dırılmasını nəzərə almaq lazımdır. 

3) Dünya ölkələri üzrə kooperasiyanı müəyyən edərkən ümumi elmi-texniki məkanın forma-
laşmasının üstünlüklərini və coğrafi yaxınlığı nəzərə almaq lazımdır.  Beynəlxalq kooperasiya çər-
çivəsində elmi-texniki siyasətin əlaqələndirilməsi elm və texnologiyanın əsas sahələrində koope-
rasiyanın prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə, elmi tədqiqatların təşkili üçün vahid 
standartların və metodologiyanın əldə edilməsinə, mövcud imkanlardan daha yaxşı istifadə edil-
məsinə səbəb ola bilər.  

Bütün bunlar innovativ sahibkarlığın yüksək inkişaf səviyyəsinə nail olmağa gətirib çıxarar. 
İnnovativ sahibkarlığın inkişafının yüksək səviyyəsi öz növbəsində təkcə iqtisadi artımın deyil, 
bütövlükdə sosial inkişafın da aktiv tempini əvvəlcədən müəyyən edir. 
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Важнейшие факторы международной кооперации в развитии инновационного  
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Резюме 
Цель исследования - в статье рассматривается определение важнейших факторов меж-

дународной кооперации в развитии инновационного предпринимательства и формирова-
нии современных научно-практических подходов. 

Методология исследования - заключается в экономических методах - анализе, синтезе, 
обобщении и др. 

Практическое значение исследования - отражается в эффективном обеспечении ис-
пользования прогрессивного опыта и форм управления процессами международной коопе-
рации в развитии инновационного предпринимательства в Азербайджане.  

Результаты исследования - подготовлен ряд предложений и рекомендаций по активно-
му использованию существующих механизмов и подходов к международному опыту и на-
учному осмыслению значимости усиления международной кооперации в развитии иннова-
ционного предпринимательства в Азербайджане.  

Оригинальность и научная новизна исследования - заключается в разработке концеп-
туальных положений о роли международной кооперации и в интенсификации инноватив-
ного предпринимательства в новых условиях, а так же в подготовке обоснованных предло-
жений эффективного обеспечения развития инновационного предпринимательства в совре-
менном периоде. 
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Summary 
The purpose of the study - the article considers the explanation of the most important factors 

of international cooperation in the development of innovative entrepreneurship, the formation of 
modern scientific and practical approaches. 
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Research methodology - consists in economic methods - analysis, synthesis, generalization, 
etc. 

The practical significance of the research is reflected in the effective use of progressive ex-
perience and forms of management of international cooperation processes in the development of 
innovative entrepreneurship in Azerbaijan. 

Results of the research - a number of proposals and recommendations are prepared on the 
active use of existing mechanisms and approaches to international experience and scientific un-
derstanding of the importance of strengthening international cooperation in the development of 
innovative entrepreneurship in Azerbaijan. 

Originality and scientific novelty of the research - consists of the development of conceptual 
provisions on the role of international cooperation and of the intensification of innovative entre-
preneurship in new conditions, as well as in the preparation of key proposals for effectively ensu-
ring the development of innovative entrepreneurship in the modern period. 

Keywords: innovative entrepreneurship, international cooperation, scientific and technical 
innovations, innovation policy, innovative approaches, development of innovative entreprene-
urship in Azerbaijan, perspectives of the development of innovative entrepreneurship. 
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MÜASİR DÖVRDƏ QEYRİ-NEFT SƏNAYESİNİN İNNOVATİV İNKİŞAFININ  
ƏSASLARI 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - innovasiya fəaliyyətinin əsaslarını tədqiq etmək, qeyri-neft sənayesinin 
innovativ fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparmaqdır. 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqat aparılarkən ümumiləşdirmə, təhlil metodlarından isti-
fadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyətləri - Tədqiqat göstərir ki, qeyri-neft sənayesi sahəsində müasir 
innovativ təcürbənin ölkədə tətbiqinin əhəmiyyəti artmalı, innovasiya fəaliyyətinin inkişafı ilə 
bağlı istiqamətlər konkretləşdirilməlidir. 

Tədqiqatın nəticələri - Aparılan tədqiqat ölkədə qeyri-neft sənayesinin müasir və perspektiv in-
kişafında innovasiya fəaliyyətinin təşkili və tətbiqi üzrə zəruri nəticələr çıxarmağa imkan yaradır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi:  
-  Qeyri-neft sənayesində innovasiya fəaliyyəti ilə bağlı müasir dünya təcrübəsi tədqiq edilmiş-

dir; 
- Ölkədə qeyri-neft sənayesinin innovativ inkişafı üzrə həyata keçirilən islahatların dərinləşdi-

rilməsi zəruri hesab edilmişdir; 
-  İnnovasiya sistemi, innovasiya klasteri və innovasiya ekosisteminin əsaslarının müasir dövr 

baxımdan tədqiqi və təcrübədə tətbiqi vacib hesab olunmuşdur. 
Açar sözlər: innovasiya fəaliyyəti, qeyr-neft sənayesi, iqtisadi islahatlar, maliyyə mexanizm-

ləri, investisiya. 
 

Giriş 
Müasir innovasiya iki şəraitə əsaslanan ən mürəkkəb təşkilati və maliyyə proseslərindən biridir: 

birincisi intellektual amil və ikincisi, vacib olan yeni texnoloji proseslər hesab olunur. İnvestisiya-
larla daimi təminat da innovasiya prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Müxtəlif növ 
investisiyalar (dövlət və ya özəl) təsərrüfatçılığın ən vacib səviyyəsinə çıxışın əsasını təmin edir. 
Digər tərəfdən, dünya təcrübəsinə əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, bütün maliyyə sisteminin tam 
və əsaslı şəkildə yenidən qurulması olmadan innovasiya sistemi  özlüyündə səmərəli olmaya bilər. 
İnnovasiya ən yeni texnika və nou-haular, böyük pul vəsaitlərinin yatırılması yolu ilə əldə edilən 
və başa çatdırılmış nəticə, eləcə də müasir sənayenin elm və təcrübəsinin son nailiyyətlərinə əsas-
lanan innovasiyaların idarə edilməsi prosesinin yaradılmasının işlənib hazırlanmasında həyata ke-
çirilən mürəkkəb prosedur hesab olunur. Qeyri-neft sənayesi ölkədə məhsuldar qüvvələrin inkişaf 
səviyyəsinə əsaslı şəkildə təsir göstərməklə, həm də, innovativ yönlü iqtisadiyyatın təşəkkülünü 
müəyyən edən amillərdən biri hesab olunur. Hazırda ölkə iqtisadiyyatında xammal və aşağı emal 
səviyyəsi olan məhsullar istehsal edən sahələr daha şox üstünlük təşkil edir. Bu amil iqtisadiyyatın 
strukturunun inkişafına mənfi təsir göstərməklə, həm də innovativ inkişaf növünə keçid perspek-
tivlərinin pisləşməsinə səbəb olur. Nəticədə ölkə daxilində innovasiyadan istifadə etməyə qadir 
olmayan subyektlərin sayı artdıqca, müasir məhsullar istehsal etmək iqtidarında olan sənaye sahə-
lərinin inkişafı ləngiyir.  Bütün bu kimi amillərin nəticəsidir ki, qeyri-neft sektorunda fəaliyyət 
göstərən kiçik sahibakrlıq subyektlərinin ÜDM-in yaradılmasındakı payı - 4%, məşğulluqadkı pa-
yı -  9,6% təşkil edir. Həmçinin, sahibkarlıq subyektlərinin 99,2%-ini  təmsil edən fərdi və kiçik 
müəssisələrin ÜDM-də payı da öz aşağı səviyyəsi ilə fərqlənir. Belə subyektlər əsasən qeyri-neft 
sektoruna aid olmaqla yanaşı, ciddi iqtisadi fəallıqları ilə də diqqəti cəlb etmirlər. Xüsusilə də 
qeyri-neft sektorunun innovativ inkişafı həm ləng gedir, həm də sahəyə olan maraqlar yüksəkliyi  
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ilə nəzərə çarpmır. 
İnnovasiya fəaliyyətinin nəzəri əsasları 
İnnovasiya konsepsiyasını birmənalı şəkildə şərh etmək çox çətindir, belə ki müasir şəraitdə 

innovasiya fəaliyyəti üzrə çox istiqamətli və çoxsaylı ədəbiyyatlar mövcuddur. Bu konsepsiyaya 
olan baxışlar müxtəlif məqamlar əsasında fərqli baxımdan aşılanır, müxtəlif istiqamətlərə əsasla-
naraq müəyyən edilir. Ümumi və daha dar mənada bu konsepsiyanı iki baxımdan, daha doğrusu - 
yenilik kimi müəyyən etmək mümkündür. Bir tərəfdən, innovasiyalar daha ümumi mənada hansısa 
yeniliyin tətbiqi vasitəsilə həyata keçirilən bir sıra dəyişikliklərdən ibarətdir [20, s.43]. Bununla 
yanaşı, hələ əməli fəaliyyətə başlamamış, hazır işlənmə mərhələsindədir. Yeniliklərlə bağlı hər 
hansı bir proses insan fəaliyyətinin məqsədyönlü, planlaşdırılmış və əlaqələndirilmiş prosesi kimi 
səciyyələnir. Belə yanaşma  da təcrübədə sistemdə funksional vahidlərin yaxşılaşmasına və əhə-
miyyətli dərəcədə dəyişməsinə, eləcə də köhnəlmiş sistemlərin məqsədyönlü şəkildə yaxşılaşma-
sına gətirib çıxarır. Beləliklə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində innovasiyanın əsas xüsusiyyəti onu 
istehlakçı üçün yenilik hesab edir, bu zaman məhsul qlobal yeniliyə malik olmamalı, daha doğrusu, 
hamı üçün yeni qəbul edilməlidir.  

İnnovasiyanın konseptual baxımdan daha dar anlamına da diqqət yetirmək zəruridir [18; 22]. 
Belə bir halda yenilik təcrübədə həyata keçirilən yeni bir texniki həll kimi təsvir edilə bilər. Həm-
çinin innovasiya konsepsiyası məqsədyönlü innovasiya fəaliyyətinin nəticəsi kimi müəyyən edilə 
bilər ki, bu da təcrübədə tətbiq edilən yeni və ya təkmilləşdirilmiş texnoloji proses də hesab olunur. 
Hər hansı bir innovasiyanın əsas xüsusiyyəti onun real təcrübi tətbiqi və əhəmiyyəti, eləcə də onun 
tətbiqindən kommersiya faydası əldə edilməsidir. İnnovasiyanın tətbiqində maliyyə vəziyyətinin 
və ya rəqabət üstünlüyünün yaxşılaşmasından danışarkən innovasiya prosesi konsepsiyasını tətbiq 
etmək zəruridir. 

Müasir təcrübə göstərir ki, İnnovasiya prosesi - ideyanın əmtəəyə çevrilməsinin baş verdiyi 
uzunmüddətli, kompleks alqoritmdir. Sadə formada ifadə etsək, bu, təşkilatın, müəssisənin ma-
liyyə durumunun və rəqabətqabiliyyətliliyinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş innovasiya fəaliyyə-
tinin yaradılması və həyata keçirilməsi prosesidir. Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya prosesinin 
bir neçə mərhələsini ayırmaq məqsədəuyğunun olar (sxem 1). 

 
 
 
 
 

Sxem 1. İnnovasiya prosesinin əsas mərhələləri 
Sxem müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 
Yeni ideya və ixtiranın əmtəəyə çevrilməsi prosesindən irəli gələrək, istənilən innovasiya pro-

sesini elmi-tədqiqatlar, təcrübi-konstruktor işləri və məhsulun həyat dövrünün mərhələsi olan iki 
mərhələyə də bölmək mümkündür.  

Birinci mərhələ daha uzun və təcrübi həyatda vacibdir, belə ki, gələcək inkişafın müvəffəqiyyə-
tinin əsasını o qoyur.  

İkinci mərhələ isə məhsulun bazarda adaptasiya prosesini, yəni məhsulun dövriyyə mərhələlə-
rini, yəni bazara çıxmasından başlayaraq, məhsulun bazardan çıxmasına qədər bütün dövrlərini 
təmsil edir. 

İnnovasiya prosesi daimi dəyişikliklər və onun həyata keçirilməsinə kömək edə biləcək amillə-
rin təsiri altında baş verir. İnnovasiya prosesinin həyata keçirilməsinə təsir edən amilləri dörd əsas 
qrupa bölmək olar: iqtisadi, siyasi, təşkilati-idarəetmə və sosial-psixoloji. İnnovasiya fəaliyyəti 
həmçinin: 

• yeni məhsul və xidmətlərin yaradılmasına və təkmilləşdirilməsinə yönələn proseslərin kom-
pleksi; 

Fundamental 
tədqiqatlar 

Tətbiqi 
tədqiqatlar 

Təcrübəli 
konstruktor işləri 

Merketinq  İstehsal  Satış  
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• belə məhsulların tətbiqi, yayılması; 
• müvafiq hallarda məhsulların təkmilləşdirilməsi; 
• yeni və təkmilləşmiş məhsulların bazar və istehlakçı tərəfindən qavranılması prosesi kimi də 

qəbul edilməlidir.  
Müasir təcrübə göstərir ki, innovasiya fəaliyyəti yalnız məhsul və xidmətlərə deyil, həm də texno-

logiyalara, xammallara, materiallara, istehsal və idarəetmə fəaliyyət metodlarına da aid edilir. İnnova-
siya fəaliyyətinə bir-biri ilə bağlı olan proseslərin məcmusu kimi də baxmaq məqsədəuyğun olar: 

• elmi-tədqiqat fəaliyyəti və inkişaf; 
• hazırlıqların məhsula, texnologiyaya çevrilməsi; 
• təcrübə nümunəsinin hazırlanması üzrə fəaliyyət; 
• Məhsulun və ya texnologiyanın təcrübədə tətbiqi, eləcə də sənaye istehsalı üzrə fəaliyyət. 
Bir çox müəlliflər yenilikçi fəaliyyətlərə innovativ proseslər sistemində bütün fəaliyyəti aid 

edirlər ki, bu da yalnız inkişafları və tədqiqatları deyil, həm də aşağıdakıları əhatə edir [ ].: 
 daxili və xarici bazarların marketinq tədqiqatları; 
 yeni satış bazarının strukturunun formalaşdırılması; 
 yeni istehlakçı seqmentləri üzrə axtarışlar; 
 potensial rəqabət mühitinin informasiya təminatı; 
 rəqib firmaların buraxdığı malların istehlak xassələrinin öyrənilməsi; 
 innovativ ideya və təməlqoyma həlləri üzrə tədqiqat; 
 innovasiya layihəsinin maliyyələşdirilməsi; 
 innovasiya məhsulunun bazara çıxışı üzrə tərəfdaşlıq. 
İnnovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilmə mərhələsi bir sıra struktur üzrə baş verir ki, onların 

arasında elmi-tədqiqat, istehsal, marketinq, təcrübi-konstruktor xüsusilə fərqlənir. Müvafiq struk-
turların fəaliyyətinin spesifikliyi əsasən innovasiya prosesinin mərhələlərinin xüsusiyyətləri ilə 
şərtlənir, onlar da maddi, texniki, kadr, informasiya və maliyyə təminatından birbaşa asılı olur. 
Bütün bununla əlaqədar olaraq, innovasiya fəaliyyətinin daha geniş nöqteyi-nəzərdən səciyyələn-
dirilməsini iki tərkib üzrə də ayırmaq mümkündür:  

Birincisi, innovasiya fəaliyyəti proseslərin məcmusu kimi müəyyən edilir. Bu proseslər istehsal 
və qeyri-istehsal xarakterli də ola bilər. Təcrübə deməyə əsas verir ki, istehlakçı və  müştərilərin 
tələbatının dəyişməsi nəticəsində istehsal fəaliyyətinin daim təkmilləşdirilməsi, elm, texnika və 
iqtisadi sistemlərin qarşılıqlı surətdə inkişaf etdirilməsi təmin edilməlidir. 

İkinci yanaşma iqtisadi sistemin innovasiya potensialından yüksək səviyyədə istifadə olunma-
sını təmin edən fəaliyyətlərin məcmusudur. İqtisadi sistemin innovasiya potensialı konkret zaman 
dövründə zəruri olan səviyyədə inkişaf etdirilməlidir. Bu amil də yeni məhsulların yaradılmasına, 
kommersiyalaşdırılmasına və istismarına imkan verəcəkdir. Bunun nəticəsində yeni istehsal stan-
dartlarının hazırlanması və istehlakçının həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması hesab olunur. 

İnnovasiya fəaliyyətini həm də idarəetmə prosesləri baxımından da xarakterizə etmək məqsə-
dəuyğun olar. Burada xüsusilə də innovasiya fəaliyyətini elmi-texniki tərəqqi ilə qarışdırmamaq 
vacibdir. Belə ki, mütəmadi olaraq bu iki anlayış müəyyən edilir. İnnovasiya fəaliyyəti dedikdə, 
yalnız elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi ilə bağlı prosesləri başa düşmək lazım deyildir. 
İdarəetmə prosesləri baxımından bu barədə tam təsəvvür əldə etmək üçün innovasiya fəaliyyətində 
müsbət nəticənin heç də həmişə nanotexnologiya məhsullarının spesifikliyi səbəbindən əldə olun-
madığını başa düşmək lazımdır. İnnovasiyalı inkişafların əksəriyyəti dərhal bazar və istehlakçı 
tərəfindən qəbul edilmir. İnnovasiyanın qavranılmasına, onun təbliğinin səmərəliliyinə və onun 
tətbiqi miqyasının hesablanmasına təsir edən bir çox amillər mövcud olur. Belə bir halda innova-
siya elementlərindən biri-innovasiya prosesinin təşəbbüskarı rentabellik, geriqayıtma, risklər kimi 
hesablamalar sxeminə istiqamətlənir. Bu kimi məqamlar da gələcək üçün innovasiyanın kommer-
siya istifadəsini daha aydın edir, müvafiq  aspektlər idarəetmə prosesləri baxımından innovasiya 
fəaliyyətini xarakterizə edə bilir. 

İnnovasiya prosesini bir neçə nəsil mərhələləri arasında nəzərdən keçirmək düzgün olar [16]. 
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Belə ki, innovasiya prosesinə ilk baxdıqda o giriş resurslarının, informasiyanın, bölmələrin, yeni 
məhsullar, xidmətlərin, texnologiyalar kimi isə çıxış resurslarına çevrilmə sxemi şəklində təqdim 
edilir [14, s.73]. Müvafiq baxış, yeniliklərin bütün sxeminin yaradıcı və ideya fəaliyyətinə əsasla-
nan bir qeyri-rasional və qeyri-mütəşəkkil proses şəklində təqdim edilməsini nəzərdə tutur. İnno-
vasiya prosesinin belə təşkili zamanı müəssisə, şirkət yalnız onun fəaliyyət sxemlərini müəyyən 
edən özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olur. 

Təcrübə göstərir ki, hər bir texniki yenilik və ya elmi kəşf meydana çıxanda uzun müddət onun 
həyata keçirilməsi üzərində fasiləsiz iş tələb edilir. Belə bir zamanda çox vaxt elmi-texniki tərəq-
qidə liderlik edən ölkələrdən götürülən ideyaların kommersiyalaşdırılması təcrübəsi mühüm əhə-
miyyətliliyi ilə çıxış edir. Belə ki, innovasiya problemi 1950-ci illərdə iqtisadiyyat sahəsində mütə-
xəssisləri çox maraqlandırmağa başlamışdır. Həmin dövrlərdə bu fəaliyyət sxemi haqqında ilk dəfə 
struktur təsəvvür yaranmağa başlamışdır. Mütəxəssislər hesab edirdilər ki, innovasiya prosesi bir 
- birindən xətti xarakterli bağlı olan ardıcıl və irəli gələn hərəkətlərin zənciridir [9; 13]. Birinci 
nəsil (1G ilk nəsil) yenilikçi proses həlqəsi kimi təqdim olunur. Elmi kəşflər, tədqiqatlar və təcrü-
bəli inkişaflar, mühəndislik və istehsal fəaliyyəti, marketinq və bazarda yeni bir məhsul, xidmət 
və ya prosesin ortaya çıxması ardıcıllığı bu prosesdə təmsil olunur. 

1G modeli formasında, yeni inkişaflar ETTKİ bölmələri sistemində baş verir ki, bazar da bu 
sistemdə hələ ki, fəal mövqeyi ilə fərqlənmir. Belə ki, bazar tədqiqat və inkişaf nəticələrini sadəcə 
ya qəbul edir ya da qəbul etmir. Belə model sonradan “texnoloji, elmi itələmə” (Technolo-
gy/Science Push və ya Market Push) adını alacaqdır. Bu baxımdan sonra oxşar marketinq strategi-
yası yaranacaq və tətbiq ediləcəkdir. “İnkişaf etdirmə” modeli 1960-cı illərin ortalarına qədər çox 
aktual olmuşdur. Müvafiq olaraq, “texnoloji və elmi inkişaf etdirmə" sisteminin əvəzinə bazarlara 
innovativ məhsulların hazırlanması təcrübəsi nəticəsində əldə olunan yeni biliklər daxil olmağa 
başlamışdır. Bütün bu kimi məlumatlar bazarın yenilikçi prosesdə aktiv mövqe tuta biləcəyini və 
ehtiyaclarını diktə edəcəyini, nəticədə də yenilikləri cəlb edə biləcəyini göstərmiş oldu. Yeni in-
novativ model “bazar cazibəsi” (market pull) və 2G xətti innovasiya prosesinin ikinci nəslinin 
başlanğıcını qoymuşdur [12; 14, s.52]. 

Keçən əsrin 70-ci illərində innovasiya proseslərinin yeni modelləri inkişaf etməyə başlamışdır, 
belə ki, 1G və 2G xətti modelləri qismən primitiv hesab olunmuş və daha geniş proseslərdə fərdi 
bloklar kimi qəbul edilməyə başlanmışdır. Bu baxımdan R. Rotvell və digər iqtisadçılar tərəfindən 
bir çox tədqiqatlar aparılmışdır. K. Freeman, R. Nelson, K. Kraft və digərlərinin də tədqiqatları öz 
maraqlılığı ilə çıxış edir [19, s.39; 20, s.57]. Bütün belə tədqiqatlar uğurlu innovasiya fəaliyyəti 
üçün marketinq tədqiqatlarının, bazar və texniki amillərin çox vacib olduğunu təsdiqləmişdir. Nə-
ticə olaraq, bu amillərin də daxil olduğu yeni modellərə ehtiyac yaranmışdır.  

Qeyri-neft sənayesinin innovativ inkişafında baş verən dəyişikliklər 
Bazar iqtisadiyyatının inkişafı illərində qeyri-neft sektorunun əsas aparıcı sahəsi olan emal sə-

nayesi müəssisələrinin istehsal etdiyi məhsulların rəqabət qabiliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə 
azalması baş verməsi ilə diqqqəti cəlb edir. Belə yanaşma yalnız Azərbaycana xas olmayıb, MDB 
dövlətlərində də müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, MDB dövlətlərinin istehsalçılarının dünya ba-
zarında ümumi strukturunda yalnız 0,4% paya malik yüksək texnologiyalı malların çox cüzi işti-
rakı düşdüyü halda, Çin üzrə bu göstərici 26,1%, Almaniya üzrə 9,5%, ABŞ üzrə isə 7,7% təşkil 
edir [21]. 

Qeyri-xammal məhsullarının daxili və xarici bazarlarda bu dövlətlərin istehsalçılarının payının 
artması onların rəqabət qabiliyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasını tələb edir. Onun artımının 
ən vacib drayveri innovasiya fəaliyyətinin təşkili və aparılması ilə bağlı olmalıdır. Digər tərəfdən, 
postsovet dövründə sənaye müəssisələrinin innovasiya fəallığının səviyyəsi və göndərilən məhsul-
ların ümumi həcmində innovasiya məhsullarının payı müvafiq olaraq, 11% və 9% - i keçməmişdir. 
Xüsusilə də fərqlənən Rusiyanın lider ölkələrlə müqayisəsi elmi-texniki nailiyyətlərin işlənib ha-
zırlanması və tətbiqi sahəsində yerli müəssisələrin əhəmiyyətli dərəcədə geriləməsi barədə nəticə 
çıxarmağa imkan verir. Təbii ki, bu yanaşma Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna da birbaşa aiddir. 
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Təsərrüfat subyektlərinin əksər hissəsi artıq ixtira edilmiş malların, xidmətlərin və texnologiyala-
rın öz innovasiya ixtiralarının yaradılmasına uyğunlaşdırılmasına üstünlük verməkdədir. Bu ba-
xımdan, tətbiq olunan innovasiyaların strukturunda əsasən maşın və avadanlığın alınması ilə bağlı 
texnoloji innovasiyalar üstünlük təşkil edir (98,7%). Elmi tədqiqatlara tələbatın aşağı olması və 
perspektivli innovativ ideyaların həyata keçirilməsinin çətinliyi üzündən peşəkar kreativ kadrların 
xaricə axını, yəni beyin axını sürətlənir. 

Baş verən müvafiq problemli proseslər Azərbaycanın da strateji əhəmiyyət kəsb edən texno-
logiya və malların xaricdən tədarükündən asılılığını azalda biləcək innovasiyaların işlənib hazır-
lanması və tətbiqinə əsaslanan iqtisadiyyata keçməsi məsələsini vacibləşdirir. Məhz mövcud baxış 
müasir maşın və avadanlıqların yerli istehsalını təmin edən tamdəyərli milli innovasiya sisteminin 
yaradılması məsələsini xüsusilə aktuallaşdırır. Qeyd etmək lazımdır ki, 1990-cı illərin iqtisadi is-
lahatları nəticəsində SSRİ ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da bu kimi problemli proseslər 
müşahidə olunmuşdur: 
 fəaliyyət göstərən innovasiya sistemi əhəmiyyətli dərəcədə deformasiyaya uğramış, dağıl-

mış bir durumda olmuş; 
 elmin kadr potensialı iki dəfədən çox azalmış; 
 elmi-texniki tərəqqinin maliyyələşdirilməsinin çox aşağı həcmi saxlanılmış;  
 elmi-tədqiqat institutlarına, konstruktor bürosuna və elmi-istehsalat birliklərinə məxsus olan 

ixtiraların tətbiqi institutu dağılmışdır.  
Bu dövrdə faydalı modellər və ixtiralar üçün müraciətlər azalmaqla yanaşı, həm də müasir döv-

rün tələbləri ilə uyğunluq təşkil etməmişdir. Göstərmək lazımdır ki, hətta yaradılmış intellektual 
mülkiyyət də tətbiq mərhələsinə çatmamış və kommersiya tətbiqi tapmamışdır. Mövcud durum 
deməyə əsas verir ki, ölkədə innovasiya sisteminin ayrı-ayrı komponentləri fəaliyyət göstərsə də, 
innovasiya prosesinin mərhələləri öz aralarında qeyri-dəqiq bağlıdır və nəticədə innovasiya fəa-
liyyətinin səmərəliliyi aşağı səviyyədə qalır. Belə ki, istər mikro, istərsə də makro səviyyədə sə-
nayenin inkişafını əngəlləyən problemlər öz ciddiliyi ilə qalmaqdadır. Müvafiq hallar onların kom-
pleks həlli yollarının axtarışı zərurətini önə çəkməklə, ölkənin innovativ inkişaf modelinə keçid 
problemini daha aktual problemlər sırasına çıxarmaqdadır. 

Azərbaycan təcrübəsində innovativ inkişaf prinsiplərinin və mexanizmlərinin tətbiqi üçün əsas 
meydan kimi qeyri-neft sənayesi (sektoru) müəssisələri çıxış edir [2; 5]. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
innovasiya menecmentinin makro, mezo və mikro səviyyəsi üçün şərait yaradır, mikro səviyyəli 
innovasiya isə bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafı üçün lazım olan innovasiyaları təmin edir. Azər-
baycan ölkənin çiçəklənməsi, insan inkişafı, rəqabət qabiliyyəti kimi vacib sahələrdə son dövrdə 
ciddi nailiyyətlər əldə etmişdir. Lakin, bu sahədə islahatlar hələ ki, başa çatmamışdır, bu baxımdan 
bəzi beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyi hələ tam qaneedici səviyyədə deyildir. Belə ki, 
iqtisadiyyat, innovasiya sahələrinin də təmsil olunduğu dünya ölkələrinin inkişafı (çiçəklənməsi) 
reyrinqində ölkəmiz 167 ölkə arasında 57,7 balla, 78-ci mövqeyi tutmaqdadır [15]. Qeyri-neft sə-
nayesinin müasir tələblərə uyğun inkişafı həm də ölkənin prioritet vəzifələrindən biri olan əhalinin 
layiqli keyfiyyətini və həyat səviyyəsini təmin etmək məsələsinin həlli baxımından da zəruri hesab 
olunur.  

Ölkədə əhalinin, xüsuilə də orta təbəqənin inkişafı vacib perioritetlərdən hesab olunur. Belə 
yanaşma həm də innovativ inkişaf ilə sıx əlaqələndirilir. Məhz belə baxışın nəticəsidir ki, Azər-
baycanın perspektiv iqtisadi artımının hansı "artım nöqtələri" vasitəsilə təmin edilməsi mühüm 
strateji qərar kimi müəyyən olunub. Çünki, fəal formada kapital yığım modelinin yeni strateji 
dövrdə əlavə dəyər yaratma potensialının daralması belə bir perspektiv inkişaf yanaşması ilə bağlı 
ölkənin qarşısında iki seçim qoymuşdur [1; 2]:  

• əməktutumlu artım yanaşması;  
• məhsuldarlıq-səmərəlilik əsaslı artım yanaşması.  
Mövcud baxış ölkədə elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsini, innovativ məqsədli layihələ-

rin iqtisadiyyata tətbiqinin artırılmasını xüsusi zərurətə çevirir. Tədqiqatlar göstərir ki, ölkənin 
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qeyri-neft sektorunun inkişafında baş verən ləngimələrin əsas səbəbi iqtisadiyyatın xammal sek-
torları (neft-qaz sənayesi) sahəsində həddindən artıq konsentrasiya olması, dünya bazarlarına belə 
məhsulların rəqabətqabiliyyətli olmadığı üçün çıxışının artması ilə bağlıdır. Dünya bazarında 
yüksək texnologiyalı məhsulların strukturunda Azərbaycanın malik olduğu  pay 0,1%-i keçmir. 
Bu göstərici daha çox Çin (26,1%), Almaniya (9,5%) və ABŞ (7,7%) üzrə fərqlənir [23]. Qeyd 
etmək lazımdır ki, müvafiq göstəricinin müsbət dinamikasının olmamasına xüsusi diqqət yetirmək 
lazımdır. Belə ki, bu hal həm də yerli innovasiya sahəsinin inkişafında ciddi durğunluqdan xəbər 
verir. Digər tərəfdən, mövcud vəziyyətin aradan qaldırılması məqsədilə ölkədə uzunmüddətli so-
sial-iqtisadi inkişaf strategiyası çərçivəsində qarşıya mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. 

MDB dövlətlərinin innovasiya fəaliyyəti də dünya səviyyəsində yüksək göstəriciləri ilə seçil-
mir, bu sırada nisbətən Rusiyanın mövqeyində bəzi irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, 
Rusiyada inkişaf etdirilən istehsal texnologiyaları arasında dünya texnoloji bazarında prinsipcə 
yeni olanlar yalnız 12,5% innovasiyaların uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Texnologiya ticarə-
tinin dəyər strukturunu təhlil edərkən bu ölkədə müvafiq fərqləndirmələri qeyd etmək olar: əqli 
mülkiyyət obyektlərinə hüquqların ümumi həcmində ixracın payı 5,6%, idxalın isə 27,3%; elmi 
tədqiqatların payı müvafiq olaraq 9 və 5%; injinirinq xidmətlərinin payı 67 və 60% təşkil etmişdir 
[23]. Təcürbə göstərir ki, yerli innovativ məhsullar xaricə xaricdən alınan qiymətdən daha aşağı 
qiymətə satılır. Belə amil həm də onunla bağlıdır ki, MDB istehsalı inkişaf səviyyəsinə görə kom-
mersiyalaşma mərhələsinə xarici ölklərlə müqayisədə daha az yaxındır. Digər tərəfdən, intellektu-
al mülkiyyət obyektlərinə MDB dövlətlərinin hüquqlarının əhəmiyyətli bir satış payı yoxdur. Be-
ləliklə, bir sıra yeni məhsulların kommersiya satışı xaricdə həyata keçirilir, ölkəyə isə özünə xid-
mət etmiş və daha çox xaricdə tələb olunmayan texnologiyalar gətirilməkdə davam edir. 

Azərbaycanın innovativ inkişafını ləngidən ən mühüm amillərdən biri ekstensiv artım növünə 
istiqamətlənməkdir. Belə ki, dünya inkişafın sənaye mərhələsindən postindustrial mərhələsinə 
keçdiyi bir şəraitdə xammal sektorundan iqtisadi artımın mənbəyi kimi istifadə olunur. Təcrübə 
göstərir ki, yalnız istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak proseslərində keyfiyyət dəyişiklikləri ilə bir-
likdə kəmiyyət dəyişiklikləri yaranmış vəziyyəti köklü şəkildə dəyişməyə imkan verə bilər. Belə 
bir baxış da şübhə doğurmur ki, iqtisadi yönümlü islahatların müasir mərhələsi innovasiya poten-
sialından, ilk növbədə, emal sənayesi müəssisələrindən istifadənin genişləndirilməsi və maksimal 
praktiki istifadəsi əsasında yeni artım və inkişaf forma və metodlarının müəyyən edilməsi ilə bağlı-
dır. İnkişaf etmiş və dinamik inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ilk növbədə məhsuldarlığın, səmərə-
liliyin və resurs qənaətinin artırılmasına yönəlmiş innovasiyalar həm müəssisələr, həm də sənaye, 
region səviyyəsində əsas artım amilinə çevrilməkdədir. Hazırda innovasiyaların və yeni texnolo-
giyaların iqtisadiyyata töhfəsi artmaqda davam edir. Nümunə olaraq göstərmək olar ki, əgər ABŞ-
da 1920-ci ildən 1957-ci ilə qədər “bilik tərəqqisi” hesabına adambaşına milli gəlirin artımı 40% 
təşkil edibsə, son iki onillikdə bu göstərici 90%-ə çatmışdır [15; 23].  

İllik investisiyaların əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, onların strukturunun təkmilləşdirilməsi, 
yüksək məhsuldarlığının təmin edilməsi zərurəti bir tərəfdən daha səmərəli investisiya siyasətinin 
işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini, digər tərəfdən isə müvafiq maliyyə resursları ilə 
planlaşdırılmış investisiyaların tam vaxtında təmin olunmasını tələb edir. Bununla yanaşı, həm 
daxili, həm də xarici investisiyaların maliyyələşdirilməsi mənbələrinin maksimum səfərbərliyi zə-
ruri hesab edilir. Dünyanın inteqrasiya proseslərinə istehsalçı ölkə kimi qatılmaq, inkişaf etmiş 
ölkələr üçün xammal əlavəsinə çevrilmək üçün Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli innovativ rels-
lərə çevrilməsini, həmçinin yerli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına şərait yaratmaq 
lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq, ölkədə qəbul olunan konseptual sənədlərdə və bir sıra dövlət 
proqramlarında qarşıya qoyulan məqsədləri müvafiq şəkildə təsnifləşdirmək mümkündür: 

• sənayenin modernləşdirilməsi və strukturunun optimallaşdırılması; 
• qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması; 
• yüksək əlavə dəyər yaradan rəqabətqabiliyyətli enerji qənaət edən sənaye istehsalının geniş-

ləndirilməsi; 
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• elmtutumlu və innovativ istehsalatların genişləndirilməsi. 
Qeyri-neft sənayesinin innovativ inkişafına və modernləşdirilməsinə keçid dövlətin iştirakı ol-

madan həyata keçirilə bilməz. Bu ilk növbədə ona görə zəruridir ki, innovasiya fəaliyyətinin özü 
birbaşa sahibkarlıq fəaliyyəti də deyildir. Dövlətin bu fəaliyyət növlərində nəzərdə tutulan riskin 
payının təminatçısı rolunda çıxış etməsi xüsusi zərurətdən irəli gəlir. Əsasən də bu zaman müxtəlif 
böhranlar şəraitində dövlət dəstəyinin əhəmiyyəti dəfələrlə artır, xüsusilə də məsələ innovativ pro-
sesin ilk mərhələləri ilə sıx bağlı olur. Qeyri-neft sənaye müəssisələrinin zəif inkişafı ümumilikdə 
sənaye kompleksinin inkişafı üçün problemlər yaradır. Mövcud üstünlüklərin getdikcə itirilməsi 
və yeni rəqabət üstünlüklərinin formalaşmasında geriləmə nəticəsində perspektivdə bu fərq daha 
da yüksək həddə qədər arta bilər. Xüsusilə bu sahənin inkişafını əngəlləyən əsas problemləri müva-
fiq qaydada sistemləşdirmək də mümkündür: 

• istehsalçıların bir sıra mövqe üzrə rəqabət qabiliyyətinin aşağı olması;  
• sahənin yüksək resurs tutumluluğu; 
• müəssisələrin ixrac-xammal yönümlülüyünün üstünlüyü; 
• xammal və enerji resursları üzrə yüksək sərf əmsallı texnoloji sxemlərin davam etdirilməsi; 
• müasir texnologiya və müasir avadanlıqların texniki cəhətdən yenidən silahlanmasının zəif-

liyi; 
• daxili bazarda rəqabət probleminin qalması; 
• yüksək ixtisaslı və peşəkar kadr heyətinin çatışmazlığı; 
• innovasiya sahəsində investisiya qoyuluşlarının aşağı səviyyədə qalması. 
Qeyri-neft sənaye müəssisələrinin məhsullarına daxili tələbatın stimullaşdırılması maşınqayır-

manın, elektrotexnika və tikintinin digər sahələrinin inkişafı üzrə tədbirlərin planlaşdırılmasını da 
ön plana çəkir. Müvafiq sahənin, ayrı-ayrı müəssisələrin və istehsalatların fəaliyyətinin səmərəli-
liyinin artırılması məqsədi ilə onun inkişafının investisiya təminatının yüksəldilməsi zəruri hesab 
olunur. Belə ki, həmin sənaye müəssisələrinin inkişafının əsas istiqaməti qeyri - maddi aktivlərin 
(əqli mülkiyyət obyektlərinin, patentlərin, lisenziyaların, "nou-hau"nun) əldə edilməsi, ETTKİ-nin 
maliyyələşdirilməsi, texniki cəhətdən yenidən silahlanma və əsas vəsaitlərin yenilənməsi, nəticədə 
təşkilatların məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə birbaşa 
bağlıdır. Qeyri-neft sənaye müəssisələrinin səmərəli fəaliyyət göstərməsinin təmin edilməsi, ma-
liyyə dayanıqlığının, ödəmə qabiliyyətinin, işgüzar fəallığın və maliyyə nəticələrinin artırılması 
investisiyalarla birbaşa bağlıdır. Belə yanaşma müvafiq sahədə bu kimi mühüm islahat tədbirlə-
rinin həyata keçirilməsini əsaslandırmaqdadır: 
 müəssisələrin istehsal potensialının formalaşması mənbələrinin müəyyən edilməsi; 
 iqtisadi inkişafın strateji məqsədlərinin həyata keçirilməsi mexanizmlərinin tətbiqi;  
 aktivlərin strukturunun optimallaşdırılması və bu sahədə müasir mexanizmlərin tətbiq edil-

məsi; 
 kapitalın uzunmüddətli strukturunun formalaşması; 
 müəssisələrin bazar dəyərinin artmasının təmin edilməsi; 
 müasir innovasiya-investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi alətlərinin müəyyən olunması;  
 müəssisələrin tədris-sosial məsələlərinin həlli üzrə zəruri mexanizmlərin tətbiq edilməsi. 
 

Nəticə 
 

Ölkə və regional səviyyədə innovasiya fəaliyyətinin təşkilinə xüsusi diqqət yetirmək öz vacib-
liyi ilə çıxış etməkdədir. Xüsusilə də innovasiya sistemi, innovasiya klasteri və innovasiya ekosis-
teminin əsaslarının müasir dövr baxımdan tədqiqi və onların təcrübədə tətbiqi vacib hesab olun-
malıdır. Müasir təcrübə deməyə əsas verir ki, innovasiya mühiti bir çox amillərin təsiri hesabına 
fəallaşaraq, təkmilləşir. Bu amil yalnız texnoparkların, xüsusi fondların və biznes-inkubatorların 
yaradılması vasitəsilə innovativ infrastrukturun formalaşdırılması deyil, həm də texnologiyaların 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(63)-2021 
 

98 

transferi şəbəkəsinin yaradılması, eləcə də innovativ layihələrə birbaşa və dolayı dəstəyin yaradıl-
ması ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin qeyri-neft sənayesində genişlənməsi 
öz vacibliliyi ilə aktual hesab olunmaqdadır. Belə yanaşma milli iqtisadiyyatın inkişaf modelinin 
tədricən dəyişməsi, iqtisadi inkişafın sürətlənməsi baxımından da zəruri hesab olunur. 
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Основы инновационного развития ненефтяной промышленности в современный  

период 
 

Резюме 
Цель исследования - изучить основы инновационной деятельности, провести исследо-

вание инновационной деятельности ненефтяной промышленности. 
Методология исследования: при проведении исследования использовались методы 

обобщения, анализа. 
Прикладные значения исследования: Исследование показывает, что значение приме-

нения современного инновационного импульса в сфере ненефтяной промышленности в 
стране должно возрасти, необходимо конкретизировать направления, связанные с развити-
ем инновационной деятельности. 

Результаты исследования: проведенное исследование позволяет сделать необходимые 
выводы по организации и применению инновационной деятельности в современном и пер-
спективном развитии ненефтяной промышленности в стране. 

Оригинальность и научная новизна исследования: 
- Изучен современный мировой опыт инновационной деятельности в ненефтяной про-

мысленности; 
- Было сочтено необходимым углубление проводимых в стране реформ по инновацион-

ному развитию ненефтяной промышленности. 
- Важным считалось изучение и применение в практике основ инновационной системы, 

инновационного кластера и инновационной экосистемы с современной точки зрения. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, другие-нефтяная промышленность, 

экономические реформы, финансовые механизмы, инвестиции. 
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Fundamentals of innovative development of non-oil industry in modern times 
 

Summary 
The purpose of the research is to study the basics of innovation activity, to conduct research 

on the innovative activity of non - oil industry. 
Design - methodology: generalization and analysis methods were used during the research. 
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Significance of the application of the study: the study shows that the importance of the ap-
plication of modern innovative momentum in the non-oil industry in the country should increase, 
and directions related to the development of innovation activity should be concretized. 

Findings: the research provides an opportunity to draw necessary conclusions on organization 
and application of innovation activity in modern and promising development of non-oil industry 
in the country. 

Originality and scientific novelty of the study: 
- Modern world experience related to innovation activity in non-oil industry has been studied; 
-It was considered necessary to deepen the reforms carried out in the country on the innovative 

development of the non-oil industry. 
- Research and application of the basics of innovation system, innovation cluster and innovation 

ecosystem is considered important in modern terms. 
Key words: innovation activity, non-oil industry, economic reforms, financial mechanisms, 

investment. 
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İNNOVATİV LAYİHƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASININ İNKİŞAF ASPEKTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın əsas məqsədi innovativ layihələrin idarə edilməsinin inkişaf 

aspektlərinin tədqiq edilməsi və təhlil olunmasıdır. 
Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqat aparılarkən ümumiləşdirmə, təhlil metodlarından istifa-

də olunmuşdur. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyətləri: İnnovativ layihələrin səmərəli şəkildə idarə edilməsinin in-

kişaf etdirilməsi bir çox müəssisələr üçün yararlı ola bilər. 
Tədqiqatın nəticələri: Müəssisənin idarə edilməsi prosesində strateji və innovasiya menec-

menti funksiyalarının ümumiləşdirilməsi əsasında, xarici bazar mühitinin, həmçinin məhsulun rə-
qabət qabiliyyətinin artırılması üzrə bütün amillərin vaxtında uçotu vasitəsi ilə dünya iqtisadiyya-
tının effektivliyin əldə edilməsinə əsaslanan innovasiya formalı inkişafa keçid meyilləri nəzərə 
alınaraq innovasiya istiqamətli idarəetmə statusunun artırılması və onun funksional dərəcədən kor-
porativ dərəcəyə keçirilməsi vacibdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi:  
- Biznesdə innovativ idarəetmənin əsas xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir; 
- İnnovasiya biznesinin təşkili və idarə edilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları sistemli şəkildə 

təhlil edilərək konseptual baxımdan ümumiləşdirilmişdir; 
- Azərbaycan Respublikasında innovasiya layihələrinin inkişafının müasir vəziyyəti kompleks 

təhlil edilərək qiymətləndirilmişdir və s. 
Açar sözlər: iqtisadi şərait, innovasiya, innovativ layihə, idarəolunma, innovasiya menec-

menti. 
 

Giriş 
Ölkə iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi şəraitində yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin ar-

tırılması ön plana çıxır. Bu da öz növbəsində yeni texnologiyalar və yeni məhsullar şəklində inno-
vasiyaların həcmindən və keyfiyyətindən asılıdır. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrü-
bəsi göstərir ki, dünya bazarında rəqabətə qarşı mübarizədə innovasiyanın daha səmərəli mexaniz-
mi və innovasiyaların tətbiqi üçün inkişaf etmiş infrastrukturu olan təsərrüfat subyektləri qalib 
gəlir. 

Müasir iqtisadiyyatın inkişafının xarakterik xüsusiyyəti uzunmüddətli perspektivdə rəqabət qa-
biliyyətini və iqtisadi artımı təmin edən amil kimi innovasiyaların dominant rolu olmasıdır. Azər-
baycanın biznes sisteminin yeniliklərə əsaslanaraq inkişafı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və öl-
kənin yeni texnoloji sistemə keçməsinin əsas şərtidir. 

Müasir dövrün əsas vəzifəsi sosial-iqtisadi inkişafı təmin etmək, iqtisadi potensialı gücləndir-
məkdir. Bu vəzifənin uğurla həyata keçirilməsi idarəetmə fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkilini, 
idarəetmə sahəsində ümumi və özəl metodlardan şüurlu və məqsədəuyğun istifadəni tələb edir. 

İnnovasiyaların idarə olunması bütün sosial-iqtisadi sistemlərin strukturunu elmi baxımdan 
əsaslandırır və iqtisadi uğurların əldə olunmasında xüsusi rol oynayır. 

Biznesdə innovativ layihələrin idarə olunması iqtisadiyyatın həyata keçirilməsinə xidmət edir 
və mürəkkəb idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Yenilik təkcə yeni və 
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yüksək texnologiyalı sənayelərdən ibarət deyil, həm də kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye və mədən-
çilik kimi ənənəvi sahələrimizin inkişafından ibarətdir. Burada mühüm məsələlərdən biri də elm, 
təhsil və elmi-tədqiqat institutlarının özəl sektoru innovasiyalara öhdəlik götürərək, bu sahədə layi-
hələrin həyata keçirilməsində, qarşıya qoyulan məqsədə çatmaqda hökumətə yardım göstərməsi-
dir. 

İnnovasiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi  
İnnovasiya texniki və elmi şəraitin yaradılması, keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və keyfiyyəti ar-

tıran və yaxşılaşdıran digər fəaliyyətlər deməkdir. Burada 2 cəhəti qeyd etmək olar: birincisi, yeni 
ideya, təhsil xidmətidir; ikincisi, istehsalata innovasiyaların daxil edilməsidir ki, bunun nəticəsində 
istehsal sisteminin özü dəyişir, istehsal prosesi yüksək keyfiyyətli olur. [8; s. 12] İnnovasiya pro-
sesi müxtəlif üsullarla həyata keçirilə bilər. Konkret halda ən effektiv metodun seçilməsi texno-
logiyanın xarakterindən, son məhsul bazarından, şirkətin potensialından, iqtisadi mühitdən, rəh-
bərin səriştəsindən və s. asılıdır. İnnovasiya prosesinin başlıca məqsədi aşağıda göstərilən kimi 
izah oluna bilər: 

1. Məsələnin yeni texniki həllini tapmaq; 
2. Elmi- tədqiqat, təcrübə işlərinin aparılması; 
3. Satışın hazırlanması və təşkili; 
4. Yeni brendlərin bazarda yer tutması. 
İnnovasiyanın regional  və milli iqtisadiyyatların inkişafında əvəzsiz bir rola malik olduğunu 

nəzərə almaqla onun iqtisadiyyat, müəssisələr və cəmiyyət üçün əhəmiyyətini 3 başlıq altında 
cəmləşdirmək olar: 

- regional və milli iqtisadiyyat üçün davamlı iqtisadi artımın stimullaşdırılması; 
- cəmiyyət üçün sosial inkişaf, rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi; 
- müəssisələr, həmçinin milli iqtisadiyyat üçün rəqabət gücünün təməl inkişaf dinamikasına 

çevrilməsi. 
Yuxarıda qeyd edilən innovasiyanın cəmiyyət, ölkə və müəssisələrin iqtisadiyyatı üçün mey-

dana gətirəcəyi müsbət nəticələri detallı bir formada aşağıdakı kimi sıralaya bilərik: 
Müəssisələrə yönəlik nəticələr: 
1. Rəqabət üstünlüyünü təmin etməsi; 
2. Maliyyətləri azaltması; 
3. Səmərəliliyin artımı; 
4. Bazar payının artması; 
5. Mənfəətin artması; 
6. Xammalın effektiv istifadə edilməsi; 
7. Keyfiyyətin artması; 
8. İnformasiyanın iqtisadi dəyərə çevrilməsi; 
9. Yeni bazarların meydana gətirilməsi; 
10. Məhsul xəttinin, kompleksinin genişləndirilməsi; 
11. Müştəri məmnuniyyətinin maksimuma çatdırılması; 
12. Yeni bazarlara girişin asanlaşdırılması; 
13. Tədarükdə, marketinqdə və istehsalda elastikliyin təmin edilməsi; 
14. Xidmət və əmtəələrin istehsal müddətlərinin qısaldılması, tullantıların minimuma çatdırıl-

ması; 
15. Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması; 
16. Müştəri, tədarükçü, vasitəçilərlə ünsiyyətin inkişaf etdirilməklə informasiya paylaşımının 

təmin edilməsi; 
Cəmiyyət və iqtisadiyyata istiqamətli nəticələr: 
1. İctimai rifahın artışı; 
2. Həyat standartının yüksəldilməsi; 
3. Davamlı iqtisadi böyümənin təmin edilməsi; 
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4. Məşğulluğun artması; 
5. Resursların səmərəli və effektiv istifadə edilməsi; 
6. Yeni xammal resurslarının ortaya çıxarılması; 
7. İxracat artımının təmin olunması; 
8. Patent saylarında artım; 
9. Regional inkişafa qatqı təmin etmək; 
10. Enerji resurslarının effektiv istifadə edilməsi; 
11. Sahibkarlığın artması; 
12. Xaricdən asılılığın azalması. [3; s. 14-15] 
İnnovasiya fəaliyyəti ilə bağlı qərarlar əsasən milli iqtisadiyyatda resurslar bölgüsünə səbəb 

olduğu üçün onun həyata keçirilməsindən əvvəl belə qərarların əsaslandırılmasının xüsusi əhə-
miyyəti var. Bu mərhələdə buraxılan səhvlər sonradan innovatorların itkilərlə üzləşməsinə şərait 
yarada bilər. 

İnnovasiya fəaliyyətinə innovasiya strategiyasının müəyyən edilməsi, strateji planlaşdırmanın 
həyata keçirilməsi, innovativ layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi daxildir. İnnovasiya 
strategiyası mövcud xüsusi maliyyə mənbələri və borc vəsaitlərinə çıxış kontekstində uzunmüd-
dətli perspektiv üçün yeni, innovativ inkişaf yollarının seçimidir. Bu zaman hansı yeni müasir 
standartların ekoloji cəhətdən təmiz mal və xidmətlərin istehsalının məqsədəuyğunluğuna uyğun 
olduğu, hansı regionların innovativ fəaliyyət baxımından cəlbedici olduğu, yəni məqbul innovativ 
layihələrin axtarış istiqamətləri müəyyən olunur. Bir firmanın strategiyası yüksək texnoloji artımı 
sürətlə davam etdirmək, digər firmanın strategiyası ənənəvi texnologiyalar əsasında istehlak mal-
larının istehsalının maya dəyərini azaltmaq yollarını tapmaq, üçüncü firma isə müəyyən bir növün 
istehsalı üçün xüsusi biliklərindən istifadə etmək istəyə bilər. [4; s. 15]. İnnovasiya strategiyası 
innovasiya layihəsi əsasında dəqiqləşdirilir. Aydındır ki, innovasiya strategiyasının formalaşdırıl-
ması fərdi innovasiya layihələrinin əlaqələndirilməsini mümkün edir. Bununla belə, hər iki fəa-
liyyət bir-birini tamamlayır. Beləliklə, layihənin təhlili strateji planı təsdiqləmək üçün rəy verir. 
İnnovasiya strategiyasının tərifi bir sıra amillərdən asılıdır. İnnovativ layihə texniki, iqtisadi, hüqu-
qi və digər məsələlərin və innovasiya tədbirlərinin planlaşdırılması və ya həyata keçirilməsini tən-
zimləyən sənədlər toplusudur. 

İnnovasiya prosesi - elmi ideyaların, elmi biliklərin, ixtira və kəşflərin innovasiyaya çevrilmə-
sinin ümumi dövrünü əhatə edən bir prosesdir. Burada əsas obyekt yenilikçi biliklər, ixtiralar, 
kəşflər və s.dir. İnnovasiya prosesinin mənbəyində innovasiyaların yaranması üçün vacib olan yeni 
biliklərin əldə olunması və ümumi qanunauyğunluqların aşkar olunmasına istiqamətlənmiş funda-
mental tədqiqatlardan başlayan yeniliklərin əmələ gəlməsi və öyrənilməsi prosesi dayanır. İnno-
vativ proses elmi proseslərin innovasiya yaradılarkən istifadə edilməyə yararlı nəticələrin alınma-
sına yönəlmiş müxtəlif mərhələlərinin toplusundan ibarətdir. Bununla yanaşı, innovasiya fəaliyyə-
tinin obyektini-innovasiya fəaliyyəti dövründə yaradılmış və yaxud təkmilləşdirilmiş mülkiyyət 
kompleksi, həmçinin texnoloji və təşkilati qərarlar təşkil edir. 

İnnovasiya layihəsi üç inkişaf mərhələsindən keçir: 
1. Layihənin işlənib hazırlanması mərhələsi; 
2. İnnovasiya mərhələsi; 
3. İstismar mərhələsi. 
İnnovativ layihələrin hazırlanması aşağıda qeyd olunan mərhələləri əhatə edir: [2; s. 58] 
- innovasiya ideyasının formalaşması; 
- layihənin, texniki-iqtisadi əsaslandırmanın tərtibi; 
- layihənin maliyyələşdirmə mənbələrinin müəyyən olunması; 
- qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması; 
- innovasiya layihəsiylə bağlı olaraq son qərarın qəbul edilməsi. 
Müasir şəraitdə innovasiya layihələri hazırlandıqda innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsir 

göstərəcək müxtəlif daxili və xarici amilləri təhlil etmək lazım olur. 
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Layihə ideyasının mümkünlüyü ilə bağlı bu amillərə texniki, kommersiya, institusional, sosial, 
ekoloji, maliyyə və iqtisadi amillər daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, texniki-iqtisadi əsaslandır-
manın hazırlanması nisbətən bahalıdır. Buna görə də, innovativ layihənin texniki-iqtisadi əsaslan-
dırması hazırlanmazdan əvvəl ilkin texniki-iqtisadi əsaslandırma aparılır. Bu əsaslandırma əsasın-
da innovativ layihənin həyata keçirilməsinə dair müsbət qərar qəbul edildikdən sonra innovativ 
ideyanın həyata keçirilməsi üçün müfəssəl planı əks etdirən hərtərəfli texniki-iqtisadi əsaslandırma 
aparılır. Layihənin icrasına başlanması ilə bağlı yekun qərar layihəni maliyyələşdirən investorların 
müəyyən edilməsi və onların vəsaitlərini layihənin həyata keçirilməsinə yönəltmək qərarı əsasında 
qəbul edilir. 

İnnovativ layihələrin qiymətləndirilməsi üsullarını tətbiq edərkən onların müstəqil və asılı layi-
hələrə aid olub-olmadığını müəyyən etmək vacibdir. Birinci layihədən gözlənilən pul vəsaitlərinin 
hərəkəti ikinci layihənin həyata keçirilməsindən asılı olaraq dəyişmədiyi halda bir innovativ layihə 
digər innovativ layihədən asılı deyildir. Belə investisiya layihələri müstəqil layihələrdir. A layihə-
sinin B layihəsindən müstəqil olması üçün iki şərt yerinə yetirilməlidir. Birincisi, B layihəsinin 
qəbulundan asılı olmayaraq, A layihəsinin qəbulu üçün texniki imkanlar olmalıdır. Deməli, mək-
təb bir yerdə tikilibsə, bu yerdə artıq ticarət mərkəzi tikmək mümkün deyil. İkincisi, A layihəsin-
dən gözlənilən xalis mənfəət B layihəsinin qəbul edilib-edilməməsindən asılı olmamalıdır. Birinci 
layihəni qəbul etmək və ya rədd etmək qərarı ikinci layihədən gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkə-
tinə təsir edirsə, onlar asılı layihələrdir. Belə ki, çay üzərində körpünün tikintisi layihəsi və çayın 
iki sahili arasında bərə xidmətinin yaradılması layihəsi asılı layihələr hesab olunur, çünki birinin 
qəbulu digərinin gəlirinə təsir edir. Asılı layihələrdən birinin qəbulu digərinin gəlirini artırırsa, 
birinci layihə ikinci layihəni tamamlayır. Bundan əlavə, iki asılı layihədən birinin qəbulu ikinci 
layihənin gəlirini azaldırsa, birinci layihə ikinci layihəni əvəz edir. Əgər asılı layihələrdən birinin 
həyata keçirilməsi digərinin həyata keçirilməsini istisna edirsə, bu cür layihələr bir-birini istisna 
edir. 

Aydındır ki, statistik cəhətdən asılı olan layihələr üçün risk səviyyəsi müstəqil olanlardan daha 
yüksək ola bilər. İnnovativ layihələrin effektivliyini qiymətləndirmək üçün müxtəlif üsullardan 
istifadə olunur. İnnovativ layihələri qiymətləndirərkən vaxt faktorunun nəzərə alınıb-alınmama-
sından asılı olaraq qiymətləndirmə üsulları 2 qrupa bölünür: 

- diskontlaşdırılmaya əsaslanan qiymətləndirmə metodları;  
- mühasibat uçotuna əsaslanan üsullar. 
I qrup metodlara xalis cari dəyər, rentabellik indeksi və daxili rentabellik norması göstəriciləri, 

II metodlara isə investisiyanın ödənilmə müddəti, investisiyanın uçot gəlirliyi göstəriciləri daxil-
dir. 

Uçot dərəcəsini hesablamaq üçün ilk növbədə yeniliklərin maliyyələşmə mənbələrini və bu 
mənbələrdən cəlb olunan kapitalın dəyərini müəyyən etmək lazımdır. İnnovativ qərarlar qəbul 
edərkən firma təkcə vəsaitlərin hara ayrılacağına deyil, həm də onların maliyyə mənbələrinin ha-
rada olacağına qərar verməlidir. Çünki firma üçün xüsusi vəsaitlərin miqdarı və xarici borcların 
mövcudluğu bu qərarlara təsir edə bilər. Maliyyə diskont dərəcəsi bu mənbələrdən cəlb edilmiş 
vəsaitlərin orta çəkili dəyəri kimi müəyyən edilir. Dövlət investisiyalarında bu göstərici fərqli ola 
bilər. Beləliklə, maliyyə uçot dərəcəsindən fərqli olaraq, dövlət innovasiya layihələrinin qiymət-
ləndirilməsində istifadə olunan iqtisadi uçot dərəcəsi bazarın təhriflərini və dövlət tənzimləmə 
alətlərinin təsirini nəzərə almalıdır. 

İnnovasiya layihələri seçildiyi zaman aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 
- kapitalın alternativ dəyəriylə diskontlaşdırıldıqda müsbət xalis cari dəyərə sahib olmayan is-

tənilən bir layihə qəbul edilməməlidir; 
- müəyyən olunmuş büdcə daxilində xalis cari dəyəri ən çox olan layihələr dəsti seçilməlidir; 
- büdcə məhdudiyyəti olmayan, ancaq bir-birini istisna edən digər layihələrdən xalis cari dəyəri 

ən yüksək olan uyğun variant seçilməlidir. [9; s. 18] 
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Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ciddi informasiya dəstəyi olmadan öz yerinizi və məhsulunuzu 
tapmaq mümkün deyil. Müsabiqədə qaliblər bazarın inkişaf ənənələri və əsas rəqiblərin fəaliyyəti 
haqqında böyük həcmdə məlumatları tez və dərindən emal edən yüksək keyfiyyətli və yaxşı mə-
lumatlı müəssisələrdir. Bundan əlavə, elmi-texniki təkamül sahəsindəki vəziyyətin qiymətləndiril-
məsində, elmi və innovativ fəaliyyətin inkişafı üçün bütün idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin 
artırılmasında rolu son dərəcə vacibdir. Bu həm də ona görə vacibdir ki, innovasiya yolu ilə həll 
oluna biləcək məsələlər son dərəcə vacibdir. İnnovasiya, ənənələri və inkişafının əsas istiqamətlə-
ri, innovasiyanın effektivliyinin real miqyası haqqında yüksək keyfiyyətli iqtisadi və statistik mə-
lumatlar. İnnovasiyaya informasiya dəstəyinin əsas istiqamətlərinin həlli yeniliklə daha yaxından 
əlaqəli olan iqtisadi, texnoloji, sosial və ekoloji problemlərdən asılıdır. Bu tip problemlərin əsasları 
aşağıdakılardır: [10; s. 8] 

1. Buraxılan innovasiya məhsulunun xarici və daxili bazarlarda yüksək rəqabət qabiliyyətləri-
nin əldə olunması;  

2. Buraxılan İnnovasiya məhsulunun yardımıyla lazımi idxaləvəzetmə templərinin təmin olun-
ması; 

3. İxracın eksportun həcmində yüksək keyfiyyətli məhsul idxal edilməsinin yüksək payının əldə 
olunması;  

4. İnnovasiya texnologiyalarının yenilənmə templərinin təmin olunması;  
5. İstehsalın yüksək texnoloji dərəcəsinin əldə olunması;  
6. Bütün növ ehtiyatların iqtisadi-ekoloji cəhətdən optimal istifadə edilməsi;  
7. İnnovasiya məhsulunun yaradılması, realizəsi vaxtı ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması, 

iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1. İnnovasiyaların yaradılması və həyata keçirilməsi prosesinin təşkilinin  
məntiqi ardıcıllığı. 

İnnovasiya 
bazarı 

Müəssisənin potensial 
imkanları 

Həyat fəaliyyətin-
də baş verənlər 

Bütün növ resurslar 

Müxtəlif regionların 
rəhbərləri (sahibkarlıq 

subyektləri, sahibkarlar) 

İnnovasiyalar 

İstehsalın (işin, xidmətin) 
təşkili və inkişafı 

Kommersiyalaşma  
Yeni növ məhsullar və xidmətlər 

(məhsulun və xidmətin yeni keyfiyyət 
əlamətləri göstərilməklə) 

Dövlət tənzimlənməsi 

Yeni 
tələbatlar 

Yeni 
məqsədlər 

Sahibkar kapitalının 
cəlb edilməsi 
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İnnovasiya prosesləri haqqında məlumatların verilməsi innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri 
ilə müəyyən edilir. İnnovasiya siyasəti həm federal, həm regional səviyyədə, həm də təsərrüfat 
subyektləri səviyyəsində ixtisaslaşdırılmış məlumatların fənlərarası təminatına malik olmalıdır. 
İqtisadiyyatın bazar mexanizmlərinə keçidi ilə onun rolu artır. 

İnnovativ layihənin hazırlanması prosesinin ən mühüm komponentlərindən biri innovativ layi-
hənin risklərinin öyrənilməsidir. Riskin olması innovativ layihələrin parametrlərini dəqiq proqnoz-
laşdırmaq mümkün olmaması ilə bağlıdır. Risk yalnız gələcəyə münasibətdə mövcuddur və nə-
ticələrin proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması və ümumilikdə innovativ qərarların qəbulu ilə 
ayrılmaz şəkildə bağlıdır. 

İnnovasiya mövzusu ilə bağlı ümumi risk bir çox mənbələrdən gələ bilər. Bu mənbələr bir-biri 
ilə əlaqəli olduğundan, onların hər biri ilə bağlı riskləri müəyyən etmək çox vaxt mümkün olmur. 
Ümumi riskin əsas növlərinə aşağıdakılar daxildir:  

1. Biznes riski; 
2. Maliyyə riski;  
3. Alıcılıq qabiliyyəti riski;  
4. Faiz dərəcəsi riski;  
5. Likvidlik riski;  
6. Bazar riski;  
7. Təsadüfi risk [5; s. 232].  
Biznes riski innovasiyadan əldə edilən gəlirlə bağlı qeyri-müəyyənlik dərəcəsini, innovasiyala-

rın maliyyələşdirilməsinə öz vəsaitlərini yatırmış innovatorların hesabını əks etdirir. Firma gözlə-
nildiyindən qat-qat az mənfəət və ya zərər verə bilər və nəticədə novatorlar uğursuzluğa düçar ola 
və hətta müflis ola bilərlər. Başqa sözlə, bu risk, gəlirlərin öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün kifayət 
etmədiyi təqdirdə firma sahiblərinin gəlir əldə edə bilməyəcəyi ehtimalı ilə əlaqədardır. 

Maliyyə riski, bir firmanın maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunan xüsusi və borc vəsaitlərinin 
birləşməsi ilə əlaqədar qeyri -müəyyənliyin dərəcəsini əks etdirir. Firmanın maliyyələşdirilməsin-
də borcun payı nə qədər çox olarsa, maliyyə riski də bir o qədər yüksək olar. Riskin artması borc-
dan maliyyələşdirilərkən faiz və əsas borc üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zərurəti ilə bağlıdır. 

İnnovasiya bazarında effektiv layihələrin reallaşdırılmasının stimullaşdırılması 
İnnovasiyaların idarə edilməsinin obyektləri innovasiya və innovasiya prosesidir. 
İnnovasiya prosesi innovasiyaların yaradılması, mənimsənilməsi, yayılması və istifadəsi prose-

sidir. Bundan əlavə, yenilikçi bir məhsul prosesi, fundamental və tətbiqi tədqiqatlar, dizayn işləri, 
marketinq, istehsal, satış yolu ilə bir fikrin ardıcıl olaraq məhsula çevrilməsi prosesi olaraq təyin 
edilə bilər. 

Geniş mənada innovasiya məhsul, texnoloji, təşkilati və inzibati olaraq bölünə bilər. Həm məh-
sul, həm də texnoloji innovasiyaların tətbiqi zamanı ən son yeniliklər çox vaxt qaçılmaz olur. 
Aşağıdakı əlamətlərə görə innovasiyaların təsnifatı məlumdur: paylanması, istehsal tsiklində yeri, 
davamlılığı, bazarı əhatə etməsi, innovasiya dərəcəsi və innovativ potensial. 

İnnovasiya menecmentinin vəzifələri: [6; c. 14] 
1. Təşkilatın innovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılması; 
2. Missiyanın düzgün formalaşdırılması; 
3. İnnovasiya fəaliyyətinin başlıca strateji istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və onların qarşı-

sına məqsəd qoyulması; 
4. İnnovativ inkişaf strategiyasının istiqaməti üçün optimal seçimin olunması; 
5. İnnovasiya fəaliyyətinin təşkil edilməsi; 
6. İnnovasiya fəaliyyətinin iştirakçılarının motivasiyası; 
7. İnnovasiya fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi; 
8. Yeni olan hər şeyin rasional istifadə olunması. 
İnnovasiya fəaliyyətinin iyirmidən çox istiqaməti var. Onlardan bəziləri aşağıdakılardır: [6; 

s.15] 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(63)-2021  
 

107 

1. Texnoloji innovasiyalar; 
2. Məhsul innovasiyası; 
3. Xidmət innovasiyası; 
4. Biznes modelinin innovasiyası; 
5. İstehsalın səmərəliliyinin artırılması innovasiyası; 
6. Resursların istifadəsi innovasiyası; 
7. Tələbat innovasiyası; 
8. Dizayn innovasiyası; 
9. Marketinq innovasiyası; 
10. Açıq innovasiya. 
İnnovasiyanın dövlət maliyyəsinin hiss edilən dərəcədə möhkəmləndirilməsi innovasiya sfera-

sında ölkənin rolunun yüksəldilməsini, onun proseslərə təsirini təmin edir və struktur-investisiya 
problemlərinin həcmini artırır. İnnovasiya fondunun istifadə edilməsinin effektliliyi onun forma-
laşmasının prinsipləri əsasında əldə olunur: [2; s. 80] 

1. Milli iqtisadiyyatın vacib sektorlarının investisiyalaşması vaxtı dövlət-korporativ tərəfdaş-
lığı;  

2. Dövlət köməyinə ehtiyacı olan innovasiya layihələrinin təhlil edilməsinə makroiqtisadi ya-
naşmaya əsaslanmış variantların seçimi. 

Aşağıda göstərilən istiqamətlərdə innovasiya layihəsinin reallaşdırılması məqsədilə dövlət yar-
dımı göstərilir: 

1. Azərbaycan Respublikasının sosial və iqtisadi inkişafına; 
2. Azərbaycan innovasiya sistemi elementlərinin yaradılması və inkişafına; 
3. İnstitusional dəyişikliklərin təmin edilməsinə. 
Dövlət köməyinin göstərilməsinə ehtiyacı olan innovasiya layihələrinin seçilməsi aşağıdakı 

prinsiplərə əsasən həyata keçirilir: 
1. İnnovasiya layihələrinin təyin edilmiş meyarlara uyğunluğu; 
2. Dövlət yardımı göstərilməsi proseduruna bərabər olan çıxış şərtlərinin təmin edilməsi; 
3. İnnovasiya layihələrinin zərərsizliyi; 
4. Dövlətin xüsusi kapitalla risklərinin bölünməsi; 
5. Ədalətli rəqabətin, Azərbaycan Respublikası antiinhisar qanunvericiliyinin ümumi  şərtlərinə 

riayət olunması.  
İqtisadiyyatın innovativ sahələrinin inkişafı üçün potensial investisiya imkanlarından kifayət 

qədər istifadə olunmaması qismən fond bazarının zəifliyi, onun istehsaldan ayrılması, vençur ka-
pitalı qiymətli kağızları və elektron ticarətin zəif inkişafı ilə bağlıdır. Bu vençur kapital dövriyyəsi 
üçün böyük problem yaradır, çünki vençur kapitalistinin gəliri innovativ şirkətin səhmlərinin artan 
qiymətə satışından yaranır və bu, vençur kapitalı firmalarından çıxış mərhələsində investorlar üçün 
çətinliklər yaradır. 

Dövlət ölkənin innovasiya bazarında səmərəli innovativ layihələrin seçilməsini və həyata keçi-
rilməsini stimullaşdırmalıdır. Çünki tədqiqatlar göstərir ki, tədqiqat və inkişaf nəticələrinin qeyri-
müəyyənliyi səbəbindən hətta inkişaf etmiş ölkələrdə də firmaların bu işi maliyyələşdirmək üçün 
ayırdıqları vəsaitlər əsasən bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına maliyyələşdirilir. Eyni zamanda iri 
və gəlirli şirkətlər innovativ layihə seçmək və həyata keçirmək imkanı əldə edirlər. Ona görə də 
dövlətin bu sahədə innovasiya siyasəti vacibdir. Yenilikçi layihələr adətən təsərrüfat subyektləri-
nin istehsal və kommersiya problemlərinin həlli vasitəsi kimi çıxış edir. Belə layihələrin həyata 
keçirilməsində maraqlı yeniliklər tətbiq edilərkən müəssisənin gələcək mənfəətinin ölçüsü müəy-
yən edilmişdir. İnnovativ layihələr adətən tamamlandıqdan sonra uzunmüddətli təsirə malikdir. 
Buna görə də, xərclərin azaldılması əsasında onların effektivliyinin müəyyən edilməsi üsulu hə-
mişə məqbul deyil. 

İnnovasiya bazarının mülkiyyət formaları üzrə strukturu müxtəlif təşkilati-hüquqi formalara 
malik olan subyektlər arasında innovasiyaların mübadiləsini əks etdirir. Bu, innovativ layihələrin 
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həyata keçirilməsini stimullaşdırmaq üçün dövlət siyasətinin aşağıdakı əsas istiqamətlərini əvvəl-
cədən müəyyən etməyə şərait yaradır: 

1. Vençur kapitalına sahib olan kiçik innovasiyalı təşkilat və müəssisələrə dövlət köməyinə aid 
tədbirlər;  

2. Dövlət sektorundan özəl sektora transfer (texnoloji) şərtləri;  
3. İnnovasiya fəaliyyətlərinin normativ-hüquqi tənzimlənməsi. 
İnnovativ layihələrin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılmasının məqsədləri, metodları, forma-

ları və müddətləri, ilk növbədə, ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin və bütövlükdə cəmiyyətin resurs 
imkanları ilə müəyyən edilməlidir. İnnovativ layihələrin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılması 
prosesində sahibkarlıq subyektlərinin seçdiyi məqsədlər toplusu və onların həyata keçirilməsi yol-
ları innovasiyaların həyata keçirilməsi üçün onların innovasiya siyasətini müəyyən edir. İnnovativ 
layihələrin həyata keçirilməsi üçün stimulun xüsusiyyətlərindən və ümumi iqtisadi vəziyyətdən 
asılı olaraq, bazar iştirakçısı gözlənilən nəticəni təmin etməli olan maliyyə üsulları toplusunu 
müəyyən etməlidir. İnnovativ inkişafın stimullaşdırılması daha çox təşkilati xarakterə və idarəet-
mə iyerarxiyasının bütün səviyyələrində təşkilatın fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi zamanı baş ve-
rən hadisələrə təsir göstərir. Bu, bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün əlverişli mühitin yaradıl-
masını nəzərdə tutur. Əlverişlilik dərəcəsi xalis mənfəətin miqdarı ilə müəyyən edilə bilər. Əksər 
hallarda innovasiyaların kommersiyalaşdırılmasının məqsədəuyğunluğu və onun iqtisadi səmərə-
liliyi sahibkar tərəfindən müəssisənin innovativ məhsulların satışından əldə etdiyi gəlirlə müəssi-
sənin Rusiyada innovasiya inhisarından əldə edə biləcəyi qazanılmamış gəlirin məbləği arasındakı 
fərqi müəyyən etməklə müəyyən edilir. Bazar dəyişiklikləri qarşısında bu məbləğ sabit deyil. Döv-
lət orqanlarının vəzifəsi innovativ layihələrin həyata keçirilməsini stimullaşdırmaq üçün əlverişli 
şərait yaratmaqdır. Dövlətin innovasiya siyasəti cəmiyyətin sosial-iqtisadi strategiyası ilə təyin 
olunan məqsədyönlülüyə əlavə olaraq, innovasiya prosesinin bütün iştirakçılarının maraqlarının 
milli iqtisadiyyatın dünya bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması vəzifəsi ilə uyğunlaşdırıl-
masını təmin etməlidir.  

İqtisadi ədəbiyyatda innovativ layihələrin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılmasına dövlət 
dəstəyinin əsas istiqamətlərinə aşağıdakılar daxildir: [1; s.100] 

1. Elmi-texniki nailiyyətlərin, istehsalın mənimsənilməsi;  
2. Məhsulun rəqabət qabiliyyətinin çoxaldılmasını təmin edən innovasiya aktivliyinin artırlma-

sına kömək göstərilməsi;  
3. Müasir texnologiyaları təşkil edən innovasiyaya dəstək verilməsi;  
4. İnnovasiya layihələrinin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılmasına əsasən dövlət tənzimlən-

məsinin bazar innovasiya mexanizminin effektiv fəaliyyəti, intellektual mülkiyyətin qorunmasıyla 
əlaqələndirilməsi. 

İnnovasiya cəhətdən aktiv olan dövlətlərə aid olan ümumi cəhətlər aşağıda göstərilmişdir: 
- müəyyən innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi prosesində, həmçinin ümumilikdə in-

novasiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsində dövlətin güclü rolu;  
- innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılmasına yardım edən hüquqi baza.  
Xaricdə innovativ layihələrin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılmasının dolayı üsullarının 

təhlili göstərir ki, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün vergitutma mexanizmlərinin həyata ke-
çirilməsi yolu ilə güzəştli vergitutma sisteminin formalaşdırılması innovasiyaların inkişafına əsas-
lanır. Xaricdəki innovasiya proseslərinə dəstək tədbirləri tətbiq edərkən dövlət orqanlarını idarə 
edən prinsiplər və onların həyata keçirilməsi mexanizmləri böyük maraq doğurur. Azərbaycan iq-
tisadiyyatının tələblərinə daha yaxşı cavab verən üsullar aşağıdakılardır: 

- vergi stimullaşdırılması- təcrübi konstruktor və elmi-tədqiqat işlərinə xərclər daxilində mən-
fəət vergisindən güzəştlər; 

- aşağı dərəcələrlə mənfəətin tutulması; 
- amortizasiya siyasəti vasitəsi ilə stimullaşdırma.  
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Xarici təcrübədə tez-tez milli maraqlara nail olmaq üçün innovativ layihənin həyata keçirilmə-
sini təşviq etmək və onun dövlət tərəfindən stimullaşdırılması üçün müxtəlif tədbirlər həyata ke-
çirilir. Xarici təcrübənin əsas nəticəsi, yüksək iqtisadi aktivliyin elmi və texnoloji bazarda dövlətin 
aparıcı rolu, milli prioritetlərin təyin edilməsi və təşviq sistemi vasitəsi ilə dövlətin innovativ in-
kişaf prosesinə fəal təsiri ilə təmin edilməsidir. Beləliklə, məqsəd bütün sənaye sahələrinin texniki 
yenidən qurulması və yeni texnoloji səviyyədə innovasiyaların tətbiqinin intensivləşdirilməsidirsə, 
o zaman iqtisadiyyatın bütün sahələrinə eyni dərəcədə tətbiq olunan kifayət qədər ümumi həllər 
var. Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, bu halda əlavə güclü inkişaf sahələri yenə də daha 
böyük investisiya cəlbediciliyi əldə edəcək. İnvestisiya üçün daha riskli olan yüksək texnologiyalı 
sənayelər kifayət qədər investisiya almadıqları üçün gələcək inkişaf üçün lazımi maliyyə bazasına 
malik olmayacaqlar. Beləliklə, innovativ layihələrin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılması sis-
temi iqtisadi sahədə dövlətin qarşıya qoyduğu iki problemin həllinə öz töhfəsini verməlidir: inno-
vasiyaların ümumi aktivləşdirilməsi və iqtisadiyyatın yüksək texnologiyalı sektorlarının rəqabət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi. Başqa sözlə, innovasiyaya artan maraq son nəticədə bütün sektorlar-
da iqtisadi artıma maraq deməkdir. İnnovativ layihələrin həyata keçirilməsini stimullaşdırmaq 
üçün maraqlı bir mexanizm, elmi -texniki tərəqqinin müxtəlif mərhələlərində malların rəqabət qa-
biliyyətliliyinin və gəlirliliyinin dəyişməsidir. Bu o deməkdir ki, elmi yeniliyi və yeni texnologi-
yanı ilk mənimsəyən sahibkarlar, xərclərin ilk artımından sonra daha keyfiyyətli məhsullar bazara 
çıxara və daha az xərclə istehsal əldə edə biləcəklər. Yenilik yaratmayan sahibkarlar rəqabət qabi-
liyyətini itirir və müflis olurlar. Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin normativ-hüquqi 
bazasının təkmilləşdirilməsi, büdcə vəsaitlərinin prioritet istiqamətlər üzrə yenidən bölüşdürülmə-
si və cəmləşdirilməsi, habelə büdcədənkənar mənbələrin və özəl kapitalın cəlb edilməsi, elmi-tex-
niki kompleksin strukturunun, xüsusilə dövlət elmi mərkəzləri şəbəkəsinin islahatı innovativ layi-
hələrin həyata keçirilməsini stimullaşdırmaq üçün ən vacib istiqamətlərdir. [7; s. 403-404] 

İqtisadi artım və inkişaf amili kimi yeni texnologiyaların rolunun gücləndirilməsi kontekstində 
innovativ layihələrin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılması konkret funksional vəzifə deyil, 
ümumi strateji məqsəd olmalıdır. 

Ümumiyyətlə, müəssisə səviyyəsində innovativ layihələrin həyata keçirilməsini stimullaşdıran, 
milli və regional innovasiya strategiyalarının mikro səviyyədə həyata keçirilməsini təmin edən 
innovativ mexanizmlər sistemini şərti olaraq aşağıdakı 5 qrupa bölmək olar: 

- işlənmə və tətbiq mexanizmləri; 
- texnoloji transfert mexanizmləri;  
- maliyyələşdirmə mexanizmləri;  
- intellektual mülkiyyətin müdafiəsi mexanizmləri; 
- təşkilati mexanizmlər. 
Həmin mexanizmlər müəyyən ardıcıllıq ilə hərəkət etməli, həmçinin öz aralarında razılaşdırıl-

malı, qarşılıqlı əlaqədə olmalıdırlar. 
 

Nəticə 
Aparılan tədqiqat göstərmişdir ki, innovasiya fəaliyyəti bazarda istifadə edilən yeni və ya tək-

milləşdirilmiş texnoloji məhsula, müvafiq səmərəliliklə istehsalda istifadə olunan yeni və ya tək-
milləşdirilmiş prosesə, habelə elmi və elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə yönəldilmiş tədqiqat və 
təcrübə-konstruktor işlərinin əldə edilməsi və ya çevrilməsi ilə bağlı fəaliyyət növüdür. İnnovativ 
fəaliyyət müəssisənin biznesinin uğurla qorunub saxlanılması və inkişafı üçün əsas şərtlərdən bi-
ridir. İnnovasiya idarəetmə strategiyası ölkə iqtisadiyyatının əsaslarından biri kimi biznes struk-
turlarının uzun müddət mövcud olmasını təmin edir. İnnovativ fəaliyyət əsasında innovativ layihə 
hazırlanır. Bütövlükdə layihə, müəyyən edilərsə, sifarişçinin istəyi ilə işlənmiş, vaxtı, büdcəsi, re-
sursları, habelə yenisinin həyata keçirilməsi ilə məhdudlaşan mürəkkəb, təkrarlanmayan hadisədir. 
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İnnovativ modelin ilkin mərhələsində istifadə olunan sistem yanaşması və metodlarının hərtə-
rəfli tədqiqi təkcə risklərin təhlili üçün nəzərdə tutulmur. Təhlil zamanı əldə edilən nəticələr me-
necerə layihəni həyata keçirməyə kömək edir. Burada məqsəd riskləri müəyyən etmək və onları 
biznes planda əks etdirmək deyil, onları layihənin bütün həyat dövrü ərzində idarə etməkdir. 

İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafı məqsədilə əlverişli mühitin formalaşmasının başlıca istiqa-
mətləri aşağıdakılardır: 

1. Sənayenin effektiv fəaliyyət göstərən sahəsinin formalaşması;  
2. Sənaye müəssisələrinin texniki və texnoloji təzələnməsinin aparılması; 
3. Sahibkarlıq sektorunda innovasiya aktivliyinin stimullaşdırılması və inkişafı; 
4. İnstitusional mühitin yaradılması:  
5. İnnovasiya strategiyaları proqramlarında və  normativ sənədlərdə müxtəlifliyin aradan qal-

dırılması. 
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Аспекты развития управления инновационными проектами 
 

Резюме 
Цель исследования: Основная цель исследования - изучить и проанализировать аспек-

ты развития управления инновационными проектами. 
Методология исследования: В ходе исследования использовались методы обобщения 

и анализа. 
Значение применения исследования: Развитие эффективного управления инновацион-

ными проектами может быть выгодным для многих предприятий. 
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Результаты исследования: Повышение статуса инновационно-ориентированного уп-
равления на основе обобщения функций стратегического и инновационного управления в 
процессе управления предприятием с учетом тенденций перехода к инновационному раз-
витию на основе эффективности мировой экономики через своевременный учет всех фак-
торов для повышения конкурентоспособности рынка важно перевести его с функциональ-
ного уровня на корпоративный. 

Оригинальность и научная новизна исследования: 
- проанализированы основные особенности инновационного менеджмента в бизнесе; 
- систематически проанализированы и обобщены с концептуальной точки зрения теоре-

тико-методологические основы организации и управления инновационным бизнесом; 
- Современное состояние развития инновационных проектов в Азербайджанской Респуб-

лике было всесторонне проанализировано и оценено и др. 
Ключевые слова: экономические условия, инновации, инновационный проект, ме-

неджмент, инновационный менеджмент. 
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Development aspects of innovative project management 

 
Summary 

Purpose of the research: The main purpose of the study is to study and analyze aspects of the 
development of innovative project management. 

Research methodology: Generalization and analysis methods were used during the research. 
Significance of the application of the research: The development of effective management 

of innovative projects can be beneficial for many enterprises. 
Results of the study: Increasing the status of innovation-oriented management based on the 

generalization of strategic and innovation management functions in the enterprise management 
process, taking into account the transition trends to innovative forms of development based on the 
efficiency of the world economy through timely accounting of all factors to improve the external 
market environment and product competitiveness. it is important to move it from a functional to a 
corporate level. 

Originality and scientific novelty of the research: 
- The main features of innovative management in business were analyzed; 
- Theoretical and methodological bases of organization and management of innovation business 

were systematically analyzed and generalized from the conceptual point of view; 
- The current state of development of innovation projects in the Republic of Azerbaijan has 

been comprehensively analyzed and evaluated, etc. 
Key words: Economic conditions, innovation, innovative project, management, innovation 

management. 
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RƏQƏMSAL İQTİSADİ - TEXNOLOJİ MÜHİTDƏ SƏNAYE İSTEHSALININ  
RƏQABƏT  QABİLİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Müasir sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində  rəqəmsallaşma amilinin 
artan rolu müşahidə olunur. Sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından in-
novasiyalı rəqəmsal iqtisadi - texnoloji inkişaf problemləri xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Tədqiqatın məqsədi -iqtisadi - texnoloji rəqəmsal mühitdə sənaye müəssisəsinin rəqabət qabi-
liyyətinin və fəaliyyət səmərəliliyinin yüksəldilməsi imkanlarının aşkar edilməsi və onların  real-
laşdırılması istiqamətlərinin müəyyən edilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində, əsasən müşahidə, təhlil və sintez, elmi abstrak-
siya və məntiqi ümumiləşdirmə üsullarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - əldə edilən nəticələr sənaye sahələrinin innovasiyalı rəqəmsal 
iqtisadi - texnoloji inkişafı mühitində istehsal subyektinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 
tədbirlərinin icrası zamanı istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın nəticələri - sənaye müəssisəsinin strateji texnoloji rəqabət qabiliyyətini şərtləndi-
rən amillər müəyyən edilmiş, rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühitdə sənaye müəssisəsinin modern-
ləşdirilməsi çərçivəsində rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün həll edilməli məsələlər xarakterizə 
olunmuşdur. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - sənaye müəssisəsinin modernləşdirilməsi çərçivəsin-
də strateji texnoloji rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühit-
də atılacaq addımların mahiyyəti və ardıcıllığı müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: rəqəmsallaşma, sənaye, iqtisadi - texnoloji mühit, rəqabət, müəssisə, innovasiya, 
modernləşdirmə.  

 
Giriş 

Müasir sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində rəqəmsallaşma amilinin ro-
lu get-gedə artır. Bununla belə, iqtisadi - texnoloji rəqəmsal mühitdə sənaye müəssisəsinin rəqabət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi imkanları kifayət qədər araşdırılmışdır. Bu istiqmətdə aparılan tədqi-
qatlarda məhz rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühitdə sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyətinin yük-
səldilməsi məsələlərinin həlli məqsəd kimi qarşıya qoyulmamışdır. Odur ki, sənaye müəssisəsinin 
strateji texnoloji rəqabət qabiliyyətini şərtləndirən amillərin müəyyən edilməsi, sənaye sahələrinin 
innovasiyalı rəqəmsal iqtisadi - texnoloji inkişafı mühitində istehsal subyektinin rəqabət qabiliyyə-
tinin yüksəldilməsi istiqamətlərinin və vasitələrinin müəyyən edilməsi zəruridir.  

Rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühitdə sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyəti 
XXI əsrdə inkişaf etmiş və sürətlə inkişaf edən ölkələrin əksəriyyəti  dördüncü sənaye inqila-

bına, rəqəmsal və ümumilikdə yüksək texnoloji inqilab dövrünə qədəm qoymuşlar. Həmin ölkələr 
iqtisadi-texnoloji inkişafı rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin əsas amilinə çevirməklə, yüksək 
texnoloji sənaye sahələrində lider mövqelərinə çıxmaqdadırlar. Başqa sözlə, rəqəmsal mühitin 
üstünlüklərindən, milli sənaye sektorunda informasiya təminatında bərabər imkanlar yaratmaqla, 
həmin ölkələr fərqli templərlə olsa da yüksək rəqabət qabiliyyətini təmin edirlər.  

Müasir, başqa sözlə formalaşmış iqtisadi-texnoloji mühitdə fəaliyyət göstərən sənaye müəssi-
səsinin rəqabət qabiliyyəti, iqtisadi baxımdan, ilk növbədə artan tələblə və inkişaf edən bazar 
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münasibətləri ilə bağlıdır. Sonuncu amilin müsbət təsirinin gerçəkləşdirilməsi, hazırda həlledici 
dərəcədə rəqəmsal mühit imkanlarından istifadə vəziyyəti ilə şərtlənir. Əlbəttə, konkret müəssisə-
nin rəqabət qabiliyyətinin nisbi səviyyəsi, yəni eyni profilli digər müəssisələrə nisbətən rəqabət 
üstünlüyü, burada fəaliyyətin təşkili, texniki və texnoloji təminatı vəziyyətindən və həyata keçir-
məsindən asılıdır.  

Sənaye sahələrinin dayanıqlı inkişafı texnoloji innovasiyaların yaradılması, yayılması və mə-
nimsənilməsinin tempi və miqyası ilə əhəmiyyətli dərəcədə əlaqədardır. Texnoloji inkişafın rəqa-
bət qabiliyyətinə təsirinin reallaşdırılmasında rəqəmsal texnologiyaların rolu artmaqda, onların 
fəaliyyət arealı genişlənməkdədir. Bu prosesin əsas xarakteristikaları, xüsusilə innovasiyalı inki-
şafın prioritetliyi şəraitində rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühitdə sənaye istehsalının rəqabət  qa-
biliyyətinin yüksəldilməsi tempini, demək olar ki, müəyyən edir. Təbii ki, bu halda əmək məhsul-
darlığının yüksəldilməsi və məhsul (xidmət) vahidinin maya dəyərinin aşağı salınması, rəqabət 
qabiliyyətinin və nəticə etibarı ilə həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi strateji istiqamətlər hesab olu-
nur. Bu baxımdan, aşağıdakı mənbədə qeyd olunan fikir diqqətəlayiq olmaqla, son tədqiqatlarda 
kifayət qədər tez-tez rast gəlinən mövqedir. 

“Rəqəmsal texnologiyalar məhsuldarlıq, iş yerlərinin yaradılması və nəticə etibarı ilə həyat sə-
viyyəsinin yüksəldilməsi baxımından böyük fayda gətirə bilər. Eyni zamanda, istehlakçılar inno-
vasiyalı və daha ucuz məhsullara sahib ola biləcəklər. Bununla belə, rəqəmsallaşmanın bütün şir-
kətlərə və vətəndaşlara fayda gətirməsi üçün innovasiyaları təşviq edən, yayan və insanların tex-
nologiyadan faydalanmasına kömək edən sağlam bir rəqabət mühitinə ehtiyac vardır" [1]. 

Rəqəmsal mühitdə rəqabət qabiliyyətinin formalaşmasında struktur yanaşması imkanları daha 
da aktuallaşdırır. Məsələ ondadır ki, sənaye müəssisəsi xərcləri azaltmaq və məhsul buraxılışını 
artırmaq məqsədilə elmi-texniki tərəqqidən və ya struktur manevrlərindən faydalanma yolunun 
seçilməsində sərbəstdir.  Bu baxımdan, aşağıdakı mövqe, müəyyən qeyd-şərtlərlə maraq doğurur. 
“Ancaq müəssisə sahibi üçün, ciddi şəkildə desək, xərclərin minimuma endirilməsi və məhsulun 
maksimumlaşdırılmasının hansı yolla əldə edilməsinin ciddi fərqi yoxdur. Bu həm elmi - texnoloji 
tərəqqinin nəticəsi olan mühəndislik həlləri, həm də struktur manevrləri ola bilər" [2, s. 158].  

Əlbəttə, unutmaq olmaz ki, texnoloji innovasiyalar hesabına sənaye müəssisəsinin rəqabət qa-
biliyyətinin yüksəldilməsi böyük vəsaitlər tələb edir. Struktur yanaşması daha az xərc tələb etdi-
yindən, rəqəmsallaşmanın açdığı imkanlar hesabına onun həyata keçirilməsi istehsal subyekti sa-
hibi üçün daha cəlbedici ola bilər. Digər tərəfdən sənaye sahələrində rəqəmsallaşmaya qədər və 
sonrakı fəaliyyət sxemləri arasında qeyri-aşkar rəqabəti nəzərə alan funksional yanaşma məsələləri 
də məhz rəqəmsal mühitin üstünlükləri şəraitində sonuncunun xeyrinə həll oluna bilər.  

Qlobalaşmanın ziddiyyətli iqtisadi reallıqları, daha doğrusu, vahid iqtisadi məkanda inteqrasiya 
proseslərini məhdudlaşdıran səbəblər, sənaye sahələrində texnoloji sıçrayışı təmin etmək daxili 
potensialın fəallaşdırılması məsələsini gündəlikdə saxlayır. Həmin məsələnin həlli isə, məhz  rə-
qəmsal texnologiyaların geniş və yaradıcı tətbiqini tələb edir.  

Sənayedə texnoloji rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi ölkənin elmi və texnoloji inkişafında 
prioritet hesab edilən istiqamətlərdə qüvvələrin səfərbər edilməsini tələb edir. Müvafiq addımların 
atılması milli sənayenin bazarın yüksək texnoloji sektorunda dayanıqlı mövqe tutması onun inno-
vasiyalı modernləşdirilməsi sayəsində mümkündür. Başqa sözlə, ümumi daxili məhsulda yüksək 
texnoloji və elmtutumlu sənaye məhsulunun xüsusi çəkisini artırmaq üçün sənaye müəssisələrinin 
strateji texnoloji rəqabət qabiliyyəti təmin edilməlidir. 

Rəqəmsallaşma proseslərinin intensivləşdiyi hazırkı dövrdə sənayenin rəqabət qabiliyyətinin 
təmin edilməsi və yüksəldilməsinin bütün imkanlarının gerçəkləşdirilməsi gündəlikdədir. Rəqəm-
sal texnologiyalardan istifadə arealının genişlənməsi şəraitində sənayedə iqtisadi - texnoloji inki-
şafın tempi və proporsiyaları məhsul və proses innovasiyalarının rəqabət qabiliyyətinin dinamika-
sına bilavasitə təsir edir. Bu təsirin nəticəsi olaraq sənayenin bir çox sahələrində ciddi struktur 
transformasiyaları baş verir. Haqqında danışılan transformasiyalar rəqabətqabiliyyətli yeniliyi tə-
min etmək üçün hökumətin strateji təşəbbüslərində ifadə olunan texnoloji sıçrayışı təmin etməyə 
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yönəlmişdir. Habelə,  iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində atılan addımlar sənaye istehsalı 
subyektlərinin  texnoloji rəqabət qabiliyyətinin strateji idarə edilməsi məsələlərini aktuallaşdırır. 
Strateji planlaşdırma və idarəetmə mexanizmini rəqəmsal mühitdə az bir zamanda yeni keyfiyyət 
səviyyəsinə qaldırmaq mümkündür. 

Sənaye müəssisəsinin strateji texnoloji rəqabət qabiliyyəti dedikdə, ilkin yanaşmada müəssisə-
nin faktiki və potensial inkişaf səviyyələrinin yaxınlaşması prosesinin ümumi xarakteristikası nə-
zərdə tutulur. Bu halda istifadə olunmamış daxili və xarici mənbələrin strateji perspektivdə istifa-
dəsinin optimallaşdırılması üçün yeni konseptual yanaşmaların, o cümlədən rəqəmsal texnologi-
yaların fəal tətbiqi həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Sənayedə texnoloji inkişaf tempinin yüksəldil-
məsi məqsədilə potensial mənbələrə əsaslandırılmış münasibət, onların fərqli cəhətlərini, özünə-
məxsusluqlarını kəmiyyətcə qiymətləndirməyi tələb edir ki, bu da rəqəmsal platformaların forma-
laşması və inkişafı şəraitində mümkündür.  

Aşağıdakı mənbədə göstərildiyi kimi qısa bir zaman ərzində “rəqəmsal platformalar bir sıra 
sahələrə daxil olmuş və rəqabətin şərtlərini dəyişdirmişdir. Əsas dəyişiklik yalnız xidmətlər isteh-
lak etməyən, həm də yeni xidmətlər vasitəsilə dəyərin yaradılmasına töhfə verən platforma istifa-
dəçilərinin rolunda baş vermişdir... Platforma iqtisadi səmərəliliyə yönəldildikdə, ciddi nəzarətin 
həyata keçirilməsi və platforma istifadəçiləri arasında rəqabətin stimullaşdırılması tövsiyə olunur. 
Platforma xidmətlərin şaxələndirilməsinə yönəldildikdə isə, sərbəst idarəetməyə üstünlük verilir 
və platforma istifadəçiləri arasında əməkdaşlıq asanlaşır” [3]. 

XXI əsrin iqtisadi reallıqları rəqəmsal mühitin texnoloji problemlərinin rəqəmsal aspektini 
xüsusilə aktuallaşdırmış, həmin problemlərin sənayenin rəqabət qabiliyyətinə təsirini əyaniləşdir-
mişdir. Digər tərəfdən Covid 19 pandemiyasının istehsal fəallığına təsirinin azaldılması üçün rə-
qəmsal texnologiyaların intensiv tətbiqi və tətbiqin arealının az müddətdə genişlənməsi baş ver-
mişdir. Bu şəraitdə rəqəmsal platformaların informasiya təhlükəsizliyi aspekti xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Kompleks yanaşmaları, sözün həqiqi mənasında reallaşdırmağa imkan verən iqtisadi - 
texnoloji mühitdə sənaye istehsalının rəqabət  qabiliyyətinin yüksəldilməsi baxımından informa-
siya təhlükəsizliyi məsələləri daha da aktuallaşmışdır. 

Sənaye potensialının ölkədaxili regional xarakteristikalarının rəqəmsal texnologiyalar hesabına 
fəallaşdırılması prosesində sənaye siyasəti prioritetlərinin reallaşdırılması nəticə etbarı ilə aşağı-
dakılara xidmət etməlidir: 

- sahənin texnoloji inkişafının strateji planlaşdırılması üçün yeni yanaşmaların əsaslandırılması 
və həyata keçirilməsi; 

- sənaye sahələrinin davamlı rəqabət üstünlüklərini təmin edən uzunmüddətli iqtisadi artım 
trendlərini şərtləndirən amillərin təsirinin rəqəmsal mühit imkanlarından istifadə etməklə kə-
miyyətcə səciyyələndirilməsi; 

- çevik rəqəmsal platformaların yaradılması (mənimsənilməsi); 
- sənaye fəaliyyətinin bütün iştirakçıları üçün vahid rəqəmsal mühitin yaradılması; 
- platformaların vahid verilənlər bazasına və koordinasiya mexanizmlərinə qoşulması. 
Milli sənaye sektorunda rəqəmsal platformalardan istifadə ölkələr, ölkədaxili regionlar və sa-

hələrarası innovasiyalı inkişaf tempindəki bərabərsizliyi aradan qaldırmağa yönəldilir. Belə ki, sə-
nayenin ölkədaxili tarazlı regional inkişafı iqtisadi-texnoloji inkişaf imkanlarını əhəmiyyətli də-
rəcədə genişləndirir. Həmin imkanlar qismində yeni şəbəkə resurslarına əsaslanan bulud texno-
logiyaları, böyük verilənlərdən istifadə xüsusi qeyd edilməlidir. Konseptual baxımdan qərar qəbu-
lunun yeni paradiqmalarının təşəkkülü, rəqəmsal alqoritmlərin, robotlaşdırma texnologiyalarının 
optimal arealda tətbiqi də  iqtisadi-texnoloji  inkişaf imkanlarını genişləndirir. Müvafiq mənbələr-
də iqtisadi-texnoloji inkişaf konsepsiyası məhsulların və istehsalın müqayisəli səmərəliliyinin və 
rəqabət qabiliyyətinin kəmiyyətcə müəyyən edilmiş səviyyəsinə (standartına) nail olmasını təmin 
edəcək  müxtəlif parametrlərinin seçiminin əsaslandırılmasını nəzərdə tutur. Bu halda sosiallıq və 
sistemlilik prinsipləri önə çəkilir [4]. İqtisadi-texnoloji inkişafın sosial aspektinin önə çəkilməsi, 
nəticə etibarı ilə onun davamlı olmasının mühüm şərti kimi qəbul edilməlidir.  
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Aydındır ki, sənayenin bu və ya digər sahəsində məhsulların və istehsalın müqayisəli səmərə-
liliyinin və rəqabət qabiliyyətinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi, hazırda rəqəmsal texnologiyalar 
tətbiq etmədən, demək olar ki, mümkün deyildir. 

Rəqəmsal mühitdə innovasiyalı sənaye istehsalının rəqabət  qabiliyyətinin yüksəldilməsi 
İnnovasiyalı sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətləri müəyyən 

edilərkən, artıq qeyd olunduğu kimi rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühitin özünəməxsusluğu nəzərə 
alınmalıdır. Konkret halda, bu mühitdə məhz qabaqcıl hesab edilən təcrübəyə münasibət dəqiqləş-
dirilməlidir. Yəni, müəyyən istisnalarla ya təqibedici inkişaf, ya da qabaqlayıcı inkişaf strategiyası 
seçilməlidir. Aşağıdakı mənbədə göstərildiyi kimi texnoloji inkişafın strateji alternativləri qismin-
də birinci yol “ənənəvi - artıq mövcud olan elmi və texnoloji yeniliklərin axtarışı, uyğunlaşdırıl-
ması və əsasən direktiv mexanizmi ilə istehsala tətbiqi  yolu ilə inkişafdır. Müasir şəraitdə ikinci 
ən məqbul yol, bazar mexanizmləri əsasında sahənin innovativ inkişafının çoxsaylı texnoloji prio-
ritetləri nəzərə alınaraq, qabaqlayıcı strateji texnologiya əsasında texnoloji yenilənmə, keyfiyyətcə 
yeni sənaye sahələrinin yaradılmasıdır" [5, s. 1545]. Sonuncu, əlbəttə, daha cəlbedici və iqtisadi 
artıma daha güclü təkan verən yanaşmadır. Bununla belə, məlum olduğu kimi qabaqlayıcı inkişaf 
strategiyasının həyata keçirilməsi daha çətin və mürəkkəb prosesdir.  

Rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühitdə sənaye istehsalının rəqabət  qabiliyyətinin yüksəldilməsi 
istiqamətlərindən biri kimi rəqəmsal texnologiyalar sahəsində innovasiyaların mənimsənilməsidir. 
Bu məqsədlə, texnoloji platformaların innovasiya üstünlüklərinin reallaşdırılması üçün intellektual 
kapitalın formalaşması və istifadəsinin sahə və ərazi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı, ehtiyatlardan 
optimal istifadə alqoritmləri seçilməlidir. Həmin alqoritmlər, təbii ki, elmi və iqtisadi-texnoloji 
inkişafda rəqəmsal mühit imkanlarının gerçəkləşdirilməsi addımlarını da ehtiva etməlidir. Ümu-
miyyətlə, sənayenin innovasiyalı rəqəmsal iqtisadi - texnoloji inkişafı mühitində istehsal subyek-
tinin rəqabət  qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün aşağıdakı mərhələlərin reallaşdırılması tövsiyə 
oluna bilər: 

- sahənin inkişafının innovasiya, resurs və istehsal potensialının təhlili, iqtisadi- texnoloji priori-
tetlərin müəyyənləşdirilməsi; 

- prioritetlərinin razılaşdırılması və təsdiqlənməsi; 
- innovasiyalı inkişaf iştirakçılarının qarşılıqlı fəaliyyət arealının müəyyən edilməsi; 
- optimal klaster strukturlarının formalaşdırılması; 
- sahənin innovasiyalı inkişafı üçün adekvat təşkilati təminatın yaradılması; 
- bacarıqların inkişaf etdirilməsi; 
- innovasiya üstünlüklərinin reallaşdırılması baxımından rəqəmsal texnoloji platformaların tək-

milləşdirilməsi; 
- rəqəmsal innovasiya üstünlüklərinin reallaşdırılması üzrə fəaliyyətin davamlılığının təmin 

edilməsi imkanlarının aşkar edilməsi üçün sənaye sahəsinin iqtisadi-texnoloji inkişafının nəticələ-
rinin qiymətləndirilməsi. 

Azərbaycanda sənayenin inkişafı siyasəti, hazırda, əsasən texnoloji modernləşdirmə və idxalı 
əvəzetmə istiqamətinə yönəlmişdir. Ölkə sənayesinin elmi və texnoloji inkişaf strategiyası XXI 
əsrin çağırışlarına operativ və səmərəli cavabvermə qabiliyyətinin təmin olunmasını nəzərdə tutur. 
Haqqında danışılan  strategiya həm texnologiyaların (o cümlədən rəqəmsal texnologiyaların)  id-
xalını, həm də dünya elminə və yüksək texnologiyalara inteqrasiya edilmiş, konkret istiqamətdə 
liderlik və dayanıqlı milli innovasiya sisteminin qurulmasını prioritet istiqamət kimi önə çəkir. 

Rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühitdə sənaye istehsalının rəqabət  qabiliyyətinin yüksəldilməsi 
üçün, ilk növbədə texnoloji inkişaf ehtiyatları qiymətləndirilməli və səfərbər edilməlidir. Bu məq-
sədlə proqramlı və mərhələli yanaşmanın tətbiqi tövsiyə olunur. Rəqəmsal mühitdə iqtisadi-tex-
noloji sənaye istehsalı subyektinin istehsalın texniki-texnoloji səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün 
hələ də istifadə olunmayan ehtiyatları, texniki və texnoloji bazanın potensial səviyyəsini, gəlirlə-
rinin gözlənilən artımını ehtiva edən strateji texnoloji rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, əslində 
dayanıqlıq tələblərinə uyğun inkişafı nəzərdə tutur.  
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Rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühitdə sənaye müəssisəsinin modernləşdirilməsi çərçivəsində 
strateji texnoloji rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün, ilk növbədə aşağıdakı məsələlər həll edil-
məlidir: 

-  istehsalda  yeni, o cümlədən rəqəmsal texnologiyaların mənimsənilməsini nəzərdə tutan fəa-
liyyətin təşkili; 

- elmi tədqiqatların və eksperimental işləmələrin səviyyəsinin rəqəmsallaşma hesabına yüksəl-
dilməsi;  

- istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;  
- kadrların funksional fəaliyyətinin motivasiyasının gücləndirilməsi; 
-  motivasiyanın gücləndirilməsinin səmərəliliyini artıran nəzarətin yenidən təşkilində rəqəmsal 

mühitin üstünlüklərindən istifadə edilməsi və s. 
Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi sayəsində sənayedə strateji texnoloji rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması məqsədilə aşağıdakı məsələlərin həllinin sürətləndirilməsi təklif olunur: 
- əsas və köməkçi istehsal proseslərinin resursqoruyuculuq meyarları üzrə təkmilləşdirilməsi; 
- istehsala hazırlıq və bilavasitə istehsal dövrünün qısaldılması; 
- iqtisadi-texnoloji innovasiyaların mənimsənilməsi üzrə ayrı-ayrı mərhələlərdə insan resursla-

rına olan tələbatda təshihlərin aparılması; 
- iqtisadi və texnoloji meyarlar üzrə optimal qərarların qəbulu; 
- infrastruktura yeni tələblər üzrə proqnozların etibarlılığının yüksəldilməsi; 
- texnoloji innovasiyaların davamlı surətdə mənimsənilməsi şəraitində inteqrasiya proseslərinin 

optimallaşdırılması. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, texnoloji innovasiyaların mənimsənilməsində 
inteqrasiya proseslərinin optimallaşdırılması zamanı,əsas meyarlar qismində fəaliyyətin ahəngdar-
lığı, iqtisadi-texnoloji inkişafın dayanıqlığı kimi meyarlar diqqət mərkəzində olmalıdır. Məlum 
olduğu kimi qeyd olunan meyarlara uyğun fəaliyyət sənaye müəssisəsinin bazarın müvafiq sekto-
runda tutduğu mövqeni saxlamağa xidmət edir. 

Rəqəmsal mühitdə müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni texnologi-
yaların tətbiqi istiqamətləri 

Rəqəmsal mühitdə sənaye müəssisəsinin strateji texnoloji rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 
üçün aşağıdakı yeni texnologiyaların tətbiqi imkanları genişlənir: 

- əsas və köməkçi istehsal proseslərinin yeni texnologiyaları; 
- məhsul innovasiyalarının tələblərinə uyğun yeni texnologiyalar; 
-təçkilati idarəetmə üzrə yeni texnologiyalar; 
- istehsal-kommersiya əlaqələrinin reallaşdırılması üzrə texnoloji innovasiyalar. 
Sənaye sahələrində rəqəmsal iqtisadi - texnoloji mühitdə istehsal subyektinin rəqabət qabiliy-

yətinin yüksəldilməsi imkanlarının detallaşdırılması baxımından aşağıdakıları qeyd etməyi məq-
sədəuyğun hesab edirik. İlk növbədə, mövcud istehsal güclərinin yüklənməsi vəziyyəti və onun 
perspektivləri barədə fəaliyyət iştirakçıları arasında informasiya bərabərsizliyinin aradan qaldırıl-
ması zəruriliyi qeyd edilməlidir. Bu halda, istehsalın texnoloji xarakteristikaları ilə yanaşı, təbii 
ki, iqtisadi məqsədəuyğunluq parametrləri də əhatə olunmalıdır. Əmək məhsuldarlığının yüksəl-
dilməsi baxımından istifadə ediləcək ehtiyatların iqtisadi-texnoloji təhlili aparılmalı, istehsalın 
texniki sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, habelə istehsal olunan məhsulların maya dəyərinin aşağı 
salınması imkanları qiymətləndirilməlidir. Rəqəmsal infrastrukturun innovasiyalı inkişafı ehti-
yacları müəyyən edilməli, sənayedə istehsal və idarəetmə texnologiyalarının verilənlər bazaları 
inteqrasiya olunmalıdır. 

Rəqəmsal mühitdə iqtisadi-texnoloji meyarlar baxımından mütərəqqi istehsal proseslərinin tə-
minatının optimallaşdırılması imkanları genişlənir. Bu baxımdan, nəzarət və ölçmə üsulları və va-
sitələri innovasiyalı modernləşdirilməli, müvafiq texniki potensialdan daha səmərəli istifadə edil-
məlidir. Bu baxımdan, rəqəmsal mühitdə nəzarət və ölçmə işlərinin  daha dəqiq və operativ apa-
rılması üçün real imkanlar yaranır. 

Maşın və mexanizmlərin, alətlərin və  cihazların diaqnostikası, aşkar edilən nasazlıqların ara- 
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dan qaldırılması proseslərinin rəqəmsallaşdırılması, texnoloji xətlərin - əşyaların internetin imkan-
larından istifadə etməklə real vaxt rejimində qarşılıqlı əlaqələndirilməsi sənayedə istehsal subyekt-
lərinin rəqabət qabiliyyətini artırır. Haqqında danışılan fəaliyyətlərə hazırlıq prosesində də rəqəm-
sal iqtisadi-texnoloji mühitin üstünlükləri reallaşdırılmalıdır. Belə ki, böyük verilənlər, bulud və 
digər rəqəmsal texnologiyalar sayəsində istehsal-texniki obyektlərin kəmiyyət və keyfiyyət para-
metrlərini şərtləndirən bütün amillərin təsirini nəzərə almaq imkanı yaranır. 

Müasir dövrdə rəqəmsal mühitdə müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni 
texnologiyaların tətbiqi istiqamətləri qismində dayanıqlı inkişaf meyarlarına cavab verən istiqa-
mətlər, artıq qeyd olunduğu kimi diqqət mərkəzində olmalıdır. Belə yanaşma “yaşıl iqtisadiyyat” 
tələblərini nəzərə almaqla, iqtisadi-ekoloji səmərəliliyin yüksəldilməsinə xidmət edir. 

Sənayedə istehsal fəaliyyətinin ahəngdarlığı, artıq qeyd edildiyi kimi onun rəqabət qabiliyyətini 
şərtləndirən mühüm amildir. Rəqəmsal mühitdə texnoloji proseslərin ritmikliyi, istehsal fəaliyyə-
tinin xammal və yarımfabrikatların emalında fasilələrin aradan qaldırılması ümumistehsal xərclə-
rini azaltmaqla məhsulun maya dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sala bilir. Digər tərəfdən in-
novasiyalı istehsal proseslərinin texnoloji təkmilləşdirmələr hesabına davamlılığının təmin edil-
məsi, təchizat və hazır məhsulun satışı üzrə əməliyyatlara məsrəflərin, məhz əlaqələrin rəqəmsal-
laşması sayəsində azaldılması üçün real imkanlar vardır.  

Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi sayəsində sənaye istehsalının rəqabət  qabiliyyətinin yüksəl-
dilməsi imkanları və onların reallaşdırılması barədə yuxarıda deyilənlərə əlavə olaraq onu da qeyd 
edək ki: 

- elmtutumlu sahələrdə haqqında danışılan texnologiyalar daha böyük imkanlar yaradır və on-
ların reallaşdırılmasında elmi innovasiyaların artan rolu təmin edilməlidir; 

- idxalı əvəzləyən sənaye sahələrində rəqəmsal texnologiyalardan daha fəal və geniş istifadə 
məqsədəuyğundur; 

- ixrac yönümlü sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsində qabaqlayıcı tex-
noloji inkişafa üstünlük verilməlidir.  

Nəticə 
Sənayenin innovasiyalı rəqəmsal iqtisadi - texnoloji inkişafı mühitində istehsal subyektinin rə-

qabət  qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün sahənin inkişafının innovasiya, resurs və istehsal poten-
sialının təhlili, iqtisadi- texnoloji prioritetləri müəyyənləşdirilməli, innovasiyalı inkişaf iştirakçı-
larının qarşılıqlı fəaliyyət arealı müəyyən edilməli, optimal klaster strukturları formalaşdırılmalı, 
sahənin innovasiyalı inkişafı üçün adekvat təşkilati təminat yaradılmalı, innovasiya üstünlüklərini 
reallaşdırmaq üçün rəqəmsal texnoloji platformalar təkmilləşdirilməlidir. Rəqəmsal iqtisadi - tex-
noloji mühitdə sənaye müəssisəsinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün istehsalda  rəqəmsal 
texnologiyaların mənimsənilməsini nəzərdə tutan  fəaliyyət təşkil edilməli, elmi tədqiqatların sə-
viyyəsi rəqəmsallaşma hesabına yüksəldilməli, kadrların funksional fəaliyyətinin motivasiyası 
gücləndirilməlidir. Elmtutumlu sahələrdə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi imkanlarının reallaş-
dırılmasında elmi innovasiyaların artan rolu təmin edilməli, idxalı əvəzləyən sənaye sahələrində 
rəqəmsal texnologiyalardan daha fəal və geniş istifadə edilməli,  ixrac yönümlü sənaye istehsalının 
rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsində qabaqlayıcı texnoloji inkişafa üstünlük verilməlidir.  
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Направления повышения конкурентоспособности промышленного производства в 

цифровой экономико-технологической среде 
 

Резюме 
Наблюдается возрастающая роль цифровизации в повышении конкурентоспособности 

современного промышленного производства. Проблемы инновационного цифрового эко-
номического и технологического развития особенно актуальны с точки зрения повышения 
конкурентоспособности промышленного производства. 

Цель исследования - выявление возможностей повышения конкурентоспособности и 
эффективности промышленных предприятий в экономико-технологической цифровой сре-
де и определение направлений их реализации. 

Методология исследования - в исследовательской работе в основном использовались 
методы наблюдения, анализа и синтеза, научной абстракции и логического обобщения. 

Значимость применения исследования - полученные результаты могут быть исполь-
зованы при реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности производст-
венного объекта в условиях инновационного цифрового экономического и технологическо-
го развития производств. 

Результаты исследования - выявлены факторы, определяющие стратегическую техно-
логическую конкурентоспособность промышленного предприятия, охарактеризованы во-
просы, которые необходимо решить для повышения конкурентоспособности промышлен-
ного предприятия в цифровой экономико-технологической среде. 

Оригинальность и научная новизна исследования - определены суть и последова-
тельность шагов, которые необходимо предпринять в цифровой экономико-технологиче-
ской среде для повышения стратегической технологической конкурентоспособности при 
модернизации промышленного предприятия. 

Ключевые слова: цифровизация, промышленность, экономическая и технологиче-
ская среда, конкуренция, предприятие, инновации, модернизация. 
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Directions for increasing the competitiveness of industrial production in the digital  

economic and technological environment 
 

Summary  
There is an increasing role of digitalization in increasing the competitiveness of modern indu-

strial production. The problems of innovative digital economic and technological development are 
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especially relevant from the point of view of increasing the competitiveness of industrial producti-
on. 

The purpose of the study is to identify opportunities for increasing the competitiveness and 
efficiency of industrial enterprises in the economic and technological digital environment and to 
determine the directions for their implementation. 

Research methodology - in research work, the methods of observation, analysis and synthesis, 
scientific abstraction and logical generalization were mainly used. 

The significance of the research application - the results obtained can be used in the imple-
mentation of measures to increase the competitiveness of a production facility in the context of 
innovative digital economic and technological development of industries. 

The results of the study - the factors that determine the strategic technological competitiveness 
of an industrial enterprise are identified, the issues that need to be resolved to improve the compe-
titiveness of an industrial enterprise in the digital economic and technological environment are 
characterized. 

Originality and scientific novelty of the research - the essence and sequence of steps that 
need to be taken in the digital economic and technological environment to increase strategic 
technological competitiveness during the modernization of an industrial enterprise have been de-
termined. 

Key words: digitalization, industry, economic and technological environment, competition, 
enterprise, innovation, modernization. 
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İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ BİZNESİN İNKİŞAFINA TƏSİRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın əsas məqsədi iqtisadi inkişaf prosesində informasiya texno-

logiyalarının rolunu təhlil etmək, informasiya texnologiyalarının hansı mexanizmlərinin və hansı 
şəraitinin iqtisadi inkişafa, biznezə təsir göstərdiyini müəyyənləşdirməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqat aparılarkən ümumiləşdirmə, təhlil metodlarından istifa-
də olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyətləri: İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının çoxşaxəli 
tətbiqi ölkənin sürətli inkişafına təkan vermiş və bu texnologiyalar əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyə-
ti ilə bağlı problemlərin həllində, yoxsulluğun azaldılmasında səmərəli üsula çevrilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri: Təşkilatın informasiya ehtiyatlarına operativ çıxışı müəssisə daxilində 
lokal şəbəkədən istifadəni tələb edir. Mütəxəssis yalnız öz kompüterinə deyil, həm də müəssisə 
daxilindəki informasiya resurslarına daxil ola bildikdə istənilən avtomatlaşdırılmış iş yerinin tam 
səmərəli işləməsi mümkün ola bilər. Bundan əlavə, hamıya məlumdur ki, menecerlər işçilər tərə-
findən verilən idarəetmə əmrlərinin icrasına nəzarət etmək üçün rəhbər işçilərə rəy bildirdikdə 
idarəetmə baş verir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi:  
- Biznesin inkişaf prosesində informasiya texnologiyalarının mühüm xüsusiyyətləri təhlil olun-

muşdur; 
- Biznesin inkişafında informasiya texnologiyalarının təşkili, idarə olunmasının nəzəri və me-

todoloji əsasları konseptual baxımdan sistemli şəkildə təhlil edilmiş və ümumiləşdirilmişdir; 
- Azərbaycan Respublikasında informasiya texnologiyalarının inkişafının mövcud vəziyyətinin 

hərtərəfli təhlili və qiymətləndirilməsi aparılmışdır və s. 
Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, biznes, strategiya, idarəolunma. 
 

Giriş 
XX əsrin son onilliyində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sosial inkişafa təsir edən 

mühüm amillərdən biri olmuşdur. Məhz onların təsir dairəsinə iqtisadi və sosial sahələr, dövlət 
strukturları və vətəndaş cəmiyyəti institutları, elm və təhsil, mədəniyyət və bütün xalqların yaşayış 
tərzi daxildir. Çox sayda olan inkişaf etmiş və inkişaf etməyə davam edən ölkələr informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının üstünlüklərindən bəhrələnirlər. 

İnformasiya cəmiyyətinin ən mühüm xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: [6] 
• qlobal informasiya mühitinin təşkil edilməsi; 
• informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadə, sosial və iqtisadi fəaliyyətin 

yeni formalarının yaranması; 
• məlumatı əmtəəyə çevirmək, informasiya və bilik bazarlarını yaratmaq və inkişaf etdirmək; 
• beynəlxalq, milli və regional səviyyədə informasiya mübadiləsi sisteminin imkanlarını geniş-

ləndirməklə təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi və peşəkar səviyyənin və ümumi mədəni səviyyə-
nin yüksəldilməsi; 

• vətəndaşların və sosial institutların informasiya əldə etmək, yaymaq və istifadə etmək hüquq-
larının təmin edilməsi üçün mühitin yaradılması demokratik inkişafın mühüm şərtidir. 
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Dünya təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadə öl-
kənin hərtərəfli inkişafına töhfə verir və məhz bu texnologiyalar əhalinin sosial-iqtisadi şəraitində 
problemlərin həlli, yoxsulluğun azaldılması üçün səmərəli vasitəyə çevrilmişdir. Məhz son illər 
Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində müəyyən addım-
lar atılmış, bu texnologiyaların tətbiqi sahəsində mühüm irəliləyişlər əldə edilmiş, ümumilikdə, bu 
istiqamət milli siyasətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. [2, s. 5] 

Aşağıdakı məzmun Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqində 
istək və marağa nail olmaq imkanını nümayiş etdirməkdədir: [1, s. 56] 

• Azərbaycan hökuməti informasiya cəmiyyəti quruculuğu prosesini sürətləndirmək əzmində-
dir, digər tərəfdən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı kimi beynəlxalq təşkilatlar 
bu sahədə ölkəyə texniki və maliyyə dəstəyi verməyə hazırdır; 

• Azərbaycan Dövlətinin informasiya cəmiyyəti üçün hüquqi və tənzimləyici bazanın yaradıl-
masında artıq müəyyən müsbət təcrübəsi var; 

• Respublikanın ali və orta ixtisas məktəblərinə işə qəbul prosesində yeni texnologiyaların geniş 
tətbiqi, biliyin onlayn yoxlanılması, bu sahədə informasiya resurslarının formalaşdırılması, inter-
net vasitəsilə əhaliyə geniş çeşiddə informasiya xidmətləri göstərmək; 

• Ölkədə hakimlərin və bəzi dövlət qulluqçularının seçilməsi prosesində informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarından uğurla istifadə olunur; 

• 2000-ci ildən “seçki” milli avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi yaradılmış, ümumxalq səs-
verməsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifadə edilmişdir; 

• Azərbaycanda çox sayda elm, təhsil müəssisələrini birləşdirən telekommunikasiya şəbəkəsi 
yaranmışdır; 

• İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində sertifikatlı ekspertlərin hazırlanması 
məqsədi ilə regional Akademiyanın yaradılması prosesi həyata keçirilmişdir; 

• “Azərbaycan Milli Pasport Sistemi” layihəsində müasir informasiya-kommunikasiya texno-
logiyalarından geniş şəkildə istifadə olunur; 

• Azərbaycanın bank sistemində real vaxt rejimində milli banklararası elektron ödəniş sistemi 
və mikroödənişlər üçün avtomatik klirinq sistemi tətbiq edilib; 

• Beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə ölkədə bəzi regional informasiya mərkəzləri yaranmışdır; 
• TransAsiaEurope layihəsi çərçivəsində Respublikada optik rabitə xətti şəbəkəsi yaradılmış və 

bununla da mövcud rabitə kanalı rəqəmsal rejimə çevrilmişdir; 
• TRACECA layihəsinə əsas olaraq, Bakı-Tbilisi dəmir yolu boyunca optik rabitə xətti istifa-

dəyə verilmişdir; 
• Gömrük sisteminin idarə edilməsi və prosedurlarının təkmilləşdirilməsi üçün “məlumatların 

ötürülməsi şəbəkəsi və avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemi” yaranmışdır; 
• Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində “İnformasiyanın ötürülməsi şəbəkəsi” və 

“Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi” layihəsi reallaşdırılmışdır; 
• Bir çox dövlət və özəl qurumlarda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində ge-

niş miqyaslı layihələr həyata keçirilmişdir və s. 
Biznesin informasiya təminatı 
Bazar münasibətlərinə keçid səmərəli informasiya sisteminin yaradılmasına zəmin yaradır. Bu, 

bir tərəfdən məlumatların bazar sistemlərinə uyğunlaşması, digər tərəfdən isə proqnozlaşdırıcı təh-
lil və hesablamaların aparılması ilə bağlı olur. İnformasiyanın daha çox yayılmış olan hissəsi iqti-
sadi informasiyadır. Xalq təsərrüfatı və onun ayrı-ayrı obyektləri üzrə idarəetmə funksiyalarını 
yerinə yetirmək üçün istifadə olunan informasiyalar qrupuna iqtisadi informasiya deyilir. İqtisa-
diyyatda informasiya müxtəlif yollarla istifadə edilir. Məsələn, informasiyadan bilavasitə idarəet-
mə məqsədləri üçün istifadə olunmur, əsasən ictimai istehsalın inkişafının proqnozlaşdırılması və 
iqtisadi təhlilin aparılması üçün istifadə edilir. İnformasiya sistemi müəyyən obyektlər qrupunun 
vəziyyətini əks etdirən məlumatların formalaşmasını, toplanması, saxlanması, axtarışı, işlənməsi 
və ötürülməsini həyata keçirən sistemdir. İnformasiya sisteminin yaradılmasında məqsəd istifadə- 
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çilərə lazımi məlumatları çatdırmaqdır. İnformasiya sistemlərinin modelləşdirilməsi zamanı infor-
masiya axınının və informasiya texnologiyası proseslərinin düzgün əlaqələndirilməsi vacibdir ki, 
xüsusən onlar giriş, aralıq və çıxış məlumatlarının təsnifatı və qruplaşdırılması kimi istifadə olu-
nur. [1, s. 86] 

İnformasiya sistemi elementlərinin məzmununa və həyata keçirilməsinə görə idarəetmə sistemi 
iqtisadiyyat, texnologiya, cəmiyyət, biologiya və s. sistemlərə bölünür. Qeyd etmək gərəkdir ki, 
bunların hamısı biznesdə istifadə edilir. 

Təsərrüfat fəaliyyətində idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində yalnız məlumat əsas rol oy-
nayır. Biznes məlumatlarından danışarkən, müəyyən şəkildə inkişaf etmiş konkret insanlar, məsə-
lələr, məqsədlər və vəziyyətlər haqqında məlumatları nəzərdə tutulur. 

Keyfiyyəti idarə edən personal qərar qəbul etmək üçün məlumatlı atributlara malik olmalı və 
müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Biznesdə məlumat tələbini iki əsas istiqamətə ayırmaq olar: 
keyfiyyətcə və məqsədyönlü. [4] 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, keyfiyyətin idarə edilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul etmək 
üçün məlumatın özünün tələbləri ilə yanaşı, prosesdə iştirak edən işçilər üçün də müəyyən tələb-
lərə cavab vermək lazımdır. Bunlardan ən mühümü informasiya mədəniyyətidir. Hansı ki, bu, ələ 
keçirmə ilə, vacib və zəruri bir iş olaraq dəyişir. Ən yaxşı biznes informasiya mədəniyyəti aşağı-
dakı tələblərə cavab verməlidir: 

- Daha səmərəli informasiya mübadiləsinin təşkili; 
- İnformasiyanın toplanması, saxlanması, emalı və ötürülməsi üçün zəruri və kifayət qədər şə-

rait yaratmaq; 
- Bütün abunəçiləri lazımi və kifayət qədər informasiya ilə təmin etmək. 
Biznesdə informasiya texnologiyalarından istifadə 
Dünya iqtisadi sistemi təkcə informasiya texnologiyaları və əməyin kompüterləşdirilməsinə 

əsaslanan yeni istehsal avadanlıqları ilə deyil, həm də digər əmək və sosial münasibətlərlə səciyyə-
lənən informasiya cəmiyyətinin formalaşması dövrünə qədəm qoyub. İnformasiya texnologiyaları 
ictimai həyatın müxtəlif sahələrində informasiya yaratmaq, toplamaq, saxlamaq və emal etmək 
üçün kompüterlərdən, kompüter texnologiyalarından və rabitə sistemlərindən istifadəni nəzərdə 
tutur. İnformasiya texnologiyaları 5 əsas istiqamətə-informasiya meyillərinə bölünür və onun in-
kişafı cəmiyyətin artan tələbatları ilə stimullaşdırılır:-informasiya məhsullarının inkişafı;-qarşılıqlı 
əlaqənin mümkünlüyü; -aralıq dövrələrin aradan qaldırılması;-qloballaşma;-konvergensiya.  

Hər bir tendensiyada güclü bazarların, texniki imkanların və ətraf mühit amillərinin güclü bir-
ləşməsi əks olunur. Bundan əlavə, onlar bir-birini tamamlayır və gücləndirirlər. İnformasiya 
meyillərinin əlaqəsi onların hər birini gücləndirir. İnformasiya məhsullarını mükəmməlləşdirmək 
cəhdləri interaktiv imkanların inkişafını nümayiş etdirir və bununla da ara keçidləri aradan qaldırır. 
Sonuncu qloballaşmaya gətirib çıxarır ki, bu da öz növbəsində konvergensiyaya gətirib çıxarır. 
Tamamlama halqasının inteqrasiyası informasiya texnologiyaları sahəsində biliklərin yayılmasını 
stimullaşdıracaq ki, bu da öz növbəsində informasiya məhsullarına tələbatın artmasına səbəb 
olacaq. [5] 

Biznes proseslərində informasiya texnologiyaları zamanın tələblərinə cavab verən beş əsas is-
tiqamətdədir: [3] 

1. Qloballaşma... Qlobal miqyasda işləmək və limitsiz əməliyyat məlumatı əldə etmək üçün İT-
dən istifadə etmək bacarığı. Proqram məhsullarının istehsalının dövlətlərarası inteqrasiyası və in-
formasiya xidmətləri bazarının yaradılması. İT proqnozlaşdırıla bilən biznes strategiyası kimi 
coğrafi olaraq getdikcə genişləndikcə başqa üstünlüklər də vardır. 

2. Konvergensiya... Məişət istifadəsi, mal və xidmətlər sahəsində informasiya məhsullarının və 
peşəkar yaradıcılıq vasitələrinin universallığıdır. İT-nin bütün funksiyalarının (rəqəmsal, audio və 
video siqnalların ötürülməsi və qəbulu) bir sistem və avadanlıqda birləşdirilməsidir. 

3. İnformasiya məhsullarının və onların daşıyıcılarının funksiyalarını çətinləşdirən və genişlən-
dirən İP təkmilləşdirmələri: aparat və proqram sistemləri, verilənlər bazaları, İP qruplarının yara- 
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dılması, sınaqdan keçirilməsi və tətbiqi. Bununla belə, İT tətbiqi prosesində həll edilməli olan 
vəzifələrin əhatə dairəsi genişlənməyə davam etsə də, hələ də proqram məhsullarının görünən his-
sələrinin sadələşdirilməsi tendensiyası mövcuddur. İstifadəçi ilə sistem arasındakı əlaqə daha sə-
mimi və intuitiv olur. 

4. Qarşılıqlı əlaqə. İnformasiya sistemləri, sistemlər və istifadəçilər arasında məlumat mübadi-
ləsi, demək olar ki, istənilən mürəkkəb əməliyyat məlumatlarının emalı və yekun nəticənin çatdı-
rılması İT inkişafında üstünlük təşkil edən tendensiyaya çevrilmişdir. Müasir aparat və proqram 
sistemləri onlara tapşırılan vəzifələri demək olar ki, heç bir məhdudiyyət olmadan həll etmək qa-
biliyyətinə malikdir. 

5. Aralıqsızlaşdırma. İP-nin inkişaf etmiş fiziki və proqram təminatı infrastrukturu məlumatla-
rın istehlakçılara ötürülməsini asanlaşdırır. Məhsulları təqdim edərkən heç bir vasitəçi tələb olun-
mur və müştəri rəyi İT vasitəsilə asanlıqla əldə edilir. 

Bu gün biznesin uğuru üçün zəruri olan müasir avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərini 
aşağıdakı kateqoriyalara ayırmaq mümkündür: 

1. Biznes məlumat yardımı: 
- məlumat Sistemi; 
- ekspert sistemi; 
- müxtəlif məlumatlar əsasında. 
2. Maliyyə İnformasiya Sistemi: 
- mühasibat uçotu və audit; 
- avtomatlaşdırılmış Bank İnformasiya Sistemi; 
- avtomatlaşdırılmış birja sistemi. 
3. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə informasiya sistemi: 
- kağız (elektron) sənəd dövriyyəsi sistemi; 
- AİS-i idarə etmək; 
- hüquqi məlumat sistemi. 
İnformasiyalaşdırma tendensiyası nəzərə alınaraq müasir informasiya texnologiyaları kompüter 

şəbəkələrində tamamilə tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, onlar aşağıdakı kimi tərtib olunur: [5, s. 56] 
- aparat (kompüterlər, serverlər, printerlər və s.); 
- proqram vasitələri (əməliyyat sistemi, texnologiya, tətbiq sistemi) və daha çox; 
- informasiyanın saxlanması və ötürülməsi üsulları (modem, telekommunikasiya və s.): 
- məlumat ötürülür. 
Əhatə səviyyəsinə görə kompüter şəbəkələri aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər: 
-yerli (yerli istehsal); 
- korporativ (region); 
- qlobal (magistral). 
Təşkilatın informasiya ehtiyatlarına operativ çıxışı müəssisə daxilində lokal şəbəkədən istifa-

dəni tələb edir. Yalnız ekspertin təkcə onun kompüterində deyil, həm də müəssisə daxilində möv-
cud olan informasiya resurslarına çıxışı olduqda hər bir avtomatlaşdırılmış iş yerinin tam səmərəli 
işləməsi mümkündür. Bundan əlavə, hamıya məlumdur ki, menecerlər işçilər tərəfindən verilən 
idarəetmə əmrlərinin icrasına nəzarət etmək üçün rəhbər işçilərə rəy bildirdikdə idarəetmə baş ve-
rir. Lokal şəbəkənin tətbiqi bu problemin həllinə kömək etdi. Bununla da şirkətə rəhbərlik edən 
şəxs iş yerini tərk etmədən sahə üzrə mütəxəssislərlə əlaqə saxlaya bilər, müəssisənin məsul şəxsi 
qarşısında hesabat verə bilər, icra başçısı yeni göstərişlər alır və s. (Kompüter vasitəsilə). Buna 
görə də müəssisə daxilində lokal şəbəkənin təşkili və onun regional və qlobal şəbəkələrlə inteqra-
siyası müasir müəssisənin idarə olunmasında əsas amil olmalıdır. [6] 

Milli Strategiyanın əsas məqsəd və vəzifələri 
Milli strategiya informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi və genişləndirilməsi 

sahəsində milli siyasəti əks etdirir, əsas məqsəd və vəzifələri, fəaliyyətin prioritetlərini və əsas 
istiqamətlərini təyin edir. Strategiya sosial ehtiyacları və qabaqcıl dünya təcrübəsini nəzərə alaraq 
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milli inkişafa, demokratik cəmiyyət quruculuğuna və Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiya-
sına xidmət göstərir. 

Milli strategiyanın əsas məqsədi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifa-
də etməklə ölkənin demokratik inkişafına təkan vermək və informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin 
olunmasıdır. Milli strategiya informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının istifadəsi və geniş-
ləndirilməsi sahəsində milli siyasəti əks edir, əsas məqsəd və vəzifələri, fəaliyyətin prioritetlərini 
və əsas istiqamətlərini təyin edir. Strategiya sosial ehtiyacları və qabaqcıl dünya təcrübəsini nəzərə 
alaraq milli inkişafa, demokratik cəmiyyət quruculuğuna və Azərbaycanın beynəlxalq aləmə in-
teqrasiyasına xidmət göstərir. 

Milli strategiyanın əsas məqsədi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş istifa-
də etməklə ölkənin demokratik inkişafına təkan vermək və informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin 
olunmasıdır: 

• xalqın tarixi, ədəbi, mədəni irsini qorumaq və geniş şəkildə təbliğ etmək; 
• inkişaf etmiş informasiya-kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması, vahid milli elektron 

informasiya məkanının formalaşdırılması, informasiya-kommunikasiya xidmətlərinin inkişafı; 
• milli informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək; 
• ölkənin qlobal elektron informasiya məkanına inteqrasiyası; 
• milli proqram təminatı yaratmaq və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları məhsullarını 

(İKT sənayesi) inkişaf etdirmək; 
• ölkənin “rəqəmsal geriliyini” həll etmək. 
Bu strategiya nəticəsində dövlət idarəçiliyində şəffaflıq təmin olunacaq, iqtisadiyyatın dayanıq-

lı bərpasına nail olunacaq, həyat səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşacaq, ölkədə vahid elek-
tron informasiya məkanı formalaşacaq, bütün vətəndaşların informasiya əldə etmək imkanı yara-
nacaq və ölkə qlobal elektron informasiya məkanına inteqrasiya edəcəkdir. [4] 

Strateji maliyyələşdirməyə cəlb olunan vəsaitlərdən istifadə edilərkən aşağıdakılar nəzərə alın-
malıdır: 

• informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı işlərə əlavə yerli və beynəl-
xalq vəsaitlərin, o cümlədən investisiyaların cəlb edilməsi üçün əlverişli iqtisadi mühit olmalıdır; 

• informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sektoru üçün əlverişli kredit maliyyələşdiril-
məli, gömrük və vergi mexanizmləri işlənib hazırlanmalı, həyata keçirilməlidir; 

• informasiyalaşdırma sərmayəsinin iqtisadi faydalarının ilkin qiymətləndirilməsi və özünü ma-
liyyələşdirmə layihə, planlarına üstünlük verilməsi və tender mexanizmlərindən geniş istifadə; 

• informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı üçün xarici və yerli investisiyala-
rın, güzəştli kreditlərin və müvafiq dövlət qurumlarının qrantlarının cəlb edilməsi yolu ilə vahid 
siyasətin həyata keçirilməsi; 

• ölkə miqyasında həyata keçirilən və planlaşdırılan layihə və planlarda informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün lazımi miqdarda vəsaitin ayrılması; 

• sosial sahədə (elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və s.) informasiya-kommunikasiya texnologi-
yalarının tətbiqi üçün maliyyə resurslarının cəlb edilməsinin iqtisadi mexanizminin yaranması. 

Milli strategiyanın ölkənin inkişafında mühüm rol oynadığını və ölkə üçün böyük əhəmiyyət 
kəsb etdiyini düşünürək, Azərbaycan Respublikası hökuməti informasiya-kommunikasiya texno-
logiyaları sahəsində toplanan vəsaitlərin səmərəli və məqsədyönlü istifadəsinə daim nəzarət edir, 
həmçinin də mütəmadi olaraq ictimaiyyətə məlumat verir. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 
1. Abbasov A.B. “Biznesin əsasları”. Bakı,  “Nurlan”, 2005, 656 s. 
2. Əliyev İ. “Azərbaycan informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına xüsusi 

əhəmiyyət verir” (Mətn); İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Dünya Sammitinin açılışında Cenevrədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nitqi // Azərbaycan 2003-11 dekabr. 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(63)-2021  
 

125 

3.  Герасимова П., Коваль П.Е., Меламуд М.Р., Музычкин П.А., редактор Волков А.К. 
Информационные технологии (для экономиста). 2001 г.  

4. Евтеева Е.В. Использование информационных технологий в системе управления 
предприятия.  

5. Лю сяомэй, чжао юйтун-применение информационных Технологий в коммерческой 
деятельности Малых и средних предприятий-2014. 

6. Dordick H.S., Wang G. The Information Society: A Retrospektive View. Newbury Park-L. 
 
 

Эльнара Роберт кызы Самедова 
д.ф.э. доцент, 

 
Севиль Вугар кызы Гусейнова 

магистр Азербайджанского Университета  
Туризма и Менеджмента 

sevil.huseynova98@gmail.com 
 

Влияние информационных технологий на развитие бизнеса 
 

Резюме 
Цель исследования: Основная цель исследования - проанализировать роль информа-

ционных технологий в процессе экономического развития, определить, какие механизмы и 
условия использования информационных технологий влияют на экономическое развитие и 
бизнес. 

Методология исследования: В ходе исследования использовались методы обобщения 
и анализа. 

Значение применения исследования: Многогранное применение информационных и 
коммуникационных технологий дало толчок быстрому развитию страны, и эти технологии 
стали эффективным способом решения проблем, связанных с социально-экономическим 
положением населения и сокращения бедности. 

Результаты исследования: Оперативный доступ организации к информационным ре-
сурсам требует использования локальной сети внутри предприятия. Когда у эксперта есть 
доступ не только к своему компьютеру, но и к информационным ресурсам внутри пред-
приятия, любая рабочая станция может работать эффективно. Кроме того, хорошо известно, 
что управление происходит, когда менеджеры дают обратную связь руководству, чтобы 
контролировать выполнение управленческих приказов, данных сотрудниками. 

Оригинальность и научная новизна исследования:  
- Проанализированы важные особенности информационных технологий в процессе раз-

вития бизнеса; 
- систематически проанализированы и обобщены с концептуальной точки зрения теоре-

тические и методологические основы организации управления информационными техно-
логиями в развитии бизнеса; 

- Комплексный анализ и оценка текущего состояния развития информационных техно-
логий в Азербайджанской Республике и др. 

Ключевые слова: информационные технологии, бизнес, стратегия, менеджмент. 
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The impact of information technologies on business development 

 
Summary 

Purpose of the research: The main goal of the study is to analyze the role of information 
technologies in the process of economic development, to determine what mechanisms and 
conditions for the use of information technologies affect economic development and business.  

Research methodology: The study used the methods of generalization and analysis. 
Significance of the application of the research: The multifaceted application of information 

and communication technologies has given impetus to the rapid development of the country, and 
these technologies have become an effective way to solve problems related to the socio-economic 
situation of the population and reduce poverty. 

Results of the study: An organization's operational access to information resources requires 
the use of a local network within the enterprise. When an expert has access not only to his 
computer, but also to information resources within the enterprise, any workstation can work 
efficiently. In addition, it is well known that management occurs when managers give feedback to 
management in order to monitor the implementation of management orders given by employees. 

Originality and scientific novelty of the research: 
 - analyzed the important features of information technology in the process of business 

development; 
- systematically analyzed and summarized from a conceptual point of view, the theoretical and 

methodological foundations of the organization of information technology management in 
business development; 

- Comprehensive analysis and assessment of the current state of development of information 
technologies in the Republic of Azerbaijan, etc. 

Key words: information technology, business, strategy, management.  
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Резюме 

Цель исследования: Главным вопросом, обсуждаемым в нашей статье, было регулиро-
вание экспортного потенциала, что, в свою очередь, обеспечивает постоянное развитие на-
циональной экономики и сохранение макроэкономической стабильности в Азербайджане. 
С этой целью были рассмотрены пути совершенствования экспортного потенциала Азер-
байджана с учётом развития ненефтяных отраслей экономики. 

Методология исследования: При исследовании данной темы, в первую очередь, ис-
пользуется системный подход, который базируется на изучении объектов сложных систем, 
состоящих из отдельных элементов. Исторический метод исследования заключается в изу-
чении всех  явлений  и  процессов  в последовательном  динамическом  изменении, выявле-
нии  связи  прошлого,  настоящего  и  будущего.  Сравнительный анализ  позволяет опре-
делить тенденции развития отдельных отраслей национальной экономики и формированию 
соответствующих выводов. 

Практическое значение исследования: Известно, что главной задачей макроэкономи-
ческого управления было и остается превращение нефтяного бума в движущий фактор эко-
номического роста, в том числе ненефтяного сектора. Развитие ненефтяного сектора эконо-
мики важно для нашей страны в целях сокращения зависимости национальной экономики 
от нефтяных доходов.  

Научная оригинальность и новизна исследования: Положительные тенденции разви-
тия ненефтяного сектора могут способствовать и импортозамещению, что тоже очень важ-
но для экономической мощи страны, и является основным ожидаемым результатом данного 
исследования. 

Результаты исследования: Ожидаемые результаты повлияют на улучшение бизнес - 
среды посредством налоговых, таможенных и других структурных реформ, на снижение 
дефицита платежного баланса, контроль инфляции и финансовую стабилизацию. 

Ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, диверсификация, национальная 
экономика, ненефтяная промысленность,  экономическая политика, макроэкономиче-
ская стабильность. 

 
Введение 

После обретения Азербайджанской Республикой независимости одними из основных 
экономических проблем стали вопросы организации интеграции страны в мировую эконо-
мику, создания  внеснеторговых  связей,  увеличения экспортного потенциала и его рацио- 
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нального использования. Известно, что Азербайджан обладает большим разнообразием 
природных ресурсов. Главным природным богатством страны являются нефть и газ. Бога-
тые углеводородные ресурсы и многолетний опыт в области добычи и переработки нефти 
и нефтеперерабатывающей промысленности  являлось предпосылкой для добычи и перера-
ботки нефти, а так же для развития нефтяной и нефтехимической промысленности. Также 
имеется достаточные возможности для развития черной и цветной металлургии - промыс-
ленные запасы железа, алунитов, меди, цинка, свинца, висмута, кобальта. Таким образом, 
основными отраслями промысленности национальной экономики  являются: нефтегазодо-
бывающая, нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая, а также пищевая 
промысленность и машиностроение. В последние годы относительно высокими темпами 
роста характеризуются электротехническая и радиоэлектронная промысленность. 

Наряду с этим, наличие благоприятных природно-климатических и земельных  ресурсов  
дает возможность развитию сельского хозяйства и туризма. А выгодное географическое по-
ложение страны способствует включению Азербайджана в систему международных  тран-
зитных перевозок. Экономика суверенного Азербайджана стала изменяться и формировать-
ся именно на основе этих факторов.  

Развитые страны, как правило, специализируются на производстве высокотехнологич-
ной продукции и  услуг, тогда как слаборазвитые на поставке сырья, полуфабрикатов. В  
формировании внеснеэкономических связей страны большую роль играет объем и структу-
ра экспорта. И если в первые годы независимости страна не  выпускала конкурентоспособ-
ную продукцию, предлагая на внесних рынках  углеводородные ресурсы, то в последующие 
годы возникла возможность  экспортировать разнообразную продукцию, тем самым дивер-
сифицировать  структуру экспорта. 

Одной из самых актуальных проблем современного периода стала специализация Азер-
байджана в отраслях, в которых он обладает сравнительными преимуществами, производ-
ство в этих секторах устойчивой к международной конкуренции экспортной продукции, 
создание такой внеснеторговой стратегии, которая сможет послужить национальному эко-
номическому развитию. 

Особенности внеснеторговой деятельности Азербайджана 
После обретения независимости одной из основных задач Азербайджанской Республики 

было формирование  национальной экономики отвечающей требованиям самостоятельного 
государства и ее интеграции в мировую экономику на основе рыночных принципов.  Сле-
довало бы отметить, что по производству многих видов продукции Азербайджан занимал 
одно из передовых мест в бывшем СССР. С 1993 года - с самого начала руководства неза-
висимым Азербайджаном - Гейдар Алиев, дальновидно оценив тенденции развития совре-
менного миропорядка, избрал путь развития, принятый современным обществом. Основное 
направление данного пути заключалось в устранении государственной монополии над эко-
номикой, развитии предпринимательства и либерализации экономики. В 1990-х гг. для реа-
лизации экономических реформ незамедлительно были приняты основные нормативные и 
законодательные акты. Были упразднены система государственных заказов, квоты и лицен-
зирование, облегчена деятельность в сфере внесней торговли. [7] 

В этот период зарубежных инвесторов в основном привлекали богатые нефтяные запасы 
Азербайджана. В сентябре 1994-го года был подписан «Контракт века» для разведки и ис-
пользования платформы «Азери-Чираг-Гюнешли» и разделе долей производства. После 
этого до конца 2000 года для разведки и использования нефтегазовых месторождений Азер-
байджана в течение короткого периода времени были привлечены 29 крупных компаний из 
12-и стран. С их участием было подписано более 30-и международных договоров по раз-
ведке и использованию нефтегазовых месторождений (контракт о разделе долей). Согласно 
пунктам этих контрактов по сей день ведутся работы по исследованию новых месторожде-
ний и их бурению, претворяя в жизнь добычу нефти и газа. Стоит особо отметить тот факт, 
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что добыча нефти и газа по контрактам «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шах-Дениз», увеличи-
вается из года в год. [7] 

Важным направлением нефтяной стратегии национальной экономики считалась также 
транспортировка азербайджанской нефти на мировой рынок. Был разработан проект  экс-
портного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который имел стратегическое значение 
для транспортировки нефти на мировые рынки. Также предполагалось, что, в будущем, этот 
нефтепровод будет выступать не только в качестве средства транспортировки нефти, но 
также послужит магистральным трубопроводом для стран Шелкового пути и тюркоязыч-
ных стран.   

20 сентября 2014 года, в двадцатую годовщину «Контракта века», в Сангачале состоя-
лась церемония закладки фундамента проекта «Южный газовый коридор» с участием глав 
государств и правительств, министров стран Юго-Восточной Европы и руководителей ме-
ждународных компаний. Азербайджан стал инициатором, акционером и хозяином страте-
гически важного проекта «Южный газовый коридор». Первыми к этой инициативе присое-
динились Турция и Грузия, на последующем этапе - Италия, Греция, Болгария и Албания. 
В настоящее время в число новых и потенциальных партнеров входят также Босния и Гер-
цеговина, Хорватия и Монтенегро. [8] 

В данный момент основу экономики Азербайджана составляет нефтегазовый сектор. 
Азербайджанская Республика уже имеет внеснеторговые связи с 140 странами мира. Сего-
дня Азербайджан экспортирует нефть в 22 страны. 86.5 % государственного экспорта пада-
ет на долю сырьевой нефти, 6% на нефтепродукты. [3] Исследования показывают, что за 
последние десять лет нефтяной фактор сыграл большую роль в повышении удельного веса 
экспорта во внеснеторговом обороте и его динамичном росте. Однако главной проблемой 
нефтяной промысленности остается высокая доля  производства сырой нефти. Рыночные 
условия требуют, в свою очередь, глубокую переработку нефти, а также  реструктуризацию 
этой отрасли в направлении производства готовой конечной продукции народного потреб-
ления  

В январе-апреле 2019 года 89,7% экспорта было транспортировано по трубопроводам и 
линиям электропередачи, 5,3% автотранспортом, 3,2% железной дорогой, 1,1% воздусным 
транспортом и 0,7% морским транспортом. [1] Структура экспорта, помимо нефти и нефте-
продуктов, включает фрукты и овощи, пластмассу и пластмассовые изделия, хлопковое во-
локно, алюминий и его продукты, химические продукты, черные металлы и их продукты, 
алкогольные и безалкогольные напитки, масло, сахар. В стране развито растениеводство 
(фрукты и овощи, виноградарство, садоводство, технические растения и т.д.), а также жи-
вотноводство (молочное, мясомолочный крупнорогатый скот, овцеводство, птицеводство и 
т.д.). Ежегодно из Азербайджана экспортируются масла растительного и животного проис-
хождения, фрукты, орехи и грецкие орехи, а также цитрусовые растения. Также наблюда-
ется увеличение в экспорте доли сахара и изготовляемых из него кондитерских изделий. 
Как отметил председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, в 
первую очередь, есть огромный потенциал в направлении расширения экспорта сахара и 
изготовляемой из нее продукции: “Если в этом направлении вести работу, то в перспективе 
ее экспорт можно увеличить на 100%”. 

По итогам первого квартала 2020 года основной объем в структуре экспорта пришелся 
на продукцию нефтегазового сектора (89,8%), при этом на долю нефти пришлось 83,74% 
всего экспорта Азербайджана. Это свидетельствовало о том, что, несмотря на обсуждения, 
которые ведутся, на разрабатываемые программы, дорожные карты, стратегии, независи-
мость национальной экономики от нефтяных доходов не снижается. Ссылаясь на вышеука-
занные результаты, было очевидным, что ненефтяной сектор не является ведущей силой 
экономики в обеспечении доходов бюджета. Учитывая тот факт, что добыча нефти в стране 
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снижается, происходят колебания цен на нефть, то для обеспечения экономической ста-
бильности рост поступлений из ненефтяного сектора обязательно должен ускориться. По 
мнению экспертов, одна из причин, по которой наблюдалось слабое развитие ненефтяного 
сектора, заключается в том, что на протяжении многих лет ненефтяной сектор остается вне 
внимания. С другой стороны, отсутствие благоприятной инвестиционной среды также  тор-
мозило деятельность отраслей ненефтяной сферы. В Азербайджане внимание к ненефтяно-
му сектору возросло после резкого снижения цен на нефть на мировом рынке в 2015-2016 
годах, однако процесс превращения данного сектора в ведущую силу  экономики Азербай- 
джана оказался  долгосрочным процессом. 

Азербайджан является транзитной страной, что играет особую роль в его внесне торго-
вых связях. Это повышает также значение страны в мировой экономике. Объем транзитных 
грузоперевозок через территорию нашей страны также ежегодно увеличивается. В повыше-
нии удельного веса экспорта во внеснеторговом обороте Азербайджанской Республики и в 
его регулировании исключительную роль играют процессы международной экономической 
интеграции. Основу таких процессов составляют многосторонние торгово-экономические 
связи, в том числе связи с международными организациями, такие как: 

• сотрудничество со странами,  которые состоят в членстве в одном содружестве в рам-
ках снг; 

• сотрудничество со странами - членами организации экономического сотрудничества 
стран черного моря;  

• сотрудничество со странами гуам в рамках данной организации;  
• сотрудничество с международными финансовыми институтами (мвф, вб, ебрр и т.д.);  
• сотрудничество с другими экономическими содружествами (ес и т.д.) и организация-

ми (всемирная торговая организация, всемирная таможенная организация и др.) и т.д. 
[3] 

Необходимо подчеркнуть, что в целом можно выделить два основных перспективных 
направлений нефтяной стратегии Азербайджана: 

1) Азербайджан является важным поставщиком на мировой рынок, как нефти, так и газа. 
2) Благодаря росту инвестиций в ненефтяной сектор, в частности, в развитие пищевой 

промысленности, металлургии, машиностроения и других, можем прогнозировать к 2024 
положительные тенденции развития национальной экономики. 

Экспортные приоритеты по ненефтяному сектору 
Как страна, пережившая переходный период, для построения сильной экономики Азер-

байджан также воспользовался своими природными ресурсами. Успесность экономической 
политики нашей страны заключается в том, что за счет доходов, полученных от продажи 
данных ресурсов, Азербайджан  добился  диверсификации экономики и снижения до мини-
мума её зависимости от нефти.  

Модернизация промысленности и усовершенствование ее структуры являются важной 
составляющей экономической политики, намеченной Президентом Ильхамом Алиевым. 
Так, с целью ускорения индустриализации в нашей стране, увеличения экспортного потен-
циала ненефтяной промысленности, организации наукоемкого и инновационного произ-
водства, расширения конкурентоспособного промысленного производства, создающего вы-
сокую добавочную стоимость, глава государства утвердил «Государственную программу 
по развитию промысленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы».  Основ-
ные цели данной  программы заключаются, в первую очередь, в модернизации про-
мысленности и повышении экспортного потенциала ненефтяной промысленности, а 
также расширении наукоемкого и инновативного производства, в подготовке квалифи-
цированных кадров для новых производственных отраслей. Делая ставку на ненефтяной 
сектор экономики, государство предлагает выгодные (льготные) условия для бизнеса - для 
инвестиций и экспорта отечественной продукции. [6] 
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И, таким образом, для достижения вышеперечисленных целей в рамках «Государствен-
ной программы по развитию промысленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020 
годы»  были разработаны необходимые меры, направленные, в основном, на поддержку 
промысленного производства; привлечение в хозяйственный оборот имеющихся природ-
ных и экономических ресурсов; стимулирование привлечения местных и зарубежных ин-
вестиций в ненефтяную промысленность; создание здоровых и безопасных рабочих мест на 
промысленных предприятиях; усиление промысленного потенциала регионов; развитие со-
трудничества между государственным и частным секторами с целью развития ненефтяного 
сектора экспортной направленности; стимулирование применения технологий инновацион-
ной направленности на промысленных предприятиях. 

Экономическая политика в нашей стране, наряду с модернизацией и усовершенствова-
нием отраслей промысленности, предполагает, также, ряд мер, направленных на поощрение 
экспорта, в частности, ненефтяной продукции. Одними из значимых  решений в этом на-
правлении являются Указы Президента Ильхама Алиева от первого марта 2016 года «О до-
полнительных мерах, связанных с поощрением экспорта ненефтяной продукции» и от пя-
того октября 2016 года об утверждении "Порядка определения и регулирования механизма 
оплаты части расходов, оплачиваемых за счет госбюджета на организацию экспортных мис-
сий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятель-
ность, продвижение бренда Маде ин Азербаижан на зарубежных рынках, получение мест-
ными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, а 
также на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта", которые опреде-
ляют механизмы содействия экспортерам со стороны государства на всем пути экспортного 
цикла. Цель этих механизмов - развитие частного сектора и расширение возможностей для 
бизнеса в стране. Согласно данным указам, поощрение предоставляется только на товары, 
произведенные в Азербайджане, а именно, на нижеперечисленные: натуральный мед, сухо-
фрукты, хурма, гранаты, мучные кондитерские изделия, консервированные овощи, фрукты, 
орехи и фундук, джемы, варенья, фруктовое желе, мармелады, фруктовое, ореховое пюре и 
паста, фруктовые и овощные соки, соусы, приправы, минеральные воды, газированная вода, 
безалкогольные напитки, вино и виноградное сусло, коньяк, бренди, ликер, ворсовые и без-
ворсовые ковры ручной работы, и другие товары, указанные в списке. [6] Данные товары 
выбраны в связи с тем, что в Азербайджане уже заняты их производством и эти товары 
обладают высоким экспортным потенциалом, что, в свою очередь,  дает возможность вы-
хода, как на традиционные, так и на новые рынки сбыта. Следует отметить, что поощрение 
экспорта осуществляется за счет государственных средств и поэтому важно учитывать эф-
фективность их использования. 

Проводимая за последние годы экономическая политика Азербайджана, которая направ-
лена на диверсификацию экономики, дает о себе знать. Наблюдая ежегодно за динамикой 
роста ВВП, мы видим положительные сдвиги в величинах. Так, реальный рост ВВП Азер-
байджана в 2019 году составил 2,2%, ненефтяной ВВП вырос на 3,5%. ненефтяная про-
мысленность выросла на 13,9%, объем ненефтяного экспорта составил $1,9 млрд. Удельный 
вес инвестиций в ненефтяной сектор в 2019 году несколько увеличился и приблизился к 
отметке в 70%. [2]  

Известно, что 2020 год был не простым как для мировой экономики, так и для экономики 
Азербайджана. Если до 2019 года в отечественной экономике мы наблюдали значительный 
прирост, то с 2020 года картина стала меняться.  В этот период, с одной стороны, падение 
цен на нефть при зависимом положении национальной экономики от экспорта нефти при-
вело к значительному затруднению. С другой стороны, введенный, в связи с эпидемией 
ЪОВЫД-19, карантин и режим самоизоляции способствовали спаду экономической актив-
ности в стране. Однако, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, вопреки имеющимся 
внесним рискам, Азербайджан сохраняет экономическую стабильность и уже в 2021 году 
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мы наблюдаем положительные тенденции  макроэкономических показателей. По данным 
Государственного комитета статистики Азербайджана об итогах экономического развития 
на начало 2021 года общий рост ВВП страны составил 2,1 %, а общий прирост ненефтяного 
сектора составил 5,1 %. [2]  

В первой половине 2021 года доля ненефтяной продукции в экспорте Азербайджана со-
ставляла 1,2 млрд долларов. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 248 
млн долларов. Среди стран импортеров азербайджанской ненефтяной продукции первую 
тройку составляют Россия, Турция и Швейцария.  

Стратегия устойчивого развития, проводимая в Азербайджане, также высоко ценится ме-
ждународными и экономическими организациями. В очередном отчете Доинэ Бусинесс 
2020, опубликованном Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией, 
Азербайджан был включен в список 20 самых реформистских стран мира и объявлен одной 
из самых реформистских стран мира. Указом Президента от 6 января 2021 года при Мини-
стерстве экономики Азербайджанской Республики создано публичное юридическое лицо 
«Центр анализа и координации четвертой промысленной революции». 19 апреля Президент 
Азербайджана подписал распоряжение «О разработке концепции «Умный город» (Смарт 
Ъитй) и «Умная деревня» (Смарт Виллаэе)». Поселения на наших освобожденных от окку-
пации территориях также будут восстановлены на основе концепций «умный город» и «ум-
ная деревня», которые являются основными трендами Четвертой промысленной револю-
ции. Реализация Распоряжения Президента Ильхама Алиева «О мерах по созданию зоны 
«зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Респуб-
лики» от 3 мая 2021 года создает широкие возможности для работы в этой сфере. [8] 

 
Заключение 

Главными целями в регулировании экспортного потенциала на сегоднясний день явля-
ются достижение в структуре экспорта более высоких показателей высокотехнологичной 
готовой продукции, а также обеспечение постоянного развития национальной экономики и 
сохранение макроэкономической стабильности. С другой стороны, макроэкономическая 
стабильность и постоянное развитие выступают в качестве основных условий для повыше-
ния экспортного потенциала, его эффективного использования для развития экономики. В 
повышении экспортного потенциала как аграрного сектора, так и других отраслей и эффек-
тивном использовании его для развития национальной экономики следует особо отметить 
роль частного сектора,  основывающегося на частной собственности предпринимательства. 
Следует учесть, что экспорт по ненефтяному сектору в основном формируется за счет ча-
стного сектора. С этой точки зрения поддержка государством предпринимательства в усло-
виях современных экономических процессов имеет особое значение. Свыше    95% экспорта 
страны составляют сырая нефть и нефтепродукты. А мировой финансово-экономический 
кризис приводит к уменьшению спроса на энергоносители в странах мира, в результате это-
го к уменьшению спроса на нефть и, что логично, к снижению цены на него.  В таких об-
стоятельствах, несомненно, валюта, поступающая от экспорта нефти Азербайджана, резко 
уменьшается, бюджетные доходы падают, возможности осуществления стратегических ин-
фраструктурных проектов уменьшаются. То есть на фоне экспорта углеводородных ресур-
сов страны по низкой цене падает показатель эффективного использования экспортного по-
тенциала этого сектора. Таким образом, перед Азербайджаном стоит сложная задача - плав-
ный переход национальной экономики, зависимой от нефтяных доходов, к экономике с тен-
денциями развития ненефтяного сектора, что требует производство высокотехнологичной 
продукции с более высокой товарной стоимостью. В этих целях, необходимо усиление про-
грамм по формированию соответствующего человеческого капитала, ускорение привлечеи-
ния современных инноваций. 
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Azərbaycanın ixrac potensialı 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: Məqaləmizdə müzakirə olunan əsas məsələ ixrac potensialının tənzim-

lənməsi idi ki, bu da öz növbəsində milli iqtisadiyyatın daim inkişafını və Azərbaycanda makro-
iqtisadi sabitliyi təmin edir. Bu məqsədlə iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrinin inkişafı nəzərə alın-
maqla Azərbaycanın ixrac potensialının təkmilləşdirilməsi yolları nəzərdən keçirilmişdir. 

Tədqiqatın metodologiyası: Bu mövzunun tədqiqində, ilk növbədə, ayrı-ayrı elementlərdən 
ibarət mürəkkəb sistemlərin obyektlərinin öyrənilməsinə əsaslanan sistemli yanaşmadan istifadə 
olunur. Tarixi tədqiqat metodu ardıcıl dinamik dəyişiklikdə bütün hadisələrin və proseslərin öyrə-
nilməsi, keçmişin, bu günün və gələcəyin əlaqəsinin üzə çıxarılmasıdır. Müqayisəli təhlil milli 
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişaf tendensiyalarını müəyyən etməyə və müvafiq nəticələ-
rin formalaşmasına imkan verir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Məlumdur ki, neft bumunun iqtisadi artımın, o cümlədən qey-
ri-neft sektorunun hərəkətverici amilinə çevrilməsi makroiqtisadi idarəetmənin əsas vəzifəsi ol-
muşdur və olmağa davam edir. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı milli iqtisadiyyatın 
neft gəlirlərindən asılılığını azaltmaq məqsədi ilə ölkəmiz üçün önəmlidir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Qeyri-neft sektorunun inkişafında müsbət tendensiya-
lar idxalın əvəz edilməsinə də səbəb ola bilər ki, bu da ölkənin iqtisadi qüdrəti üçün çox vacibdir 
və bu tədqiqatın əsas gözlənilən nəticəsidir. 

Tədqiqatın nəticələri: Gözlənilən nəticələr vergi, gömrük və digər struktur islahatları vasitə-
silə biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına, ödəniş balansının kəsirinin azaldılmasına, inflyasiyanın 
nəzarətinə və maliyyə sabitliyinə təsir göstərəcəkdir. 

Açar sözlər: ixrac, ixrac potensialı, diversifikasiya, milli iqtisadiyyat, qeyri-neft sənayesi, iq-
tisadi siyasət, makroiqtisadi sabitlik. 
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Export potential of Аzerbaijan 
 

Summary 
The purpose of the research: The main issue discussed in our article was the regulation of the 

export regime, which, in turn, ensures the constant development of the economy and the mainte- 
nance of macroeconomic stability in Azerbaijan. To this end, the ways of improving the export 
potential of Azerbaijan were considered, taking into account the development of non-oil sectors 
of the economy. 

The methodology of the research:  When researching this topic, first of all, a systematic ap-
proach is used, which is based on the study of objects of complex systems consisting of separate 
elements. The historical research method consists in the study of all phenomena and processes in 
sequential dynamic change, revealing the connection between the past, present and future. Com-
parative analysis allows you to determine the development trends of individual sectors of the na-
tional economy and the formation of appropriate conclusions. 

The practical value of the research: It is known that the main task of macroeconomic manag-
ement was and remains the transformation of the oil boom into a driving factor of economic 
growth, including the non-oil sector. The development of the non-oil sector of the economy is 
important for our country in order to reduce the dependence of the national economy on oil reve-
nues. 

Originality and scientific novelty of the research: Positive trends in the development of the 
non-oil sector can also contribute to import substitution, which is also very important for the 
country's economic strength, and is the main expected result of this study. 

Results of the research: The expected results will influence the improvement of the business 
environment through tax, customs and other structural reforms, reduction of the balance of pay-
ments deficit, control of inflation and financial stabilization. 

Key words: export, export potential, diversification, national economy, non-oil industry, eco-
nomic policy, macroeconomic stability. 
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ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIQ KOMPLEKSİNDƏ İXRACIN 
STİMULLAŞDIRILMASI MEXANİZMLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – ölkə iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən biri olan aqrar sektorun inki-
şafı ixracyönümlü istehsal potensialının formalaşdırılmasından birbaşa asılıdır. Lakin formalaş-
dırılmış bu potensialın səmərəliliyinin artırılması istehsal olunan məhsulun xarici bazarlara çıxarıl-
ması mexanzimlərinin təkmilləşdirilməsini tələb edir. 

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində təhlil, ümumiləşdirmə, metodiki  və metodoloji 
yanaşmalardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – ölkədə istehsal olunan şərab məhsullarının xarici bazarlarda 
tanıdılması və rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması istiqamətində əməli fəaliyyətin formalaşdırıl-
ması. 

Tədqiqatın nəticələri – ölkədə şərab məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılması istiqamətin-
də həyata keçirilən əməli tədbirlərin, ticarət evlərinin yaradılması və “Azərbaycan brendi”nin 
təşviqi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – tədqiqat aqrar-ixrac problemlərinin həllində müasir 
təşkilati və metodoloji yanaşmaları özündə əks etdirməkdə orijinaldır. 

Müasir elektron ticarət kitablarından istifadənin genişləndirilməsi ilə yanaşı ənənəvi –distrü-
biter şəbəkələrinin qurulması, ixtisaslaşdırılmış mağazalar şəbəkəsinin genişləndirilməsi, beynəl-
xalq yarmarkaların keçirilməsi və s. 

Açar sözlər: üzümçülük və şərabçılıq kompleksi, ixracın stimullaşdırılması, tənzimlənmə 
mexanizmi, lisenziyalaşdırma, rəqabət mühiti. 

 
Giriş  

Üzümçülük və şərabçılıq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi şəraitində milli iqtisadiyyat siste-
mində yeni inkişaf dövrünə qədəm qoymuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2002-ci 
ildə  “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş, 
ölkəmizdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarında, habelə 2008-2015-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 
Proqramında üzüm istehsalının dəstəklənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 2011-ci il 15 dekabr tarixli 1890 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqra-
mı”nda, habelə ölkə Prezidentinin  3 may 2018-ci il tarixli 38 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında şərabçılığın inkişafına dair Dövlət Proqra-
mı”nda isə sahənin inkişaf strategiyasını formalaşdıran  kompleks tədbirlər sistemi müəyyən edil-
mişdir. 

Bu baxımdan ölkənin ixrac potensiallı üzümçülük və şərabçılıq kompleksinin idarə edilməsində 
səmərəli tənzimləmə sisteminin qurulması bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar-sənaye sferasının 
uğurlu inkişafının təmin edilməsinin mühüm şərtlərindən biridir.  

Çoxsaylı müsbət cəhətlərinə baxmayaraq, bazar iqtisadiyyatı bütün cəmiyyətin və hər bir və-
təndaşın maraqları baxımından sosial-iqtisadi prosesləri avtomatik olaraq tənzimləmək iqtidarında 
deyildir. Aqrar-sənaye sferasında tənzimləmə sistemin iqtisadiyyatın  kənd təsərrüfatı və onunla 
bağlı sahələrinin özəlliklərini nəzərə almaqla formalaşdırılır. Bununla yanaşı, aqrar-sənaye sferası-
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nın ayrı-ayrı sahələrinin özünəməxsus xüsusiyyətləri tənzimləmə qaydaları və mexanizmlərdə 
fərqli cəhətləri şərtləşdirmiş olur. 

Üzümçülük və şərabçılıq kompleksi aqrar-sənaye sferasının bir sektoru olaraq çoxtərəfli xüsu-
siyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər texnoloji, iqtisadi, ekoloji, sosial, mədəni, mənəvi, tarixi 
səciyyəli amillərlə bağlıdır. Bunların kompleksli nəzərə alınması tənzimlənmənin xüsusi tələblərə 
uyğun qurulması əsasında mümkün ola bilər. Daha doğrusu, üzümçülük və şərabçılıq sahələrinin 
tənzimlənməsinə digər sahələrdən fərqli cəhətləri olan, özəl xüsusiyyətlərə malik tənzimləmə me-
xanizmlərinin formalaşdırılmasına ehtiyac yaranır. Bu sahədə səmərəliliyin təmin olunması, 
istehsal və ixrac  sferalarının bütün spesifik xüsusiyyətlərini əhatə edən tənzimləmə mexanizmlə-
rinin  tətbiqini və vaxtaşırı tənzimlənməsini tələb edir. 

İxracın stimullaşdırılması mexanizminin şərtləri 
Azərbaycan Respublikasında üzüm və şərabçılıq məhsulları istehsalının dinamik inkişafının 

davamlı olaraq həyata keçirilməsi xarici bazarlara çıxışın genişləndirilməsi ilə bağlıdır. Bununla 
əlaqədar, həmin istiqamət üzrə fəaliyyətin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi tələb 
olunur. 

Hazırkı dövrdə təzə üzüm ixracı  məhsulun ümumi istifadəsində 1%-dən az paya malikdir (cəd-
vəl 1). 

 
                                                                                        Cədvəl 1. 

2010-2018-ci illərdə üzüm ixracının göstəriciləri 
№ Göstəricilər 2010 2015 2016 2017 2018 
1. İxracın həcmi, ton 984 2038 4138 2520 3311 
2. Əvvəlki dövrə nisbətən, faizlə - 207,1 203,0 60,9 131,4 

3. Ümumi istifadədə xüsusi çəkisi, 
faizlə 

0,68 1,2 2,6 1,5 1,8 

 

Mənbə: Cədvəl Azərbaycanın ərzaq balansları 2016, səh 31; 2019, səh 34 məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 
 
Göründüyü kimi, araşdırılan dövrün əvvəlində ixrac olunan məhsulun nisbi həcmi çox kiçik 

olmuş və yalnız ixracın stimullaşdırılması tədbirlərinin reallaşdırılması ilə əlaqədar, 2015-ci ildə 
ümumi istifadəyə nisbətdə 1%-i  keçmişdir. 

Müasir şəraitdə Azərbaycanda istehsal olunan şərabin əhəmiyyətli hissəsi ixrac olunur. Aşağı-
dakı cədvəldən göründüyü kimi, üzüm şərabı ıxracının həcmində, təzə üzüm ixracına analoji ola-
raq, illər üzrə müəyyən qalxıb-enmələr müşahidə edilsə də, ortamüddətli planda ümumi artım 
meyli özünü büruzə verir (cədvəl 2).   

 
Cədvəl 2. 

2010-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzüm şərabı ixracının göstəriciləri 
 

  2010 2015 2016 2017 2018 
1 İxracın həcmi,  

- min dal 
- əvvəlki ilə nisbətən %-lə 

 
223,9 
157,7 

 
194,5 
151,1 

 
189,5 
97,4 

 
375,0 
197,9 

 
657,6 
175,4 

2. İxracın məbləğı, min ABŞ dolları 4034,0 3794,7 3385,3 6008,6 7721,7 
3. Üzüm şərabı ixracının hazır ərzaq 

məhsulları, spirt və spirtsiz içkilər, 
sirkə, tütün  mal qrupunda xüsusi 
çəkisi, %-lə  

1,9 1,4 3,0 5,4 8,5 

 

Mənbə: Cədvəl Azərbaycanın xarici ticarəti 2019 statistika məcmuəsi səh. 57, 78, 80; 110 məlumatları əsasında tərtib 
edilmişdir. 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(63)-2021  
 

137 

Təhlillər göstərir ki, ixrac olunan məhsulun natural ifadədə həcmi 2010-2018-ci illərdə 2,9 dəfə, 
2015-2018-ci illərdə 3,4 dəfə  artmışdır. Lakin sonrakı illərdə isə ixracın ümumi istehsalda xüsusi 
çəkisi aşağı düşməyə başlamışdır. 

Yuxarıdakı cədvəlin məlumatlarından da aydın olduğu kimi, 2010-2018-ci illərdə üzüm şərabı 
ixracının ABŞ dolları ilə məbləği 1,9 dəfə artmışdır. Bu mənbədən əldə olunan gəlirlərin “üzüm 
şərabı ixracinin hazır ərzaq məhsulları, spirt və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün”  mal qrupunda xüsusi 
çəkisi də müəyyən qədər enmişdir. Bu göstəricinin xüsusi çəkisi ümumilikdə aşağı olaraq qal-
maqdadır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 1990-cı illərin ortalarında üzüm şərabı göstərilən mal qrupu 
üzrə ixracın təxminən ¼ hissəsini təşkil edirdi. İxracın  natural ifadədə orta illik həcmi isə 2016-
2018 - ci illərin  müvafiq göstəricilərindən 7-8 dəfə artıq olmuşdur. 

Üzüm şərabının ixrac coğrafiyası əhatə olunan ölkələrin və regionların sayı baxımından çox da 
geniş deyil. Azərbaycan şərabını idxal edən ölkələr arasında ənənəvi olaraq Rusiya Federasiyası 
dominantlıq edir.   

Son illərdə Çin XP və Avropanın bir sıra ölkələrinin istehlak bazarlarına çıxarılmağa başlansa 
da  Rusiyaya şərab ixracının həcmi ilbəil ardıcıl olaraq yüksəlir. Məlumatlardan göründüyü kimi, 
son illərdə həmin göstəricinin artım tempi əhəmiyyətli surətdə artmışdır. 2010-2018-ci illərdə 
ölkəmizdən Rusiya bazarına ixrac olunan üzüm şərabının natural ifadədə həcmi 3 dəfədən çox 
artmışdır. İxracın dəyər ifadəsində həcmi 3 dəfə yüksələrək 6,4 milyon ABŞ dollarından çox ol-
muşdur. 2018-ci ildə ixracda Rusiyanın payı məhsulun dəyər ifadəsində həcminə görə 83,0%, 
natural həcminə görə 94,1 % təşkil etmişdir. 

Təhlillər göstərir ki, böyük həcmli  bazar kimi Rusiya gələcəkdə də Azərbaycan üçün üzüm 
şərabının  ixrac edildiyi əsas ölkə olaraq qalacaqdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-
cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məh-
sullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsində də Rusiya üzümçülük məhsullarının 
əsas potensial ixrac bazarı kimi nəzərdə tutulmuşdur  [1]. 

Hazırkı mərhələdə də Azərbaycan Respublikası üzüm və şərabçılıq məhsulları istehsalında mü-
qayisəli üstünlüyə malikdir. Onun dolğun reallaşdırılması əsasında müvafiq məhsulların ixracının 
genişləndirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə bu sahədə müasir tələblərə uyğun tənzimləmə və stimullaş-
dırma mexanizmlərinin qurulması ilə bağlıdır. Müasir şəraitdə dünya şərabçılıq məhsulları baza-
rında məhz ölkələrin və şirkətlərin rəqabətqabiliyyətiliyinin təmin edilməsində dövlətlər nisbətən 
daha aktiv rola malikdirlər. 

Kənd Təsərrüfatı Nazırliyinin məlumatına əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 15 dekabr tarixli 1890 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2012-2020-ci illərdə Azər-
baycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq müəyyən 
edilmiş və uğurla yerinə yetirilən strategiyaya əsasən ölkədə üzümlüklərin sahəsinin artırılmasına 
xüsusi diqqət yetirilməkdədir. Buna müvafiq olaraq, üzüm istehsalı və emalı da sürətlə artacaqdır. 
Belə şəraitdə, daxili şərab bazarının genişlənmə potensialının böyük olmaması ilə əlaqədar, isteh-
salı artan məhsulun əsasən xarici bazarlarda satılması zəruriliyi meydana gəlir. Bu isə öz növbə-
sində, ixrac sahəsində sərt genişləndirmə siyasətinin reallaşdırılması siyasətinin həyata keçirilməsi 
sayəsində mümkündür.  

Bu sahədə dünya praktikasında son dövrlər üçün göstərilən yanaşmanın uğurla həyata keçiril-
məsi nümunələri mövcuddur. Avstraliya XXI əsrin başlanğıcında 10 il ərzində üzümlüklərin sahə-
sini 2.5 dəfədən çox artırmaqla, şərab ixracını da sürətlə genişləndirməyə nail olmuş və bu sahədə 
aparıcı dövlətlərın sırasına qoşulmuşdur. Hazırda 100-dən çox ölkəyə şərab ixrac edir.  Şərab ixracı 
sahəsində oxşar irəliləyişlərə XX əsrin sonlarında Avstriya da nail olmuşdur. 

Qlobal maliyyə və iqtisadi böhran da nəzərə alınmaqla, xarici bazarlarda ümumi konyunktu-
ranın dəyişilməsi şəraitində ölkəmizdən ixrac olunan bəzi aqrar-sənaye məhsullarının artım temp-
lərinin zəifləməsinin və ya azalmasının baş verdiyi şəraitdə həmin sferada ixracın dəstəklənməsi 
ilə bağlı diqqətin artırılmasını daha da aktuallaşdırmışdır [3].  
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Şərabçılıq məhsullarının ixracı sahəsində tənzimləmə və stimullaşdırma tədbirləri özündə bir-
biri ilə bağlı olan bir neçə istiqaməti birləşdirir. Onların sırasından indiki dövr üçün xüsusilə əhə-
miyyətli hesab edilə biləcək aşağıdakıları ayırmaq olar. 

İlk növbədə, şərabçılıq məhsullarının xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətliyinin yüksəldilməsi-
nə yönəlik mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi məqsədəuyğun hesab edilməlidir. Nəzərə alınmalıdır 
ki, müasir mərhələdə dünyada şərab istehlakının həcmi dinamik olaraq artır, şərabçılıq məhsulları  
bazarı genişlənir. Bu bazarda  yeni oyunçuların sayının artması və həm də  rəqabətin kəskinləşməsi 
müşahidə edilir. Klassik şərab istehsalı və ixracı ölkələrində (İspaniya, Fransa, İtaliya və b.) şərab-
çılıq istehsalçıların həyat tərzi kimi qəbul olunmuş və ixracatda da əsas diqqətin məhsulun keyfiy-
yət göstəricilərinin təmin edilməsinə yönəldilməsi bir ənənə halını almışdır. Lakin bazara nisbətən 
yaxın zamanlarda daxil olan və geniş həcmli ixracat həyata keçirməyə başlayan “yeni dünya” 
şərabçıları (Avstraliya, Çili, Cənubi Afrika Respublikası və b.)  üçün həmin sahədə istehsala sırf 
kommersiya sahəsi olaraq yanaşma səciyyəvidir. Bununla əlaqədar, “yeni ölkələr”in ixracatçıları 
tərəfindən ilk növbədə ucuz istehsala nail olma əsasında  sərt rəqabət siyasətinin reallaşdırılması 
məsələləri aktivləşir. Yəni ixracatın dinamik genişləndirilməsi şərabçılıq məhsullarının yüksək 
keyfiyyəti ilə yanaşı, istehsal məsrəflərinin də nisbətən aşağı səviyyəsinin təmin edilməsi ilə bağ-
lıdır. 

Ölkəmizdə yeni üzüm plantasiyalarının yüksək məhsuldar sortlardan salınması, həm də üzüm-
çülük sahəsinin də kənd təsərrüfatına dövlət köməyi tədbirləri çərçivəsində verilən subsidiyalardan 
istifadə etmələri, habelə bir çox hallarda plantasiyaların salınması üçün dövlət tərəfindən verilən 
aşağı faizlı kreditlərdən istifadə olunması üzüm istehsalına çəkilən xərclərin səviyyəsinin aşağı 
olmasına yönələn mühüm amillərdir. Bununla yanaşı, hələlik şərab istehsalçılarının xammala çək-
dikləri xərclərin azalması tendensiyasını formalaşdırmaq mümkün olmamışdır.   

Təhlillər göstərir ki, üzümün bir sentnerinin maya dəyəri son illərdə kənd təsərrüfatı müəssisə-
lərində 1,1 dəfəyə yaxın,  o cümlədən  şərabçılıq üçün xammal istehsal edən Quba-Xaçmaz  iqti-
sadi rayonu üzrə 1,2 dəfə, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 2,1 dəfə, Quba-Xaçmaz iqtisadi ra-
yonu üzrə 2 dəfə, fərdi sahibkar təsərrüfatlarında 1,5 dəfəyə yaxın  artmışdır.  Həmin dövrdə üzü-
mün bir sentnerinə əmək məsrəflərinin səviyyəsi isə kənd təsərrüfatı müəssisələrində xeyli aşağı 
düşmüş, fərdi sahibkar müəssisələrində isə demək olar ki, dəyişilməmiş, başqa sözlə, bu sektorda 
üzümçülükdə əmək məhsuldarlığı yüksəlməmişdir.  

Emal üçün üzüm xammalını kənardan alan  müəssisələrin istehsal xərclərinin səviyyəsinin 
dəyişilməsində fərqli hallar müşahidə edilmişdir. Son illərdə üzümün bir sentnerinin satış qiyməti 
kənd təsərrüfatı müəssisələrində 10,3% aşağı düşmüş,   fərdı sahibkar təsərrüfatlarında isə 24.9 % 
artmışdır [4].  

Bu baxımdan şərabçılıqda xammalla əlaqədar xərclərin səviyyəsinin aşağı salınması üçün məh-
suldarlığın yüksəldilməsi, eyni zamanda istehsalçıl xərclərinin azaldılmasına kömək mexanizmlə-
rinin təkmilləşdirilməsi, habelə üzüm plantasiyalarının becərilməsində müvafiq dünya praktikası-
na uyğun resursqoruyucu texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması məqsədəuyğundur [5]. 

Məlumdur ki, dünya bazarında üzüm şərabının rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsində onun 
keyfiyyət göstəriciləri əsas rol oynayır. Müasir dövrdə xüsusilə, şərabçılıq məhsullarının ekoloji 
təmizliyi, yüksək qidalılıq, dietik və müalicəvi profilaktik xassələrinin olmasına diqqət yetirilir. 
Bunların təmin olunması məqsədilə kompleksli yanaşma əsasında tədbirlər sistemi reallaşdırılma-
lı, bazar iqtisadiyyatı şəraitində keyfiyyət göstəricilərini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq 
üçün üzüm və şərab istehsalçıları arasında istehsal, texniki-texnoloji, iqtisadi-təşkilati və sosial 
əlaqələr yenidən qurulmalıdır.  Bunların təmin olunması məqsədilə dünya praktikasında şərab 
ixracı sahəsində dövlət tərəfindən xüsusi tənzimləmə və nəzarət tədbirləri  həyata keçirilir.  

Bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Avstraliyada, Ukraynada şərab ixracı üçün lisenziyanın (xüsusi 
icazənin) alınması tələb olunur [2]. İxracın lisenziyalaşdırılmasında əsas məqsəd dünya bazarına 
bütün zəruri tələblərə cavab verən məhsulun çıxarılmasının təmin edilməsidir. İxracın lisenziya-
laşdırılması zəruri istehsal tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət mexanizmini təmin etməli, xarici 
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ticarətin kəmiyyətcə tənzimlənməsi aləti olmalı, şərabın gömrük sərhədlərindən keçirilməsinin qa-
nuniliyinə nəzarət üçün imkan yaratmalı, saxta məhsulun ixracının qarşısını almalıdır.  

Bu halda bazarda ölkənin və şirkətlərin rəqabət qabiliyyətinin qorunub saxlanılması kimi baş-
lıca hədəfə çatılması vəzifəsi ön plana çəkilir. Eyni zamanda lisenziyalaşmanın tətbiqinin ixracın 
genişləndirilməsi yolunda bazar subyektləri üçün əlavə maneəyə çevrilməməsinə xüsusi diqqət 
yetirilir. Həmin məqsədlə lisenziya alınmasının nisbətən yüngül şərtləri müəyyən edilir. 

Bununla yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, bəzi hallarda, xüsusilə keçid dövrü ölkələrində şərab 
ixracında lisenziyalaşdırmanın tətbiqi bu sahədə fəaliyyət üçün əlavə maliyyə yükünün yaranma-
sına və  bürokratik əngəllərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Lisenziyanın verilməsi gecikdirildiyi 
halda, istehsalçının fəaliyyətini buxovlamış olur. Bu istiqamətdə son dövrlərdə Ukraynada əlve-
rişsiz təcrübə toplanılmışdır. Nəticədə ixracın lisenziyalaşdırılması mexanizmi demək olar ki, 
işləməz vəziyyətə gəlmişdir.  

Azərbaycanda digər alkoqollu içkilər kimi, şərabın idxalı, istehsalı və satışı  lisenziyalaşdırılan 
fəaliyyət növlərinə aid edilsə də ölkəmizdə qabaqcıl dünya praktikasına uyğun çevik lisenziya-
laşdırma qaydaları formalaşdırılmamışdır. İqtisadi islahatların dərinləşdirilməsinin hazırkı mərhə-
ləsində həmin qayda aradan qaldırılmışdır. Mövcud şəraitdə şərabların ixracı ilə bir qayda olaraq 
həmin məhsulların istehsalçıları məşğul olurlar. Belə halda şərabın ixracı üçün lisenziyanın alın-
masının tələb edilməsi əlavə bürokratik əngəllərin meydana gəlməsi ilə nəticələnə bilər. Digər 
tərəfdən, məhsulun ixracına görə  lisenziya alınması tələbi şərabçılıq sahəsində fəaliyyət göstərən 
təsərrüfat subyektləri üçün (onların maliyyə vəziyyətinin çox da əlverişli olmadığı nəzərə alın-
maqla) xərclərinin müəyyən qədər artması və son nəticədə xarici bazarlarda rəqabət imkanlarının 
azalmasına təsir göstərə bilər.  

Qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla, hazırda şərab ixracının lisenziyalaşdırılması qaydasının ölkə-
mizdə tətbiqinə yenidən baxılması tələb oluna bilər. Eyni zamanda, xarici bazarlara rəqabət qabi-
liyyətli məhsulun çıxarılmasına təminatların gücləndirilməsi məqsədilə  bəzi digər ölkələrin prak-
tikasında istifadə edilən yumşaq tənzimləmə qaydası kimi, şərab ixracatçılarının dövlət qeydiy-
yatının aparılmasının tətbiqi də əlverişli ola bilər. 

İxracın tənzimlənməsi mexanizminin tənzimlənməsi qaydaları 
Müasir şəraitdə dünya praktikasında şərab ixracı sahəsində nəzarət yönümlü tənzimləmə tədbiri 

olaraq ixrac partiyaları üçün icazə qaydası və ayrı-ayrı xarici  bazarlarda satış üçün sertifikatların 
verilməsi qaydası tətbiq olunur. Bu zaman müraciətlərin elektron formada təqdim edilməsi geniş 
yayılmaqdadır və ixraca icazə üçün  kiçik ölçülü haqq alınır.  

Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının tən-
zimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 aprel 2005-ci il tarixli, 218 nömrəli 
Fərmanına əsasən ölkəmizdən Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarının, o 
cümlədən üzüm şərabının keyfiyyətinə nəzarət sistemi tətbiq edilir. Həmin məhsulların istehsalı 
və emalı müəssisələrində infrastruktur və məhsulların təhlükəsizlik meyarları üzrə ekspertizasının 
keçirilməsi, müəssisələrə təsdiqedici kod nömrələrinin verilməsi ixracatçılara ekspertizanın nəti-
cələri əsasında sertifikatların verilməsi tələbləri müəyyən edilmişdir. Fərmana uyğun olaraq Av-
ropa İttifaqına məhsul ixrac edən istehsal və emal müəssisələrinin reyestri aparılmalıdır. 2016-cı 
ildə qəbul olunmuş “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı üçün verilən keyfiyyət sertifikatı həmin 
Qanunla müəyyən edilmiş “Sahibkarlıq fəaliyyətinə verilən icazələrin siyahısı”na daxil edilmişdir. 
Həmin Qanun, eyni zamanda icazələrin alınmasının daha əlverişli şərtlərini müəyyən etmişdir. 
İcazənin verilməsi “bir pəncərə” prinsipi əsasında həyata keçirilir. İcazənin verilməsinə, yenidən 
rəsmiləşdirilməsinə, dayandırılmasına və ləğvinə susmaqla razılıq qaydası tətbiq edilir. 

Şərab məhsullarının keyfiyyətinə xüsusi  tələbləri nəzərə alaraq, oxşar nəzarət tədbirlərinin 
digər dünya regionlarında yerləşən ölkələrə ixrac zamanı da tətbiqi zəruridir. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, şərabçılıq məhsullarının ixracının genişlən-
dirilməsi sahəsində yeni, inkişaf edən bazarlara çıxış və həmin bazarlarda dayanıqlı mövqelərə 
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yiyələnmə xüsusi əhəmiyyət qazanmaqdadır. Bu baxımdan Asiya bazarları diqqəti daha çox cəlb 
edir. Müvafiq araşdırmaların nəticələri Azərbaycan ixracatı üçün hazırda turş və kəmturş şərab-
ların satışının 75-80%-lik paya malik olduğu Çin bazarında  orta qiymətli şərabların satışı üçün 
böyük potensialın olduğunu göstərir. 

İnkişaf edən bazarlara şərab ixracı sahəsində potensialın reallaşdırılması məhsulun keyfiyyətinə  
səmərəli nəzarətin təşkili ilə bərabər, xüsusi stimullaşdırma və dəstəkləmə tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə bir sıra ölkələrin müvafiq təcrübəsinə uyğun olaraq, şərab 
istehsalçılarına ixrac kreditlərinin verilməsi, ixrac kreditlərinin sığortalanması və həmin kreditlərə 
təminatların verilməsi, ixrac olunan məhsulların ƏDV-dən azad edilməsi kimi tədbirlərin tətbiqi 
məqsədəuyğundur.  

Stimullaşdırma mexanizminin ixracın strukturunun təkmilləşdirilməsi üçün istifadəsi də əhə-
miyyətlidir. Hazırkı şəraitdə dünya bazarının müvafiq seqmentində tələbi nəzərə alaraq, markalı 
və kolleksiyalı şərablar üzrə ixrac yönümlü layihələrin həyata keçirilməsinə məqsədli maliyyə 
yardımının göstərilməsi vacibdir. 

Üzümçülük və şərabçılıq məhsullarının ixracının hazırda ölkəmizdə həyata keçirilən qeyri-neft 
ixracının inkişafına yönəlik tədbirlər sistemi çərçivəsində stimullaşdırılmasının təmin edilməsi də 
mühüm rol oynaya bilər. Bu sahədə, ilk növbədə, ixracın genişləndirilməsinə müstəqil yardım 
göstərilməsi mexanizminin səmərəli tətbiqinə nail olunmasını qeyd etmək olar. 

 
Nəticə 

Müasir şəraitdə şərab ixracatçılarına maliyyə köməyinin təşkilati və texniki dəstək tədbirləri ilə 
sıx tamamlanmasına ehtiyac güclənir. “Azərbaycan şərabı” brendi əsas ixrac regionlarının hamı-
sında tanınmır, məhsul haqqında istehlakçılar arasında biliklər çatışmır. Müsbət imicin formalaş-
dırılması üçün səmərəli və genişmiqyaslı iş aparılmalıdır.  Belə şəraiti nəzərə alaraq ölkədə istehsal 
olunan şərab məhsullarının ixracının stimullaşdırılmasına dövlət dəstəyi ilk növbədə aşağıdakı 
istiqamətlərə yönəldilə bilər: 

1. Xarici ölkələrdə təqdimatların və şərab sərgilərinin keçirilməsi, Azərbaycan şərab ixracatçı-
larının fəaliyyəti üçün perspektivli olan ölkələrdə “Azərbaycan dequstrasiyasının”, o cümlədən 
şərab idxalçıları və ictimaiyyət nümayəndələri üçün dequstrasiyaların və digər müvafiq tədbirlərin 
keçirilməsi. Bu istiqamətdə “Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 18 yanvar 2016-cı il Sərəncamı ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsi mühüm rol oynayacaqdır. Həmin Sərəncamla 
xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkil edilməsinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq 
fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla 
bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patentlərin alınmasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram 
və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsi və ödənilmə mexaniz-
minin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

- xarici ölkələrin riteylerləri ilə əməkdaşlığın qurulması və genişləndirilməsi, iri şəhərlərdə 
restoranların şərab kartlarına yüksək keyfiyyətli Azərbaycan şərablarının daxil edilməsi; 

- ixrac ölkələrində distrübiter şəbəkələrinin qurulması və inkişaf etdirilməsi, zəruri hallarda iri 
bazarları olan ölkələrin investorları ilə birgə müəssisələrin yaradılması. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı, bir sıra ölkələrin təcrübəsinə uyğun olaraq, şərab ixracatçılarının bey-
nəlxalq şərab yarmarkalarında iştirakına, bazarlara çıxışla bağlı məsləhət və informasiya təmina-
tının həyata keçirilməsinə dəstək verilməsi, o cümlədən  müvafiq yönümlü xərclərin müəyyən 
hissəsinin subsidiyalaşdırılması da məqsədəuyğun sayıla bilər. 
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Совершенствование механизмов стимулирования экспорта в  
виноградно-винодельческом комплексе 

 
Резюме 

Цель исследования - развитие аграрного сектора, который является одним из важней-
ших секторов экономики, напрямую зависит от формирования экспортно-ориентированно-
го производственного потенциала. Однако повышение эффективности этого сформирован-
ного потенциала требует совершенствования механизмов экспорта продукции на внешние 
рынки. 

Методология исследования - анализ, обобщение, в работе использованы методогичес-
кие и методологические подходы. 

Важность применения исследования - заключается в формировании практической дея-
тельности по продвижению производимой в стране винной продукции на внешние рынки и 
повышению их конкурентоспособности. 

Результаты исследования - определение практических мер, предпринимаемых в стране 
для экспорта винодельческой продукции на мировые рынки, создания торговых домов и 
продвижения «азербайджанского бренда». 

Оригинальность и научная новизна исследования - исследование оригинально отра-
жает современные организационно-методологические подходы к решению аграрно-
экспортных задач. 

Наряду с расширением использования современных книг электронной коммерции, соз-
данием традиционных сетей распространения, расширением сети специализированных 
магазинов, проведением международных ярмарок и т.  

Ключевые слова: комплекс виноградарства и виноделия, стимулирование экспорта, 
механизм регулирования, лицензирование, конкурентная среда. 
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Improving export promotion mechanisms in the viticulture and winemaking complex 

 
Summary 

The purpose of the study - the development of the agricultural sector, which is one of the most 
important sectors of the economy, directly depends on the formation of export-oriented production 
potential. However, increasing the efficiency of this formed potential requires improving the 
mechanisms for exporting products to foreign markets. 

Research methodology - analysis, generalization, methodical and methodological approaches 
were used in the research work. 

The importance of research application is the formation of practical activities to promote the 
wine products produced in the country in foreign markets and increase their competitiveness. 

The results of the research - to determine the practical measures taken in the country to export 
wine products to world markets, the creation of trading houses and the promotion of the 
"Azerbaijani brand". 

Originality and scientific novelty of the research - the research is original in reflecting 
modern organizational and methodological approaches to solving agrarian-export problems. 

Along with the expansion of the use of modern e-commerce books, the establishment of 
traditional distribution networks, the expansion of the network of specialized stores, the holding 
of international fairs, etc. 

Key words: viticulture and winemaking complex, export stimulation, regulatory mechanism, 
licensing, competitive environment. 
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AZƏRBAYCANIN DÖVLƏTƏ MƏXSUS MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ KORPORATİV 
 İDARƏETMƏ STRUKTURUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanda korporativ idarəetmə modelinin səciyyəvi cəhətlərini, ona 
təsir edən daxili və xarici fəaliyyət mexanizmlərini araşdıraraq korporativ idarəetmə modelinin 
mövcud problemini üzə çıxarmaq və onun aradan qaldırılması istiqamətlərini əsaslandırmaqdır.  

Tədqiqatın metodologiyası - problemin araşdırılması zamanı sistemli və müqayisəli təhlil, mən-
tiqi ümumiləşdirmə üsullarından istifadə olunmuşdur.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - burada verilən müddəa və nəticələrdən dövlətə məxsus müəssi-
sələrin (DMM) fəaliyyətində korporativ idarəetmənin səmərəliliyini artırmaq tədbirlərində istfadə 
oluna bilər.  

Tədqiqatın nəticələri - Azərbaycanın DMM-lərində idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi 
yollarının tədqiqi ilə bağlı təklif və töviyələrin işlənib hazırlanmasına yönləndirilib.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - ondan ibarətdir ki, burada verilən təkliflərə istinad 
etməklə Azərbaycan DMM-lərində məşvərət və ya mərkəzləşdirilmiş mülkiyyət modelinə keçidin 
təmin olunması ilə dövlət bu istiqamətdə mülkiyyət siyasətini dəqiqləşdirərək icra edəcək, bununla 
da DMM-lərdə səmərəli korporativ idarəetmə təcrübələrinin tətbiqi imkanı yaranacaq. 

Açar sözlər: korporativ idarəetmə modeli, dövlətə məxsus müəssisələr (DMM), korporativ 
idarəetmə strukturu, SOCAR. 

 
Giriş 

Azərbaycanda korporativ idarəetmə modeli hazırda formalaşma mərhələsindədir və spesifik 
xüsusiyyətlərə malikdir. Azərbaycan səhmdar cəmiyyətlərinin əksəriyyəti bir səhmdar və ya kiçik 
bir səhmdar qrupu tərəfindən idarə olunur ki, bu da əksər hallarda minoritar səhmdarların hüquq-
larının pozulmasına səbəb olur. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının bir çox sahələrini idarə edən həcmli holdinqlər mülkiyyət struktu-
runda şəffaflığın olmamasına kömək edir, bu da öz növbəsində nüfuz risklərini artırır, səhmdarla-
rın və investorların müəyyən bir şirkət haqqında tam təsəvvür əldə etmələrinə maneə törədir və 
buna görə onun rəhbərliyinə öz səhmdarlarının hüquqlarını aşmaq imkanı verir. 

Ölkədə bir çox hallarda baş verən bahalaşmanın səbəbləri də məhz bu cür hələ də mövcud olan 
təbii inhisarların fəaliyyətinin nəticəsidir. Odur ki, belə müəssisələrdə korporativ idarəetmənin 
təkmil modelinin tətbiq edilməsinə ehtiyac yaranıb.  

Azərbaycanda korporativ idarəetmə modelinin xarakterik xüsusiyyətləri 
Tamhüquqlu korporativ idarəetmə təcrübəsinin formalaşması keçən əsrin 80-ci illərinə təsadüf 

edir. Və əgər XIX əsrdə iqtisadi inkişafın əsas mühərriki sahibkarlıq idisə, XX əsrdə menecment, 
sonra XXI əsrdə bu funksiya korporativ idarəetməyə verilir. 
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Korporativ idarəetmə şirkətin idarə heyəti (rəhbərliyi, administrasiyası), onun direktorlar şurası 
(müşahidə şurası), səhmdarları və digər maraqlı tərəflər (pay sahibləri) arasındakı əlaqələrin məc-
musunu əhatə edir və həmçinin şirkət məqsədlərini, onun fəaliyyətinə nəzarəti təmin edən vasitəni 
formalaşdıran mexanizmlərini müəyyənləşdirir. Yaxşı korporativ idarəetmənin əsas prinsipləri 
aşağıdakılardır [1]. 

1. Səhmdarların hüquqları (korporativ idarəetmə sistemi səhmdarların hüquqlarını qorumalıdır). 
2. Səhmdarlara bərabər münasibət (korporativ idarəetmə sistemi kiçik və xarici səhmdarlar da 

daxil olmaqla bütün səhmdarlara bərabər münasibət təmin etməlidir). 
3. Korporativ idarəetmədə maraqlı tərəflərin rolu (korporativ idarəetmə sistemi, maraqlı tərəf-

lərin qanuni hüquqlarını tanımalı və sosial sərvəti artırmaq, yeni iş yerləri açmaq və korporativ 
sektorun maliyyə davamlılığını təmin etmək üçün şirkət ilə bütün maraqlı tərəflər arasında fəal 
əməkdaşlığı təşviq etməlidir) . 

4. Məlumatların açıqlanması və şəffaflığı (korporativ idarəetmə sistemi, maliyyə vəziyyəti, fəa-
liyyət nəticələri, mülkiyyətçilərin tərkibi və idarəetmə strukturu barədə məlumatlar daxil olmaqla, 
korporasiyanın fəaliyyətinin bütün mühüm aspektləri barədə etibarlı məlumatların vaxtında açıq-
lanmasını təmin etməlidir). 

5. Direktorlar Şurası vəzifələri (Direktorlar Şurası işin strateji idarə edilməsini, menecerlərin 
işinə effektiv nəzarəti təmin edir və səhmdarlara və bütövlükdə şirkətə hesabat vermək məcbu-
riyyətindədir). 

Maliyyə və sənaye kapitalının birləşməsinə əsaslanan oliqarxik strukturların formalaşması üçün 
açıq bir meyil var. “Keiretsu”-ya bənzər strukturlar meydana çıxır və inkişaf edir, lakin bu Yapon 
korporativ idarəetmə modelindən fərqli olaraq, milli ideologiyadan məhrumdurlar və işgüzar nüfu-
za, əxlaqa, əxlaq normalarına və etik dəyərlərə çox əhəmiyyət verilmir. 

Həddindən artıq mülkiyyətin cəmləşməsinin nəticəsi mülkiyyət hüquqlarının məhdudlaşdırıl-
ması və ona nəzarət idi. Nəzarət səhmdarlarının əksəriyyəti, məsələn, SOCAR-dakı təcrübədə ol-
duğu kimi, baş direktorlardır və ya direktorlar şuralarının tərkibinə daxildirlər. Həqiqi hesabatlılıq 
çatışmır və ya inkişaf etməyib və nəzarət mexanizmləri effektsizdir. Praktikada əksər səhmdarların 
özləri şirkətin direktorları və menecerləri tərəfindən funksiyaların yerinə yetirilməsinə çox vaxt 
nəzarət edirlər. 

Məlumatların açıqlanmasının aşağı səviyyəsini də qeyd etmək lazımdır. Son illərdə ölkə qa-
nunvericiliyi bu istiqamətdə ciddi irəliləyiş əldə etsə də, bir çox şirkət hələ də biznes şəffaflığının 
təmin edilməsi üçün potensial investorları xəbərdar edə bilməyən bütün tələbləri yerinə yetirmir. 

Azərbaycan korporativ idarəetmə modelinin digər xarakterik xüsusiyyəti mülkiyyət və idarəet-
mə funksiyalarının birləşməsidir. Korporativ sektorunda böyük mülkiyyətçilərin maraqları üstün-
lük təşkil edir; korporativ münasibətlərin digər iştirakçılarını da nəzərə almasaq, azları minoritar 
səhmdarların hüquqlarını qorumağa hazırdırlar. Təsadüfi deyil ki, bəzi mütəxəssislər Azərbaycan 
korporativ idarəetmə modelini sahibkar adlandırdılar. Bu şərtlər daxilində daxili idarəetmə üstün-
lük təşkil edir və bu, Azərbaycan korporativ idarəetmə modelinin başqa bir xüsusiyyətini - şirkətlər 
üçün xarici maliyyə mənbələrinin əhəmiyyətsiz hissəsini müəyyənləşdirir. 

İnsayderlərin dominant mövqeyi, xarici səhmdarların və investorların kifayət qədər qorunma-
ması, böyük ölçüdə Azərbaycanda kapital bazarlarının inkişaf səviyyəsinin nisbətən aşağı olmasını 
müəyyənləşdirir. Qərb iqtisadiyyatı ilə müqayisədə bankların və maliyyə institusional investorla-
rın payının aşağı olması kredit şirkətlərinin yüksək riskləri və artım templəri səbəbindən sənaye 
şirkətlərinin səhmlərinə olan marağın azlığı ilə izah olunur. 

Nəhayət, Azərbaycan fenomeninin güc mülkiyyəti, dövlətin həddindən artıq rolu, güc struktur-
larının korporativ sektoru tamamilə idarə etmək istəyi kimi bir xüsusiyyətini də qeyd etmək lazım-
dır. Bir çox böyük yerli şirkətdə, dövlət mülkiyyətində olan, baş direktorların etibarlı idarəçiliyinə 
(məsələn, SOCAR) ötürülən səhm paketləri var. Dövlətin iqtisadiyyatda (həm mülkiyyətçinin, 
həm də menecerin) rolunun güclənməsinə meyil xüsusilə 2008-ci il böhranından sonra özünü büru-
zə verdi. Bəzi iri özəl şirkətlərin  dövlət mülkiyyətinə və  ya dövlətin  üstünlük təşkil etdiyi şirkət- 
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lərin mülkiyyətinə tədrici keçidi baş verir. Üstün dövlət iştirakçısı olan korporasiyalar daha da 
aktivləşir, özəl şirkətlər praktik olaraq investisiya bazarından sıxışdırılır və maliyyələşdirmə mən-
bələri yarı dövlət sektorunun xeyrinə bölüşdürülür. 

Belə şəraitdə korporativ idarəetmə standartlarını yüksəltmək üçün heç bir səbəb yoxdur. Azər-
baycan şirkətlərinin investisiyalara təcili ehtiyacından qaynaqlanan aktiv ictimai yerləşdirmələr 
dünya maliyyə bazarları ilə qarşılıqlı əlaqə qurmaq, korporativ idarəetmə standartlarını yüksəlt-
mək və nəticədə şirkətlərin işgüzar nüfuzunun yaxşılaşmasına səbəb olacaq stimul olmalıdır. 

Azərbaycan korporativ idarəetmə modelinin spesifik xüsusiyyətləri daxili və xarici mexanizm- 
lərin təsiri altında formalaşır. 

Korporativ idarəetmənin daxili mexanizmləri 
Müəyyən bir şirkətdə idarəetmə qərarlarının hazırlanması və qəbulunda agentlik münaqişələrini 

(menecment - səhmdarlar) və korporativ riskləri idarə etmək qabiliyyətini müəyyənləşdirən daxili 
mexanizmlərə aşağıdakılar daxildir: 

• mülkiyyət quruluşu; 
• daxili audit (daxili korporativ nəzarətin təşkili); 
• direktorlar şurası; 
• qərar qəbuletmə və risk idarəetmə sistemi; 
• motivasiya sistemi. 
Mülkiyyət quruluşu maraqların məcmusunu müəyyənləşdirir və korporativ idarəetmənin əsas 

subyektləri arasındakı ziddiyyətin əsasını qoyur. Burada daha yüksək əhəmiyyət kəsb edən mül-
kiyyət hüquqlarının cəmləşmə dərəcəsidir. Bu cür hüquqların yüksək konsentrasiyası kontekstində 
müxtəlif səhmdar qrupları ilə ilk növbədə böyük mülkiyyətçilər və azlıq təşkil edən səhmdarlar 
arasındakı ziddiyyətlər məhdud pay bölgüsü imkanları ilə daimi xarakter alır. 

Şirkətin imici zərər görür, investorlara inamsızlıq artır və bu, gec-tez şirkətin kapitallaşmasının 
azalmasına səbəb olur. Ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, mülkiyyətin yüksək dərəcədə kon-
sentrasiyası bəzən kifayət qədər effektiv ola bilər, məsələn, sənayedə birləşmə və ya düşmən ələ 
keçirmək təhlükəsi hallarında. Təbii ki, Azərbaycanda düşmənçiliyin və inkişaf etməmiş maliyyə 
bazarlarının yayılması nəzərə alınaraq, tam korporativ nəzarət (75% + 1 pay) daha cəlbedici hesab 
edilir, portfel investorları arasında geniş yayılmış səpələnmiş mülkiyyət modeli isə kifayət qədər 
yayılmamışdır. 

Mülkiyyətçi növü böyük əhəmiyyətə malikdir (institusional investor, maliyyə institutu, dövlət 
və ya xarici investor və s.). Bəzi şirkətlərdə institusional investorlara (sığorta şirkətləri, pensiya və 
pay fondları və s.) üstünlük verilir, baxmayaraq ki, aşağıdakı amillər onların səhmdar kimi passiv-
liyini göstərir: 

• şirkətlərin nizamnamə kapitalında əhəmiyyətsiz iştirak (ABŞ-da pensiya fondunun bir şir-
kətdə 10%-dən çox hissə pay almaq hüququ yoxdur); 

• birbaşa sərbəst nəzarətdə fəal iştirak edən institusional investorların, birbaşa nəzarətdə işti-
rak etməyən digər institusional investorlar üçün pozitiv xarici təsirlər yaratması, izləməyə 
və başqalarının etdiklərindən istifadə etməyə qənaət etməsi; 

• institusional investorlar yalnız səhmdarlar deyil, həm də xidmət təminatçıları (məsələn, 
sığorta şirkətləri) olduqda, maraq münaqişəsi riskinin artması. 

Müstəqil institusional investorların (açıq və dövlət investisiya fondları, qarşılıqlı fondlar) bir-
başa monitorinqi daha effektiv həyata keçirə biləcəyi, idarəetmə fürsətçiliyindən çəkindirəcəyi və 
direktorlar şurasına nəzarət edə biləcəyi düşünülür. 

Uzun müddətdir Azərbaycanda üstünlük təşkil etmə baxımından banklar kimi maliyyə qurum-
larının şirkətin fəaliyyətləri üzərində təsirli nəzarəti və kritik maliyyə vəziyyətlərini həll etməyin 
ən yaxşı yolunu həyata keçirə bilməsi idi. Bununla birlikdə, bankların özləri də fürsətçi mövqe 
tuta bilər və müvafiq həcmdə öz kapitalına sahib olmadıqları təqdirdə şirkətin fəaliyyətinə müsbət 
təsir göstərə bilməzlər. 
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Xüsusi mülkiyyət növü, ölkənin bütün əhalisinin maraqlarını təmsil edən dövlətdir. O, şirkətin 
fəaliyyətinə nəzarəti səmərəli həyata keçirmək üçün ümumiyyətlə şirkətdə böyük səhm paketinə 
sahibdir. Bu vəziyyətdə agentlik münasibətləri mürəkkəb bir quruluşa sahibdir: icra hakimiyyəti-
nin başçısı dövlət əmlakının idarə edilməsinə qərar verir və dövlətin mənafelərini xüsusi bir səhm-
dar kimi təmsil edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı səhmdarların əmlakının idarə edilməsində 
iştirak edir. Agentlik münasibətlərinin belə mürəkkəb bir quruluşu dövlət əmlakının idarə edilmə-
sinin səmərəliliyini azaldır ki, bu da investorların inamına mənfi təsir göstərir. 

Xarici investorların korporasiyada  iştirak etmək imkanı  həm xarici (ölkə riskləri,  hüquqi və  
institusional mühitin vəziyyəti), həm də daxili (mülkiyyət konsentrasiyası) amillər ilə müəyyən 
edilir. Beləliklə, Amerika portfeli və institusional investorlar idarəetmə mülkiyyətinin payının 
yüksək olduğu şirkətin kapitalında iştirak etmək istəmirlər. Bunun şirkətin işgüzar nüfuzuna xələl 
gətirdiyi düşünülür. 

Agentlik ziddiyyətlərini və korporativ riskləri idarə etmək qabiliyyətini yalnız struktur deyil, 
mülkiyyət forması da müəyyənləşdirir. Belə ki, müxtəlif mürəkkəb ittifaq formaları (keiretsu, 
chaebol, maliyyə-sənaye qrupları və s.) korporativ idarəetmənin imkanlarını və səmərəliliyini azal-
dır, korporativ münasibətlərdə yüksək dərəcədə qeyri-şəffaflıq yaradır, səhmdar hüquqlarının qo-
runması səviyyəsini azaldır və rəhbərlik edir, mülkiyyət və nəzarət hüquqları arasında fikir ayrılığı 
baş verir. Nəticədə, dominant səhmdarlar tərəfindən aktivlərin soyulması, optimal olmayan idarə-
etmə qərarları və s. kimi mənfi cəhətlər artmaqdadır. Əslində bütün bunları 90-cı illərdə, ölkəmiz-
dəki maliyyə və sənaye qruplarının inkişafı dövründə müşahidə etmişdik və bu hələ də şirkətləri-
mizin işgüzar nüfuzuna təsir göstərir. 

Korporativ idarəetmənin daxili mexanizmi kimi qərar qəbuletmə sistemi, səhmdarların ümumi 
yığıncaq və şirkətdəki idarəetmə qərarlarının inkişafına nəzarət və nəzarət yolu ilə idarəetmədə 
iştirak etmək hüquqlarını həyata keçirmə qabiliyyətini müəyyənləşdirir. Qərar qəbuletmə sistemi, 
bəzi mütəxəssislərin fikrincə, həqiqi qərar qəbuletmə səriştəsinin müxtəlif səviyyələrdə (səhmdar-
ların ümumi yığıncağı, direktorlar şurası, rəhbərlik) şirkətin idarəetmə orqanları arasında bölüş-
dürüldüyü bir sıra prosedurlar kimi müəyyən edilə bilər.) [2, s. 248]. 

Səhmdarlarla münasibət qurma praktikası (məsələn, fərqli səs hüquqlu səhmlər buraxma qərarı, 
səsvermə hüquqlarının təmin edilməsi və səhmdarların qorunması mexanizminin inkişafı) xüsusilə 
vacib hala gəlir. Bu, informasiya dəstəyi, səhmdarların ümumi yığıncaqlarının hazırlanması və 
keçirilməsi proseduru ilə bağlı tələblərin yaranmasına səbəb olur - bu, korporasiyanın idarəetmə-
sindəki əsas həlqədir. 

Korporativ idarəetmənin növbəti daxili mexanizmi, şirkətdə qəbul edilmiş proseduru, rəhbər-
liyin və Direktorlar Şurasının əməkhaqqının və sanksiyalarının ölçüsünü və formalarını və onların 
fəaliyyətlərinin effektivliyini qiymətləndirmə yollarını müəyyən edən motivasiya sistemidir. Şüb-
həsiz ki, bu mexanizmin əsas məqsədi şirkət rəhbərliyini bütün səhmdarların maraqları naminə 
fəaliyyət göstərməyə təşviq edən motivasiya sistemi yaratmaqdır. Söhbət, ilk növbədə, şirkətin 
dəyərini maksimum dərəcədə artıran idarəetmə qərarları verməkdən gedir. Dərhal qeyd edək ki, 
bu cür qərarlar korporativ münasibətlərin digər iştirakçılarının maraqları ilə zidd ola bilər. 

Yerli şirkətlərin menecmenti effektiv motivasiya sistemi qurmağın zəruriliyini onun perfor-
mans nəticələri ilə əlaqələndirməyə başlayır. İdarə heyəti ilə əlaqəli təşviq sistemi işləmir. Çox 
vaxt, idarə heyəti üzvləri şirkətin fəaliyyətindən və dəyərindən asılı olmayan, iştirak etdiyi idarə 
heyəti iclaslarının sayına görə təyin olunan sabit bir mükafat alırlar. İdarə heyəti üzvləri arasında 
həddindən artıq hesabatlılıq qətiyyətli davranmaq və sürətli qərarlar qəbul etmək qorxusuna səbəb 
ola bilər. İdarə heyəti üzvlərinin mühafizəkar hərəkətləri əksər hallarda səhmdarlar üçün optimal 
risk və gəlir balansına uyğun gəlmir. 

Korporativ idarəetmənin ən vacib mexanizmi - Direktorlar Şurası, eyni zamanda səhmdarların 
və digər maraqlı tərəflərin maraqlarının qorunması mexanizmidir. İdarə heyətinin əsas funksiya-
ları: idarəetmə fəaliyyətinin monitorinqi və nəzarəti, strateji idarəetmə qərarlarının və xüsusi əhə-
miyyət kəsb edən qərarların hazırlanması (birləşmələrin / udulmaların təsdiqlənməsi, kapital struk- 
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turundakı dəyişikliklər, sosial layihələrin icrası və s.). Düzgün qurulmuş korporativ idarəetmə sis-
temində idarə heyəti kimi mexanizm menecerlər, səhmdarlar və bütün maraqlı tərəflər arasındakı 
məlumatların asimmetriyasını azaltmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da nəticədə şirkətin işgü-
zar nüfuzu üçün işləyəcək və agentlik qarşıdurmalarını azaldacaq. 

Azərbaycan təcrübəsi göstərir ki, mülkiyyət konsentrasiyası yüksək olan şirkətlərdə Direktorlar 
Şurasının rolu kifayət qədər təsirli deyil, mənafelər toqquşur. Çox vaxt, Direktorlar Şurası iri mül-
kiyyətçilər və minoritar səhmdarlar arasında ağlabatan maraq balansını təmin edə bilmir. Onun 
səlahiyyət və məsuliyyəti arasındakı sərhəd müəyyən edilməyib. 

İdarə heyətinin strukturunu, hüquqlarını və vəzifələrini müəyyənləşdirmək üçün qanunverici-
liyimiz kifayət qədər inkişaf etmişdir. Bunun menecerlər qarşısında maraqlarını qorumaqda 
səhmdarların vasitəçisi olduğu müəyyənləşdirilir (etibarlı məsuliyyət). Qanuni quruluşu (1-2 sə-
viyyəli) və iş quruluşu (ixtisaslaşmış komitələrin olması) müəyyən edilmişdir. Şura üzvlərinin fəa-
liyyətini motivasiya etməyin zəruriliyi və onun tərkibində müstəqil üzvlərin olması göstərilir. 

Bununla birlikdə, Direktorlar Şurası üzvlərinin qanuni məsuliyyət tədbirləri ilə onların səhm-
darların istismarından qorunması tədbirləri arasında məqbul tarazlıq tapılmadı. Yanlış işlənmiş və 
qəbul edilmiş qərarların potensial ziyanı, idarə heyəti üzvlərinin əmlakının dəyərini əhəmiyyətli 
dərəcədə aşa bilər. Yanlış qəbul edilmiş idarəetmə qərarı ilə bu qərarın, xüsusən də kollektiv ida-
rəetmə orqanı ilə bağlı vurduğu ziyan arasındakı əlaqəni necə sübut etmək və adekvat qiymətlən-
dirmək olar? 

Bu baxımdan, idarə heyəti üzvlərinin peşəkarlığına və mənəvi keyfiyyətlərinə və işgüzar nüfuz-
larına diqqət yetərli görünür. İdarə heyətinin şirkətə zərər verən hərəkətləri istəmədən ola bilər. 
İdarə heyəti üzvlərinin peşəkarlığının olmaması, düzgün inkişaf strategiyasını qura bilməmələri 
daha təsirli idarəetmə elementləri ilə kompensasiya edilə bilər: səhmdarların ümumi yığıncağında 
ən vacib idarəetmə qərarlarını vermək, müstəqil direktorları dəvət etmək, xüsusi komitələr və xid-
mətlər yaratmaq, o cümlədən daxili korporativ nəzarətin (audit) təşkili ilə əlaqəli olanlar. 

Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, səhmdar cəmiyyətləri (səhmdar cəmiyyətləri) 
səhmlərini fond bazarına çıxarmazdan əvvəl, korporativ nəzarətin əsas elementlərini təşkil etmə-
lidirlər: 1) səhmdar cəmiyyətlərinin maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətini izləyən təftiş komissiyası və 
qanun və qaydalara uyğunluq; 2) ASC-nin fəaliyyətinin maliyyə baxımından əsaslandırılmasının 
gündəlik qiymətləndirilməsi, hesabat və nəzarətin hazırlanması praktikasına nəzarət edən nəzarət 
və audit xidməti (daxili auditor); 3) vəzifələri daxili auditor üzərində və şirkətin xarici auditorla 
əlaqəsi üzərində nəzarəti əhatə edən audit komitəsi. 

Korporativ nəzarət sistemi nəzarət prosedurlarını, nəzarət proseslərini və ixtisas bölmələrinin 
formalaşmasını əhatə etməlidir: şöbələr, departamentlər və komitələr. Daxili korporativ nəzarət 
daxili audit xidməti və yoxlama-təftiş şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir. Bir qayda olaraq, bu böl-
mələr baş direktora tabedir. Ancaq audit komitələri Direktorlar Şurasına bağlıdır. 

Şirkətdə ixtisaslaşmış daxili nəzarət xidmətlərinin mövcudluğu onun fəaliyyətinin miqyası, işin 
xüsusiyyətləri, nizamnamə kapitalının strukturu və rəhbərliyin daxili korporativ nəzarətə münasi-
bəti ilə müəyyən edilir. Məsələn, audit komitəsi kimi idarə heyəti nəzdində belə bir xidmət, Direk-
torlar Şurasında bir neçə mülkiyyətçilərin nümayəndəsi olan böyük şirkətlərə xasdır. Onun möv-
cudluğu şirkətin ali idarəetmə orqanının (direktorlar şurasının) bütün səviyyələrdə menecerlərin 
fəaliyyətlərini obyektiv və müstəqil qiymətləndirməsini əldə etmək istəyini göstərir. 

Yaxşı korporativ idarəetmə və nəzarət praktikası açıqlığı tələb edir, yəni şirkətlərin illik hesa-
batlarında daxili nəzarət və auditin təşkilinin xüsusiyyətlərini; maliyyə hesabatları üzərində effek-
tiv daxili nəzarət sisteminin yaradılması üçün şirkət rəhbərliyinin məsuliyyətini; daxili nəzarət sis-
teminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və son maliyyə ilinin sonuna olan müntəzəm monito-
rinqinin prinsip və metodlarının müəyyənləşdirilməsini əks etdirir. 

Korporativ idarəetmənin xarici mexanizmləri 
Korporativ idarəetmənin daxili mexanizmlərinin inkişafı müəyyən bir şirkətin səmərəliliyinin 

artırılmasına imkan verir. Ancaq xarici idarəetmə mexanizmlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 
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müəyyən bir şirkətdən asılı deyil və dövlət qurumlarının və qanunverici orqanların səlahiyyətinə 
aiddir. Xarici korporativ idarəetmə mexanizmlərinin məcmusu, şübhəsiz ki, şirkətlərin imici və 
işgüzar nüfuzu üçün işləyən, agentlik münaqişələrinin optimallaşdırılmasına, səhmdarların və ma- 
raqlı tərəflərin hüquqlarının qorunmasına kömək edən şirkətə xaricdən təsir edən qüvvələr və tə-
sirlər məcmusudur.  

Xarici korporativ idarəetmə mexanizmlərinin əsas xüsusiyyətləri ardıcıllıq, ətalət və təsir mux-
tariyyətini əhatə edir. Xarici mexanizmlər menecerlərin mülahizəli davranışlarını obyektiv şəkildə 
idarə edə, güclü tərəflərini  artıraraq və ya  daxili mexanizmlərin  çatışmazlıqlarını kompensasiya  
edə bilər. Aşağıdakı korporativ idarəetmə mexanizmlərini ayırmaq olar: 

1) korporativ nəzarət bazarı; 
2) institusional mühit; 
3) iflas sistemi; 
4) korporativ nəzarət sistemi; 
5) ölkə risklərini müəyyən edən daxili siyasi amillər. 
Korporativ nəzarət bazarı, şirkətlərin nizamnamə kapitalı ilə əməliyyatların həyata keçirildiyi 

və üzərində nəzarətin dəyişməsinə (birləşmə və udulma) səbəb olan şərtlər və elementlər məcmu-
sudur. Onun fəaliyyəti səhmlər və digər qiymətli kağızlar bazarında sərbəst dövriyyəni və inkişaf 
etmiş maliyyə qurumlarının olmasını tələb edir. Bu cür əməliyyatların bir hissəsi olaraq, üçüncü 
tərəf investor, idarə heyətində çoxluq qazanmasına və beləliklə köhnə rəhbərliyi yenisinə dəyişdi-
rərək şirkətdə nəzarət yaratmasına imkan verən nəzarət və ya səhm paketini bloklayan hissəsini 
əldə edir. 

Korporativ nəzarət bazarının korporativ idarəetməyə təsiri rəhbərliyin iradəsinə zidd olaraq 
həyata keçirilmiş və şirkət rəhbərliyinin fürsətçi davranışını məhdudlaşdırmağa imkan verən 
düşmənçiliklə əlaqəli onun intizam funksiyasında ifadə olunur. Effektiv olmayan idarəetmə halın-
da səhmdarlar mükafat almaq ümidi ilə səhmlərini satışa çıxara bilərlər. Bu, şirkətin menecerlərini 
öz səhmdarlarına “saxlamağın” sərfəli olduğu şəraitin yaradılması, yəni bazar dərəcəsi və dividend 
məbləğini layiqli səviyyədə təmin etmək üçün qayğı göstərməyə məcbur edir. 

Eyni zamanda, korporativ idarəetmə mexanizmi kimi düşmən ələ keçirmənin çatışmazlıqlarını 
da qeyd etməmək olmaz. Menecerlər səbirsiz səhmdarların təzyiqinə tabe olmaq və qısamüddətli 
hədəflərə yönəltmək məcburiyyətində qalırlar, çünki uzunmüddətli layihələr səhm qiymətini azal-
da bilər və ya sərbəst atlı problemi yarada bilər. Bu, səhmdarların, öz səhmlərinin satışının alışın 
müvəffəqiyyətinə təsir göstərmədiyinə inandıqları zaman, nəzarət dəyişikliyindən faydalanmağı 
gözləyərək tender təklifində iştirak etmək istəmədikləri zaman baş verir. Hədəf şirkətinin səhmdar-
larına verilən mükafat artımı səbəbindən alış daha bahalı olur. 

İnkişaf etmiş iqtisadiyyatlardakı düşmən udulmaları ən təsirli korporativ idarəetmə mexanizmi 
hesab edilmir və birləşmə (udulma) bazarındakı əməliyyatların ümumi həcmində yüksək paya sa-
hib deyildir. Şirkət rəhbərliyinin siyasi təsir tədbirlərinə - tənzimləyici orqanların köməyinə 
müraciət edə biləcəyini nəzərə alsaq, korporativ nəzarət bazarının bütün səhmdarların mənafelə-
rindən istifadə hüququnu təmin edə bilməyəcəyini söyləmək olar. Bu, səhmdarların hüquqlarını 
pozaraq düşmən udulması nümunələri ilə dolu olan yerli praktikası ilə təsdiqləndi; üstəlik, Azər-
baycanda bu korporativ idarəetmə mexanizmi hökm sürür və bu da yerli biznesin işgüzar nüfuzuna 
şübhə yaradır. 

İnstitusional mühit, əsas elementi hüquq sistemi olan korporativ idarəetmənin əsaslı mexaniz-
midir: səhmdarların hüquqlarının qorunmasını, şirkətlərin fəaliyyəti haqqında məlumatları açıq-
lanmasını təmin edən və investorların öz maraqlarını qorumaq üçün bütün qanuni vasitələrdən 
istifadəni asanlaşdıran mülki və cinayət məsuliyyəti institutudur. 

Xarici korporativ idarəetmə mexanizmi kimi iflas sistemi, kreditorların idarəetmə fəaliyyəti 
üzərində nəzarətini təmin etməyə imkan verir. Təsir, korporasiyanın maliyyə çətinliyi olduğu təq-
dirdə kreditorların tələblərini təmin etmək üçün üstünlük hüquqları ilə təmin edilir. İflas sistemi, 
şirkətin sinergetik dəyərini qorumaqda maraqlı olan səhmdarların risklərinə və pul vəsaitlərinin 
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hərəkəti üçün sabit hüquqları olan kreditorların risklərinə təsir göstərir. İflas sisteminin effektivliyi 
əsasən hüquq sisteminin inkişaf səviyyəsi və mövcud institusional mühitlə müəyyən edilir. Qanuni 
mühit inkişaf etməyibsə, mülkiyyət hüquqlarının itirilməsi ilə bağlı əlavə sistem riskləri ilə məşğul 
oluruq. Bu da öz növbəsində şirkət sahiblərini itkiləri minimuma endirmək üçün xeyli vəsait xərc-
ləməyə məcbur edir. 90-cı illərin sonları - 2000-ci illərin əvvəllərindəki Azərbaycan təcrübəsi iş-
güzar nüfuz, risklər və xarici idarəetmə mexanizmlərinin qarşılıqlı asılılığını təsdiqlədi. O dövrdə 
qüvvədə olan “Müflisləşmə (İflas) haqqında” AR Qanununa (1998) uyğun olaraq iflas praktikası 
yüksək risklərə və Azərbaycan şirkətlərinin nüfuzunun itirilməsinə gətirib çıxardı və səhmdarları  
uzunmüddətli əməliyyatlar aparmaqdan çəkindirdi. 

Xarici korporativ nəzarət (audit) məlumat asimmetriyasını azaldaraq agentlik ziddiyyətlərinin 
həllində əməliyyat xərclərini azaltmağa imkan verir. 

Xarici auditor, şirkətin fəaliyyətini qiymətləndirməkdə qərəzsiz olmalıdır, xüsusən də bu, xarici 
korporativ nəzarətin menecmentdən müstəqilliyinin təzahürüdür. Baxmayaraq ki, burada da şirkət 
menecmenti ilə sövdələşmə ehtimalı istisna edilmir, məsələn, konsaltinq xidmətləri göstərilməsi 
üçün bahalı müqavilələr əldə etmək əvəzinə. Belə ki, auditor şirkəti Arthur Andersen, Enron me-
necmentinin nüfuz itkisi ilə ödəməsi və audit xidmətləri bazarından itməsi ilə bağlı mülahizəli 
hərəkətlərini əhatə etmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında səs-küylü korporativ qalmaqallardan 
sonra, korporativ idarəetmə standartlarını sərtləşdirən Sarbanes-Oxley Aktı qəbul edildi və New 
York Fond Birjasında listinq tələblərini artırmağa məcbur oldu [3]. 

Şirkətin risklərin idarə edilməsi sahəsində başlıca məqsədi mümkün risklərin aşkarlanması, təh-
lili və idarə edilməsi hesabına Şirkət qarşısında qoyulmuş məqsədlərə nail olunacağına əsaslandı-
rılmış dərəcədə əminliyin təmin edilməsi, Şirkətdə səmərəli risklərin idarə edilməsi sisteminin ya-
radılması və risklərin idarə edilməsi sisteminin idarəetmə ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi pro-
sesinə inteqrasiyasından ibarətdir. Şirkət riskin vaciblik və ciddilik səviyyəsini və onun idarə edil-
məsinə yönəldilən tədbirlərlə bağlı xərclərin həcmini nəzərə alaraq, risklərin tarazlaşdırılmış qay-
dada idarə edilməsinə cəhd edir. Risklər üzrə komitənin tərkibi SOCAR-ın Şurasının üzvlərindən 
ibarət olmaqla SOCAR-ın prezidenti tərəfindən müəyyən olunur. Komitə sədr və üç üzvdən ibarət 
tərkibdə təşkil edilmiş, vəzifələri 2008-ci ildə təsdiq olunmuş Əsasnaməyə müvafiq olaraq 
müəyyənləşdirilir. Risklərin idarə olunması sisteminin ən əsas işçi sənədi hər il hazırlanan Korpo-
rativ risklər xəritəsidir ki, xəritədə növbəti il üzrə risklərin siyahısı, risk yaradan amil və ortaya 
çıxan hadisələr, riskin təsir və ehtimal dərəcəsi, riskin idarəetmə prosedurları yer alır. SOCAR 
“ehtiyatlı yanaşma” prinsipini risklərin idarə olunması sistəminə tətbiq edir və öz fəaliyyətində bu 
prinsipi qoruyur.  

Hər il olduğu kimi 2019-cu ildə də Korporativ risklər xəritəsi hazırlanaraq Risklər üzrə komi-
təyə təqdim edilmişdir. Risklər üzrə komitə tərəfindən baxıldıqdan sonra razılaşdırılmış Risklər 
xəritəsi təsdiq üçün SOCAR-ın prezidentinə təqdim edilmişdir. Korporativ risklər xəritəsi 
SOCAR-ın prezidenti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra müvafiq qaydada risklərin idarə olunması 
prosedurları həyata keçirilib. Bu proseslərin effektivliyinin yoxlanılması üçün monitorinqlərin 
aparılması aidiyyəti strukturlara tapşırılmışdır. Bütün bu risklər struktur vahidləri tərəfindən qəbul 
edilərək və təhlil edildikdən sonra rüblük monitorinq planları hazırlayaraq biznes prosesi kurator-
ları (vitse-prezidentlər) ilə razılaşdırdıqdan sonra Risklər üzrə komitəyə təqdim edilmişdir. Daha 
sonra, il ərzində hər bir struktur vahidi rüblük monitorinq nəticələrini Risklər üzrə komitəyə və 
biznes proses kuratoruna rəsmi şəkildə hesabat formasında təqdim etmişdilər. 

2019-cu il ərzində Şirkətin Korporativ Risklər xəritəsində bütün fəaliyyət sahələri üzrə şirkətin 
dayanıqlı inkişafına maneə ola biləcək mümkün risklər təhlil edilmiş və Risklər üzrə Komitədə 
nəzərdən keçirilmişdir. Şirkətin Strateji, Əməliyyat, Hesabatlılıq və Daxili tələblər risk kateqori-
yaları üzrə tam təhlillər aparılmış və risklər qeyd edilmişdir. 

Əməliyyat riski kateqoriyasına daxil olan əsas və köməkçi biznes prosesləri əhatə edən risklər, 
qazma, hasilat, ekoloji, sosial öhdəliklər, personal təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik riskləri hər bir 
idarə və struktur üzrə əhatə olunmuşdur.  
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Qeyd edilmiş risk kateqoriyaları üzrə texnogen qəzalar, ekoloji dağılmalar, personal təhlükə-
sizliyi, valyuta kursunun dəyişməsi, enerji qiymətlərinin oynaması, yenilənən enerji bazarının ge-
nişlənməsi, ən əsası iqlim dəyişikliyi ilə əlaqəli riskləri analiz edilmiş və tam təsvir edilmişdir. 

Son illər ərzində risklərin idarə olunması prosesi əhatəsinin genişləndirilməsi və daha mükəm-
məl risk təhlili üçün Risk Obyektlərinin qiymətləndirilməsi sistemi işlənmiş və 2020-ci il üçün 
məlumatların toplanması nəzərdə tutulmuşdur. Təhlükəli obyektlərlə yanaşı riskli obyektlərin təyi-
ni, riskin azaldılması istiqamətində işlənib hazırlanmış prosedurlar qeyd edilmişdir. Əlavə olaraq 
illik iş planlarında xərclərin risklərin  azalması yönündə  istiqamətlənməsi və  gələcəkdə büdcənin  
risklərin idarə olunması ilə uyğunlaşdırılması planlaşdırılır. 

Daxili nəzarət sisteminin (DNS) təkmilləşdirilməsi 
Bunlarla yanaşı, Şirkətin fəaliyyətində şəffaflığın, düzgünlüyün, effektivliyin, qanunvericiliyə 

uyğunluğun təmin olunması, potensial təhlükələrin aşkarlanması və təsir səviyyəsinin minimuma 
endirilməsi məqsədilə Daxili nəzarət sisteminin (DNS) təkmilləşdirilməsi işinə başlanılmışdır və 
DNS-in təkmilləşdirilməsi işinə nəzarət Risklər üzrə Komitənin səlahiyyətlərinə daxil edilmişdir.  

2013-cü ildən DNS-in təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə mərhələli şəkildə aşağıda qeyd olunan 
işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Birinci mərhələ: 
- daxili nəzarət sisteminin tətbiqinə görə məsuliyyət daşıyan SOCAR-ın Baş ofisi və struktur 

bölmələrin aidiyyəti işçilərinə bütün layihə ərzində təlimlərin keçirilməsi;  
- DNS-in metodoloji əsasının hazırlanması;  
- korporativ səviyyədə 15 əsas və köməkçi biznes-prosesləri üzrə blok-sxemlərin, risk nəzarət 

matrislərinin hazırlanması. 
İkinci mərhələ: 
- Əməliyyat effektivliyinin test üsulu ilə yoxlanılması üzrə təlimlərin keçirilməsi;  
- Nəzarət əməliyyat effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün test planlarının tərtib olunması;  
- Nəzarət prosedurlarının test olunması. 
İkinci mərhələnin davamı olaraq 2018-ci ildən etibarən aşağıdakı məsələlərin icrası planlaşdı-

rılmışdır:  
- SOCAR-ın Baş ofisi üzrə biznes proseslərin yenilənməsi;  
- SOCAR-ın Baş ofisinin yenilənmiş biznes proseslərinin testinqi;  
- audit yoxlaması nəticəsində DNS üzrə aşkarlanmış çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 

tövsiyələrin yerinə yetirilməsinin monitorinqi; 
- SOCAR-ın Baş ofisi və müəssisələrinə DNS üzrə metodoloji dəstəyin verilməsi və treninqlə-

rin təşkili; 
- SOCAR-ın struktur bölmələri ilə DNS üzrə mütəmadi məlumat mübadiləsinin aparılması, 

müzakirələrin təşkil olunması, görülmüş işlərin keyfiyyətinin öyrənilməsi məqsədilə monitorinq-
lərin təşkili;  

- SOCAR-ın Baş ofisi və müəssisələrində DNS-in özünüqiymətləndirməsini təşkil etmək. 
Çoxşaxəli təşkilati struktura malik olan SOCAR-da fəaliyyət səmərəliliyinin artırılması və biz-

nes proseslərin optimallaşdırılması ilə əlaqədar mütəmadi olaraq struktur dəyişiklikləri aparılır. 
Belə ki, “Azneft” İB-nin strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 7 fevral 2017-ci il tarixindən 
etibarən SOCAR-ın birbaşa tabeliyində hüquqi şəxs statuslu qurum kimi fəaliyyət göstərən Dalğıc 
və qəza xilasetmə işləri İdarəsi ləğv edilərək Dalğıc xidməti kimi “Azneft” İB-nin tabeliyinə ve-
rilmişdir.  

SOCAR-ın strukturunda fəaliyyət göstərən qurumların fəaliyyətinin optimallaşdırılması məq-
sədilə SOCAR-ın strukturunda fəaliyyət göstərən neft-qaz emalı və neft-kimya kompleksi 2017-
ci ildə SOCAR-ın Baş ofisinin tərkibinə verilərək Yenidənqurma layihələrinin idarəedilməsi de-
partamenti yaradılmışdır.  

SOCAR-ın Baş ofisi və strukturuna daxil olan bir sıra qurumlarında Əməyin təşkili və norma-
laşdırılması  sahəsində (iş analizləri  və biznes  proseslər nəzərə  alınmaqla)  müvafiq istiqamətlər  
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üzrə standart sənədlərin 2016-cı ildən tətbiqinə başlanılmışdır və bu işlər davam etməkdədir. 
Azərbaycanda xarici auditorla əlaqə qurma praktikasından, xüsusən də dövlət şirkətlərindən söz 

düşəndə istifadə olunur. Bununla birlikdə, korporativ işçilər tez-tez auditorların tamhüquqlu və 
keyfiyyətli yoxlamalar aparmasına mane olurlar və istifadə olunan məlumatların müstəqilliyi, key-
fiyyəti və tamlığı tez-tez şübhə altına alınır. Əlbətdə ki, Nyu-York və London birjalarında səhm-
lərin siyahısını çıxaran şirkətlərdən bəhs etmirik, burada listinq tələbləri olduqca sərt və aydın 
şəkildə formalaşdırılıb. 

Azərbaycan korporativ idarəetmə modelinin mövcud problemi və onun aradan qaldırıl-
ması istiqamətləri 

İnvestisiya imkanlarını və daxili işgüzar nüfuzu azaldan Azərbaycan korporativ idarəetmə mo-
delinin ciddi problemi, özəlləşdirmə prosesində əldə edilən mülkiyyət hüquqlarının institusional 
təsbitinin və sərt zəmanətlərinin olmamasıdır. Şübhəsiz ki, bu, yüksək sığorta riskləri yaradır və 
şirkətlərimizin dəyərini azaldır. 

Azərbaycanda böhrandan əvvəlki dövrdə (2000-2006) korporativ idarəetməyə diqqət artmışdır. 
Bu, korporativ qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi arzusunda, "Səhmdar şirkətlər haqqında" AR 
Qanununa dəyişikliklərin edilməsində, bəzi müddəalarının geniş tətbiq olunduğu Korporativ Dav-
ranış Məcəlləsinin (2002) qəbul edilməsində özünü göstərdi. Azərbaycan şirkətləri müstəqil direk-
torları Direktorlar Şurasına dəvət etməyə başladı və daxili audit xidmətləri yaradıldı. Korporativ 
idarəetmənin keyfiyyəti şirkətin dəyərinə təsir göstərən ən vacib amillərdən biri kimi qəbul edildi. 
Korporativ idarəetmə ilə bağlı tədqiqatlar adi bir praktikaya çevrilir. 

Sarbanes-Oksley Qanunu (SOX) 2002-ci ildə getdikcə artan korporativ qalmaqalların qarşısını 
almaq məqsədi ilə qəbul edildi. Adını yaradıcılarının - senator Paul Sarbanes və millət vəkili 
Michael Oxley'nin adlarından aldı. Qiymətli kağızları ABŞ fond birjasında olan şirkətlərdə ma-
liyyə idarəetməsi üçün tələbləri müəyyənləşdirir. Buna uyğun olaraq maliyyə hesabatlarına nəzarət 
etmək üçün müşahidə şurası yaradıldı. Qanun maliyyə hesabatlarına və onların hazırlanması pro-
sesinə dair tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə sərtləşdirir. 

 
Nəticə 

Azərbaycan hökuməti DMM-lərin fəaliyyət və idarəetmə təcrübələrinin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı səylərini gücləndirib, lakin hələ ki, böyük nəticələr əldə edilməmişdir. Səhmdar cəmiyyətlə-
rinə çevrilmiş DMM-lər üçün korporativ idarəetmə mexanizmləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

1. Səhmdarların ümumi yığıncağı - burada dövlət onun adından çıxış edəcək dövlət nümayən-
dəsini təyin edir; 2. direktorlar şurası; 3. icraçı orqan/idarə heyəti; 4. təftiş komitəsi.  

DMM-lərdən audit komitələrinin yaradılması tələb olunmur, lakin DMM-lər üçün Korporativ 
İdarəetmə Qaydalarında müxtəlif komitələrin, o cümlədən audit, mükafatlandırma və risklərin ida-
rə edilməsi komitələrinin yaradılması tövsiyə edilir. Azərbaycanın Korporativ İdarəetmə Standart-
ları 2011-ci ildə qəbul edilmişdir; bu standartlar korporativ idarəetmənin əsas prinsiplərini fəa-
liyyətlərində tətbiq etmək üçün DMM-lərə yaxşı zəmin yarada bilər.  

Məşvərət və ya mərkəzləşdirilmiş mülkiyyət modelinə keçid dövlətin mülkiyyət siyasətini də-
qiqləşdirməyə və icra etməyə, eləcə də DMM-lərdə səmərəli korporativ idarəetmə təcrübələrini 
tətbiq etməyə imkan verəcək. 
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Вопросы совершенствования структуры корпоративного управления  
государственными предприятиями Азербайджана 

 

Резюме 
Цель исследования - выявить существующую проблему модели корпоративного управ-

ления и обосновать направления ее устранения путем изучения особенностей модели кор-
поративного управления в Азербайджане, внутренних и внешних механизмов ее влияния. 

Методология исследования - при исследовании проблемы использовались системати-
ческий и сравнительный анализ, методы логического обобщения. 

Значение применения исследования - изложенные здесь положения и результаты могут 
быть использованы в мерах по повышению эффективности корпоративного управления в 
деятельности государственных предприятий (ГП). 

Результаты исследования - направлены на разработку предложений и рекомендаций 
по изучению путей совершенствования структуры управления в Государственной миграци-
онной службе Азербайджана. 

Оригинальность и научная новизна исследования - заключается в том, что государство 
внесет ясность и реализует политику собственности в этом направлении путем предостав-
ления консультаций или перехода к централизованной модели собственности в ДММ Азер-
байджана на основе представленных здесь предложений, тем самым создавая возможности 
для эффективного практики корпоративного управления в ДММ. 

Ключевые слова: модель корпоративного управления, государственные предпри-
ятия, структура корпоративного управления, SOCAR. 
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Issues of improving corporate governance structure in state-owned enterprises of Azerbaijan 

 

Summary 
The aim of the study is to identify the existing problem of the corporate governance model 

and substantiate the directions of its elimination by studying the characteristics of the corporate 
governance model in Azerbaijan, the internal and external mechanisms of action that affect it. 

The research methodology - systematic and comparative analysis, logical generalization met-
hods were used in the study of the problem. 

The significance of the study - the provisions and results given here can be used in measures 
to increase the effectiveness of corporate governance in the activities of state-owned enterprises 
(SOEs). 

The results of the study are aimed at developing proposals and recommendations for the study 
of ways to improve the management structure in the State Migration Service of Azerbaijan. 

Originality and scientific novelty of research - is that the state will clarify and implement the 
property policy in this direction by providing consultation or transition to a centralized property 
model in the DMMs of Azerbaijan, based on the proposals given here, thus creating opportunities 
for effective corporate governance practices in the DMMs.  

Keywords: corporate governance model, state-owned enterprises (SOEs), corporate gover-
nance structure, SOCAR. 
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NEFT MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İDARƏETMƏ APARATININ TƏŞKİLİNİN VƏ KADR  

SİYASƏTİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ASPEKTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - neft müəssisələrinin idarəetmə aparatının və kadrların idarə edilməsinin 

təşkil olunmasının nəzəri-metodoloji əsaslarının tədqiqi. 
Tədqiqatın metodologiyası - sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - neft müəssisələrinin idarəetmə aparatının təşkilinə və perso-

nalın idarə edilməsinə həsr olunmuş tədqiqatlarda elmi mənbə kimi istifadə imkanı.      
Tədqiqatın nəticələri - neft sektorunda personalın idarə edilməsinə dair təkliflər verilmişdir. 
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Azərbaycan Respublikasında  neft müəssisələrinin 

idarəetmə aparatının təşkili və kadr siyasəti ilə bağlı müasir istiqamətlərin müəyyən edilməsi və 
elmi cəhətdən əsaslandırılması. 

Açar sözlər: neft müəssisələri, idarəetmə, kadr siyasəti, strukturlar, komanda üslubu. 
 

Giriş 
Müasir təşkilatların hüquqi formalarındakı mövcud fərqlər onların idarə edilməsinə fərqli ya-

naşmanı təyin edir. Təşkilatın hüquqi forması ilə idarəetmə üsulu arasında birbaşa əlaqə yoxdur. 
Onların korrelyasiyası təşkilatın fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Bir qayda ola-
raq, bir menecer öz işində buraxılan məhsulların (göstərilən xidmətlərin) həcminə və işçilərin sayı-
na əsaslandığı qədər təşkilatının hüquqi vəziyyətinə əsaslanmır. 

İdarəetmədə adətən təşkilatın spesifikası və onun sayca tərkibi nəzərə alınır. Belə ki, müəssisəni 
idarə edərkən insanlar arasındakı təmaslara və kadr idarəçiliyinin psixoloji aspektlərinə xüsusi 
diqqət yetirilir. Təşkilatın idarə edilməsi məsələlərinə aid olan tədqiqatların böyük əksəriyyəti 
böyük strukturların menecerləri üzərində qurulur. Müasir təşkilatlar, iş mühitindəki dəyişikliklərə 
yüksək dərəcədə uyğunlaşması ilə seçilir. Uğurlu iş üçün onlar dəyişən quruluşa sahib olmalıdırlar, 
yəni xarici şərtlər dəyişdikdə, struktur dəyişikliklərini tez həyata keçirməlidirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təşkilatın strukturu dəyişdikdə onun hüquqi forması dəyişməyə bilər. 
Təşkilatın strukturu dəyişdikdə, bir qayda olaraq, idarəetmə sistemini dəyişmək lazımdır, bu da 
işdə nasazlıqlara səbəb olur, təşkilatın tərkib hissəsi kimi idarə edən və idarə olunan altsistemlərin 
qarşılıqlı əlaqə sistemini yenidən qurmaq üçün müəyyən vaxt tələb edir. 

Buna görə də kiçik, orta və böyük təşkilatların idarə edilməsinə universal yanaşmanı, eləcə də 
təşkilatın hüquqi formasını nəzərə alaraq bu yanaşmanı həyata keçirmə üsulunu inkişaf etdirmək 
lazımdır. 

Təşkilatın idarə dilməsinin müasir xüsusiyyətləri 
Təşkilatın vəziyyəti, ətraf mühitin təsiri ilə əlaqəli olan dəyişikliklərə zamanla məruz qalan tə-

yinedici parametrlərin məcmusu ilə xarakterizə olunur. Təşkilatın fəaliyyəti zamanı sintezi müxtə-
lif, kifayət qədər yaxşı işlənmiş yanaşmalar və nəzəri konsepsiyalar əsasında həyata keçirilən ida-
rəetmə sistemlərinin köməyi ilə onun vəziyyətini məqsədyönlü şəkildə dəyişdirmək mümkündür. 
Praktiki tətbiqlərdə təşkilatı idarəetmə sistemi bir sıra səbəblərə görə işqabiliyyətli olmaya bilər. 
Buna görə də təşkilatın təhlili zamanı onu dayanıqlıq və keyfiyyət kimi xarakteristikalarla qiymət-
ləndirilən praktiki iş qabiliyyəti kimi görmək lazımdır. Bu xarakteristikaları müəyyən etmək üçün 
riyazi metodlardan geniş istifadə olunur. Xüsusilə, qeyri-müəyyənlik şəraitində işləyən təşkilatla-
rın riyazi modellərini qurmaq üçün tətbiq edilir. Bir təşkilatın idarəetmə sistemlərini təhlil etmək 
üçün istifadə olunan riyazi aparat kifayət qədər yaxşı  işlənmişdir  və  universallığı ilə xarakterizə  
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olunur [1; 2, s.125]. 
Təşkilat idarəetmə, təşkilatın missiyası adlanan və müxtəlif meyarlarla və ya keyfiyyət funksio-

nalı olaraq formallaşdırılmış şəkildə gerçəkləşdirilən hər hansı bir məqsəd üçün həyata keçirilir. 
Keyfiyyət funksionalının minimizasiyası və ya maksimizasiyası təşkilatın optimal parametrlərini 
müəyyən edir. Faydalı nəticələr əldə etmək üçün müxtəlif elementləri və idarəetmə səviyyələrini 
seçici şəkildə birləşdirən özünütənzimləmə təşkilatları funksional sistemlər adlanır. 

Funksional sistem ilk dəfə hərəkətlərin nəticələri haqqında tərs məlumatların olması ilə qapalı 
fizioloji qurum olaraq təyin edilmişdir. Bu və ya digər uyğunlaşma effekti verən belə bir sistem, 
periferiyadan gələn məlumatların müvafiq sinir mərkəzlərinə çatdığı çoxsaylı kanallara malikdir. 
İstənilən funksional sistemin əsasında faydalı uyğunlaşma effekti dayanır, çünki hədəfə çatmağa 
kömək edir ki, bu da həmçinin sistem yaradan amil kimi çıxış edir. Hədəfə çatmağa kömək edən 
nəticə özünütənzimləmə prinsipi əsasında əldə edilir. 

Funksional sistemin iş nəticəsinin optimal vəziyyətdən kənara çıxması, seçilmiş birləşdirilmiş 
altsistemlər və mexanizmlərlə kompensasiya olunur. Özünütənzimləmə - təşkilatda strukturların 
elə bir qarşılıqlı əlaqəsidir ki, bu zaman funksional sistemin optimal vəziyyətindən kənara çıxma 
ilkin optimal vəziyyətə qayıtmanı əsaslandırır. Özünütənzimləmə prosesi “qızıl qaydaya” uyğun 
olaraq həyata keçirilir: hər hansı bir parametrin optimal qiymətdən kənara çıxması, bu parametri 
bərpa edən müvafiq funksional sistemin mexanizmlərinin işləməsi başlanğıcına stimul kimi xid-
mət edir. 

Təşkilatın vəziyyətini xarakterizə edən parametrlər, eləcə də optimal qiymətləri ətrafında sax-
lanılan parametrlər məcmusuna homeostaz deyilir. 

Təşkilatın optimal vəziyyətini təyin edən parametrlər, onun işləmə prosesində daim dəyişir. 
Buna görə də homeostazın əvəzinə homeokinez anlayışını nəzərdən keçirmək daha məsləhətdir. 
Homeokinez, təşkilatın vəziyyətini xarakterizə edən və ayrı-ayrı sistemlər tərəfindən təyin olunan 
parametrlərin dinamik qarşılıqlı təsiri kimi başa düşülür. 

Homeokinez konsepsiyasının təşkilat idarəetmə sistemlərinin sintezində istifadə edilməsinin 
məqsədəuyğunluğu onunla izah olunur ki, idarəetmə mexanizmlərinin canlı orqanizmlərin tə-
kamül prosesində ortaya çıxmışdır, buna görə də onlar məqsədəuyğun, rasional, səmərəli, qəna-
ətcildir və s. 

Homeokinez konsepsiyasına əsaslanan təşkilatın idarəetmə sistemlərinin sintezi, təşkilatın və-
ziyyətinin parametrlərini də daxil edən keyfiyyət funksionalının formalaşdırılmasını, habelə təşki-
latın işləmə mühitindəki dəyişikliklərdən asılı olaraq bu parametrlərin korreksiya mexanizmlərinin 
işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur. 

Təşkilatın idarəetmə vəzifəsinə seçilmiş yanaşmanın həyata keçirilməsini müasir səhmdar cə-
miyyətinin nümunəsi üzərində nəzərdən keçirək. Təşkilatın idarəetmə sisteminin sintezinin ümumi 
konsepsiyasının konkret praktik tətbiqi, tanınmış “iştirak sisteminin” bir növ inkişafı olan idarəet-
mə sistemi ola bilər. 

“İştirak sistemləri”, XX əsrin ortalarında, İkinci Dünya müharibəsindən sonra kapitalizmin gur 
inkişaf mərhələsindən keçdiyi zaman ortaya çıxdılar. Əsasən, dəyişikliklər mülkiyyət münasibət-
lərinin təkamülünə toxundular. Bu olmasaydı, Qərb cəmiyyətinin sürətli sosial-iqtisadi və elmi-
texniki inkişafı mümkün olmazdı [3]. 

Müasir mərhələdə “iştirak sistemlərinə» yüksək maraq sahibkarların homeokinezi, yəni təşki-
latın daxilində sosial dünyanı qoruyub saxlamaq və onun iqtisadi uğurunu yüksəltmək arzusu ilə 
izah olunur. Müasir iştirak proqramları, təşkilat heyətinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını deyil, funksi-
yalarından və məsuliyyət səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün işçiləri əhatə edir. Əgər 60-70-ci 
illərdə onların hədəfi əksər hallarda iş yerində rasionalizasiya idisə, indiki zamanda - bu, istehsa-
latın səmərəliliyinin ümumi artırılması və əmək münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. 
Adətən, heyətin sahibkarlıq fəaliyyətində iştirakının üç əsas forması ayırd edilir: mənfəət, mülkiy-
yət və idarəetmədə iştirak. Hər bir forma müstəqil olaraq tətbiq oluna bilər, lakin ən böyük effekt 
onların kompleks istifadəsi zamanı əldə edilir. 
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Heyətin mənfəətdə iştirakı. Bu sistemin istifadəsi zamanı işçinin gəliri sabit və dəyişən olmaqla 
iki hissədən ibarətdir. Sabit hissə - əsas əməkhaqqıdır. Dəyişən - təşkilatın fəaliyyətindən asılı olan 
ödənişlərin əlavə hissəsidir. Heyətin motivasiyasını lazımi səviyyədə saxlamaq üçün bu hissə gə-
lirlərinin ən azı 20% -ni təşkil etməlidir [4]. Təcrübədə, təşkilatın balans mənfəətinin artırılmasının 
və konkret işçinin töhfəsinin korrelyasiya asılılığını müəyyən etmək çətindir. Buna görə istehsalat 
fəaliyyətinin konkret nəticələri ilə əlaqəli təşviq sistemləri tətbiq olunur: xərclərin azaldılması, 
qənaət edilməsi, istehsalın artırılması və s. Bu cür sistemə misal olaraq, nəticələrini əmək məhsul-
darlığının bilinən funksiyaları olan işçilərin rasionalizasiya təkliflərinə görə mükafatlandırma sis-
temini göstərmək olar. Beləliklə, mənfəətdə heyətin iştirak sistemləri onun nəticələrdə iştirak sis-
temlərinin analoqudur. 

“Təxirə salınmış mükafatlar” təcrübəsini təkcə rəhbər idarə heyətinə deyil, həm də təşkilatın 
bütün işçilərinə şamil etmək məqsədəyğun görülür, çünki onlar vahid funksional sistemin tərkib 
hissəsidir və homeokinezin qurulmasında iştirak edirlər. Beləliklə, uzunmüddətli planda təşkilatın 
müvəffəqiyyətli olmasında bütün heyətin töhfəsini daha tam nəzərə almaq cəhdi edilir. Bu cür 
“təxirə salınmış mükafatlar” layihənin həyata keçirilməsinə başlayan andan etibarən müəyyən bir 
müddət keçdikdən sonra ödənilir və aralıq və son nəticələrdən asılı olaraq dəyişir. 

Heyətin mülkiyyətə sahiblikdə iştirakı. Təşkilatın fəaliyyətinə stabil marağa, heyətin mülkiyyə-
tə sahiblikdə iştirakı ilə nail olmaq olar. Muzdlu işçinin müəssisənin ortaq sahibinə çevrilməsi 
ideyası kökləri ilə utopik sosializmin nəzəri araşdırmalarına gedib çatır. “Öz” müəssisəsinin səhm-
lərinə sahib olmaq, mənfəətdə iştirakdan, psixoloji cəhətdən əlavə, həm də onunla fərqlənir ki, 
heyətə bəzi hallarda əhəmiyyətli rol oynaya bilən “mülkiyyət sahibi” statusu verilir. Bu, nəinki 
heyətin və təşkilatın maraqlarını eyniləşdirməyə, həm də şəxsi sərmayəni istehsalata yatırmağa 
imkan verir. İqtisadiyyatın innovativ inkişafı obyektiv olaraq sahibinin imtiyazlarının ən azı bir 
hissəsinin muzdlu əməklə məşğul olan şəxslərə verilməsini, onların ortaq sahiblərə və menecment 
üzrə partnyorluğa çevrilməsini tələb edir. 

Heyətin idarəetmədə iştirakı. İdarəetmədə iştirak, təşkilatın işində heyətin daha səmərəli iştirak 
formalarından biridir və müxtəlif funksional altsistemlər - sexlər, şöbələr və bütövlükdə təşkilatlar 
səviyyəsində həyata keçirilir. Bu idarəetmə forması səhmdar cəmiyyətinin idarəetmə strukturunda 
müxtəlif komitələr və müşavirə orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Heyət istehsalatın əsas məsə-
lələrinin müzakirəsinə buraxılır, lakin onların iştirakı qanunla məhduddur. 

Bu, peşəkar idarəedicilərin üstünlüyü olaraq qalan qərarların qəbul edilməsinə heyətin təyine-
dici təsir imkanını istisna etmək üçün lazımdır. Bütün heyəti, qərar qəbuletmə funksiyasından daha 
çox nəzarət funksiyasını yerinə yetirmək üçün cəlb etmək məsləhət görülür, çünki ən yaxşı nəzarət 
- özünənəzarətdir. Nəzarət keyfiyyətinin artırılması, heyətin səlahiyyətlərinin maksimal genişlən-
dirilməsi ilə əldə edilir. Qərarvermə prosesində qərarların hazırlanması mərhələsinə bütün heyətin 
cəlb edilməsi məsləhət görülür. 

İstisnasız olaraq bütün heyətin mülkiyyətdə və təşkilatın idarə olunmasında iştirak etmək üçün 
cəlb edilməsi özünütənzimləmə mexanizmlərinin eyniliyi baxımından məsləhət görülür, çünki ey-
ni konkret məqsədləri həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş özünütənzimləmə mexanizmlərinin 
çoxaldılması (müxtəlifliyi) rasional deyil. Eyni məqsədlər oxşar funksional sistemlər tərəfindən 
həyata keçirilir. 

Heyətin öz təşkilatlarının idarə olunmasında iştirakı psixoloji iqlimi yaxşılaşdırır, əməyin key-
fiyyətini və nəticəviliyini artırır, əqli potensialın inkişafını stimullaşdırır, yəni sabitliyin dərəcəsini 
və təşkilatın iş keyfiyyətini artırır. 

Beləliklə, homeokinez konsepsiyasının istifadəsinə əsaslanan təşkilatı idarəetmə vəzifəsinə ümu-
mi yanaşma müəyyən edilmiş və onun əsasında tanınmış “iştirak sisteminin” modifikasiyası ilə bağlı 
tövsiyələr tərtib edilmişdir ki, bu da müasir şəraitdə təşkilatı səmərəli idarə etməyə şərait yaradır. 

Bir çox rəhbər və mütəxəssislər üçün aydındır ki, təşkilatın uğurlu inkişafı, məhsulun (göstəri-
lən xidmətlərin) həyat dövrü ərzində bütün heyətin bu prosesdə fəal iştirakı olmadan qeyri-müm-
kündür. 
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Fəallıq ayrıca işçinin əmək potensialının tərkib hissəsi kimi ən müxtəlif tədqiqatçıları: menecer-
ləri, iqtisadçıları, sosioloqları, psixoloqları və s. çoxdandır maraqlandırır. Ancaq fəallığın 18 tə-
biəti hələ də yetərincə öhrənilməmişdir [5,6]. Məhz fəallıq, əmək motivasiyasının yaxşılaşdırılma-
sı nəticəsində əldə edilən təşkilatın ümumi səmərəliliyinin tərkib hissəsi olan sözdə X-səmərəliliyə 
nail olmağın əsas səbəbidir. X-səmərəlilik termini ilk dəfə H. Leybenstayın “Firma nəzəriyyəsi” 
əsərində iqtisadi və sosioloji nəzəriyyəyə daxil etmişdir. 

Terminin məzmunu təşkilatın fəaliyyətinin iqtisadi nəticələrinin təsirini qiymətləndirmənin 
mürəkkəbliyini, işçilərin fəallığının yüksəldilməsinə yönəlmiş idarəetmə qərarlarının tərkibi və 
məzmununun seçilməsini vurğulayır. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, ayrı-ayrı işçilərin fəal-
lığı, təşkilatın məqsədlərindən fərqli məqsədlərə çatmağa yönəldiyi halda, mənfi effekt də göstərə 
bilər. Belə ki, təşkilatda yeniliklərə müqavimət heyətin ən fəal hissəsindən, əsasən də təşkilatın 
rəsmi və qeyri-rəsmi liderlərindən gəlirsə, xüsusilə böyük olur. 

Bir çox yerli rəhbərlərin güvəndiyi iqtisadi stimullaşdırılma elementləri ilə birləşdirilmiş sırf 
inzibati üsullar, firmanın fəaliyyətində bütün heyətin cəlb edilməsini və fəal iştirakını təmin etmir. 
Bundan başqa, yerli liderlərin əksəriyyəti “motivasiya” və “heyətin stimullaşdırılması” anlayışla-
rının məzmununda fərq hiss etmirlər, bu da təbii ki, təşkilatların inkişaf tempini ləngidir və təşki-
latların fəaliyyətinin ümumi səmərəliliyini azaldır. Bununla əlaqədar olaraq, milli iqtisadiyyatın 
mövcud vəziyyətinin xüsusiyyətlərinə cavab verən kadrların motivasiya və stimullaşdırılmasının 
yeni metod və formalarının axtarışı xüsusilə aktualdır. 

Stimullaşdırma dedikdə, işçinin yalnız müəyyən hərəkətlər edildiyi təqdirdə əldə edə biləcəyi 
müəyyən nemət (stimul) dəstinin işçisinin davranışına təsir etməklə həyata keçirilən idarəetmə 
funksiyası nəzərdə tutulur. A. Smit məhz bu barədə yazmış, və əməyin işəmuzd ödənilməsi prin-
siplərini işləyib hazılayarkən F. Teylor məhz buna əsaslanırdı. Əməkhaqqı, premiya - müəyyən 
əməliyyat alqoritmini yerinə yetirərkən işçinin əldə edə biləcəyi nemətlərdir. Stimullaşdırma - sə-
mərəliliyi təklif olunan nemətlərin (stimulların) işçinin tələbatlarına uyğunluğundan asılı olan fə-
allıq üçün xarici səbəbdir. 

Motivasiya (idarəetmə nəzəriyyəsində bəzən “motivləşdirmə” termini istifadə olunur) - dəyər sis-
teminin və müvafiq olaraq təşkilatın işçilərinin fəaliyyət motivləri iyerarxiyasının dəyişdirilməsinə 
yönəlmiş təsirlər kompleksini həyata keçirən idarəetmə funksiyasıdır. Təşkilatda istehsalat heyətinin 
motivasiyasının əsas məqsədi əmək fəallığını və əmək məhsuldarlığını artırmaq, təşkilatın bütün iş-
çiləri tərəfindən əmək nəticələrinin keyfiyyətinə məsuliyyətli münasibətə nail olmaqdır. 

“Motivasiya” termini çox vaxt, bir insanın və ya bir qrup insanın davranışını tənzimləyən və 
elementləri arasında iyerarxik strukturlu və müxtəlif qarşılıqlı əlaqələri olan mürəkkəb motivlər 
(müəyyən hərəkəti yerinə yetirmək üçün daxili təşviqedicilər) sistemini göstərən daxili funksiya 
kimi təyin edilə bilən “daxili motivasiya” və ya “motivləşdirmə” terminləri əvəzinə istifadə edilir. 
Bundan sonra “motivasiya” termini, təşkilatda işçilərin daxili motivasiyasını qorumağa və ya də-
yişdirməyə istiqamətlənmiş məhz idarəetmə funksiyası olaraq istifadə ediləcəkdir. 

“Stimullar” və “motivlər” anlayışlarını fərqləndirərkən, stimulların təşviqedici səbəblər kimi 
yalnız onların fəaliyyət motivlərinə çevrilməsi vasitəsilə hərəkət edə biləcəyini anlamaq çox vacib-
dir (“internalizasiya” prosesi). Buna baxmayaraq, “motivasiya” və “stimullaşdırma” funksiyaları-
nın həyata keçirilməsində istifadə olunan metodların və idarəetmə təsirlərinin məzmununun fərqli 
olduğu aydındır. 

İşçilərin daxili və qrup motivasiyasını dəyişdirmək xüsusilə çətindir. Fəaliyyət motivləri, bir 
qayda olaraq, insan tərəfindən dərk edilmir və həmişə birbaşa müşahidə edilə bilməyən və ya öl-
çülə bilməyən müəyyən ehtiyacları ödəmək istəyi ilə əlaqəlidir. Onların varlığı barədə ancaq in-
sanların davranışlarına görə danışmaq olar. Tələbatlar insanların əməl və hərəkətlərinin motivləri-
ni müəyyən edir. Daxili motivasiya obyektiv (ehtiyaclar) və subyektiv (bilik, hisslər, iradə) amil-
lərə əsaslanaraq müəyyən məqsədə çatmaq üçün insan davranışını aktivləşdirən bir hərəkətverici 
qüvvə kimi çıxış edir. Bununla əlaqədar olaraq, fəallıq əmək davranışının ümumiləşdirilmiş qiy-
mətləndirici xarakteristikası və heyətin  motivasiyası  altsistemində  idarəetmə obyekti kimi qəbul  
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edilə bilər. 
Fəallıq sayəsində işçilər keyfiyyətin təminatı sahəsində lider olur, yüksək əmək göstəricilərinə 

nail olur, istehsal (xidmət) normalarını ödəyir, maddi ehtiyatları qənaətlə xərcləyir və daha az 
əmək xərcləri ilə istehsal tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. 

Fəallığın artması fəaliyyətin, mənbəyi subyektin özünün ehtiyacları və məqsədləri sistemində 
olan özünüfəaliyyətə çevrilməsinə səbəb olur. Fəallıq - ilk növbədə, subyektiv başlanğıcın inkişaf 
etdirildiyi, emosionallığın, şüurun, təşkilatçılığın açıq şəkildə ifadə olunduğu sərbəst fəaliyyətdir. 
Bu cür fəaliyyət sosial subyektə bağlanmır, lakin ona daxilən lazımdır. Bunun əksinə olaraq, pas-
sivlik - zəif inkişaf etmiş subyektiv tərəf və (və ya) subyektin fəaliyyətə mənfi münasibəti ilə xa-
rakterizə olunan fəaliyyət vəziyyətidir. Passiv fəaliyyət xarici hallardan qaynaqlanmaqla, subyektə 
daxilən lazım deyil. Bu elə bir fəaliyyətdir ki, burada insan o qədər hərəkət etmir, nə qədər ki 
hərəkət etməyə məcbur olur. 

Heyətin fəallığının qiymətləndirmə göstəriciləri sisteminin strukturu şək. 1.-də göstərilir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 1. Heyətin fəallığının qiymətləndirmə göstəriciləri sistemi 

 
Mənbə: şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilib. 

 
Qiymətləndirmə aparılarkən ilk növbədə işçilərin əmək və istehsal fəallığını fərqləndirmək la-

zımdır. Birincisi, işçinin qarşısına qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi və üstələnməsi, öz əmək 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənmişdir. İşçinin istehsal fəallığı, onun iş yerinin, ona 
həvalə edilmiş funksiyaların hüdudlarından kənara çıxır və işçinin kooperativ əlaqələrinin, təşki-
latın bütün istehsal prosesinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdir. 

Personalın idarə edilməsində “komanda” üslubunun tətbiqinin xüsusiyyətləri 
Yüksək effektiv menecment, təşkilati inkişaf və sosial psixologiya sahəsində mütəxəssislər ida-

rəetmə komandaları və onların yaradılması haqqında mütəxəssislər nisbətən yaxınlarda, 30 il əv-
vəldən bir qədər çox vaxtda danışmağa başladılar. 

60-cı illərin əvvəllərində nəşr olunan komanda fəaliyyətinin ilk tədqiqatları idarəetmə əməyinin 
səmərəliliyinin və məhsuldarlığının artırılması üsullarının axtarışına həsr edilmişdir. 

“Komanda” submədəniyyətli qrup: inkişaf etdikcə, qrup ardıcıl olaraq emosional və instrumen-
tal mərhələlərini keçir: adaptasiya - qruplaşma - normalaşdırma - kooperasiya - işləmə. Bu cür 
inkişaf qrupa “dəstə”, “kombinat”, “dərnək” elementlərini öz submədəniyyətinə daxil etməyə im-
kan verir, eyni zamanda onların heç birinin üzərində dayanmır. Real fəaliyyət çərçivəsində digər 
qruplarla əməkdaşlıq prosesi komandanın formalaşdırılması üçün əhəmiyyətlidir. Qrupu praktiki 
tapşırıqların həlletməsinə daxil etmədən onun “komanda” tipinə nail olması mümkün deyil.  

İdarəedici komandaların səmərəliliyi. Səmərəli komandanı hər bir təşkilat strukturunun ümumi 
qəbul olunmuş səmərəlilik meyarları ilə xarakterizə etmək olar, lakin yalnız komandaya xas olan 

Fəallığın  ümumi göstəricisi 

Əmək fəallığı İstehsal 
fəallığı 

Şirkətin 
nüfuzu 

Sabit gələcək 

Motivasiya 

Maddi 
stimullar

Psixoloji iqlim 
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spesifik cizgilər mövcuddur. Hər şeydən əvvəl, bu, bütöv komandanın son nəticəyə yönəlməsi, 
təşəbbüs və tapşırıqların həllinə yaradıcı yanaşmadır. Yüksək məhsuldarlıq və daha yaxşı həll va-
riantına istiqamətlənmə, yaranan problemlərin fəal və maraqla müzakirə edilməsi onun xarakteris-
tikasını tamamlayır. 

Səmərəli komandaya elə komandanı aid etmək olar ki, burada: 
• qeyri-formal və zəifləmiş atmosfer;  
• tapşırıq yaxşı anlaşılıb və qəbul edilib;  
• üzvlər bir-birinin sözünü eşidirlər;  
• bütün üzvlərin iştirak etdiyi sualları müzakirə edirlər;  
• öz ideyalarını da, hisslərini də bildirirlər;  
• münaqişə və fikir ayrılıqları var, lakin şəxslərin deyil, ideya və metodların ətrafında mərkəz-

ləşir; 
• qrup nə etdiyini dərk edir, qərar ümumi razılıq nəticəsində qəbul olunur, səsvermə yolu ilə 

yox. 
Belə şərtlərin təmin edilməsində komanda nəinki öz missiyasını uğurla yerinə yetirir, hətta 

bütün üzvlərinin şəxsi və şəxslərarası tələbatlarını ödəyir. Komandaların inteqrativ formalaşdırma 
modelini təklif edir, bura tapşırıq xasiyyətnamələrinin, iş strukturunun, şəxsi xasiyyətnamələrin, 
komanda xasiyyətnamələrinin, komanda proseslərinin, komandaların formalaşdırılma prosesləri-
nin, komanda dəyişikliklərinin, şəxsi dəyişikliklərin təsviri daxildir. 

Modelin girişindəki göstəricilərə (asılı olanlar) şəxsi və komanda xasiyyətnamələrini (o cümlə-
dən fiziki və maliyyə ehtiyatları), komanda tərəfindən işlənən tapşırığın xasiyyətnamələri və işin 
strukturlaşdırma üsulu daxil edilir. Modeldə daxili proses dedikdə bütün dövr ərzində komandanın 
necə əməkdaşlıq etdiyi başa düşülür. Bura komanda kommunikasiyaları, koordinasiya prosesləri, 
qərarların qəbul edilməsi, həmçinin asılı komponentlərin nəticə xarakteristikalarına keçid prosesi-
nin özü aiddir. 

Bilavasitə çıxışda göstəricilər - komanda göstəriciləri kimi istehsal olunmuş məhsulun və gös-
tərilən xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyəti. Həmçinin digər nəticələr də mövcuddur ki, bura ko-
manda dəyişiklikləri (məsələn, yeni normaların yaranması) və şəxsi dəyişikliklər (məsələn, yeni 
biliklərin, bacarıqların, səriştələrin əldə edilməsi) aid edilə bilər, bunlar da, öz növbəsində, koman-
da fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına təsir edə bilirlər. 

Komandaların formalaşdırılma metodları. Komandanın formalaşdırılması -təşkilati məsləhət-
ləşdirmənin səviyyələrindən biridir. Komandanın formalaşdırılması proseslərinin keçirilməsinin 
üç səviyyəsi mövcuddur. 

1. Şəxsi məsləhətləşdirilmə, yəni təşkilatda mövcudluq nəticəsində yaranan çətin problemlərin 
idarə edilməsi. 

2. Bilavasitə komandanın formalaşdırılması - təşkilati dəyişikliklərin planlaşdırılmasına ko-
mandanın fəal müdaxiləsi (komanda bir-birindən asılı olan, dinamik əməkdaşlıq edən, ümumi 
məqsədə / missiyaya yönəlmiş iki nəfərdən çox üzvü olan bir qrup kimi təyin edilir. Komandanın 
hər üzvü müəyyən rol oynayır, komandada dəqiq mövqe tutur və müəyyən vəzifəni yerinə yetirir). 

3. Komandalararası əlaqələrin qurulması. Təşkilatda bir neçə ayrı-ayrı və müstəqil qruplar olur 
və bunlardan komanda formalaşdırmaq lazımdır. Bu halda məsləhətləşdirilmə həm komandaların 
formalaşdırılması prosesinə, həm də onların arasında qarşılıqlı əlaqələrin düzəlməsinə yönəlir, 
çünki komandalar arasında əlaqələr təşkilatın səmərəliliyini aşkara çıxarır və fərdlər üçün rahatlıq, 
yaxud frustrasiya mənbəyi ola bilir. Komandanın formalaşdırılma prosesinin aparılması üçün belə 
növ işlərin mütəxəssisi olan məsləhətçilərin köməyindən istifadə etmək lazımdır. Məsləhətçinin 
vəzifəsi - qrup üzvlərinin bacarıq və səriştələrini inkişaf etdirərək və təkmilləşdirərək, şəxsi pro-
seslərin dərk edilməsində qrupa kömək etmək. Komandanın formalaşdırılma üzrə müəyyən fəal-
lığa ehtiyacının olmasının aşkara çıxarılması üçün komanda üzvlərinə, rəhbərliyə və ya məsləhət-
çilərə imkan verdiyinə əmin olmaq: 

- liderin məhdudiyyətsiz hakimiyyəti; 
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- mübahisə edən alt qrupların olması; 
- qrup ehtiyatlarının qeyri-bərabər və səmərəsiz istifadəsi;  
- sərt və qeyri-funksional qrup norma və prosedurları; 
- rigid müdafiə mövqelərinin olması;  
- problemin həllində yaradıcılığın olmaması; 
- məhdud kommunikasiya;  
- fikir ayrılıqları və potensial münaqişələr. 
Bu şərtlər komandanın problemli vəziyyətlərin kollektiv şəkildə həll edilməsi üzrə birlikdə iş-

ləmək bacarığını azaldır. 
Komandaların formalaşdırılmasına nəzəri yanaşmalar komandanın formalaşmasına dörd əsas 

yanaşmanı ayırd edir: məqsədqoyan (məqsədlərə əsaslanan), şəxslərarası (interpersonal), vəzifə və 
problemə yönəlmiş. Məqsədqoyan yanaşma (məqsədlərə əsaslanan) - qrup üzvlərinə qrup məq-
sədlərinin seçilməsi və həyata keçirilmə proseslərində daha da yaxşı istiqamətlənməyə imkan ve-
rir. Proses məsləhətçinin köməyi ilə həyata keçirilir. Məqsədlər təbiətcə strateji və ya fəaliyyətin 
xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq müəyyən edilə bilər, məsələn, məhsuldarlığın və yaxud satış sə-
viyyəsinin dəyişdirilməsi kimi, həmçinin daxili mühitin və ya hər hansı proseslərin dəyişdirilməsi 
kimi. Şəxslərarası yanaşma (interpersonal) - qrupda şəxslərarası əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına fo-
kuslanır və şəxslərarası səriştəlilik qrupun komanda şəklində yaşamasının səmərəliliyini artırma-
sına əsaslanır. Onun məqsədi - qrup etibarının yüksəldilməsi, müştərək köməyin həvəsləndirilmə-
si, eləcə də komandadaxili kommunikasiyaların artırılması. 

Vəzifə yanaşması - komanda üzvləri arasında vəzifələri barəsində diskussiya və danışıqların 
aparılması; fərz edilir ki, komanda üzvlərinin vəzifələri qismən üst-üstə düşür. Komanda davranışı 
onların icrasının, eləcə də vəzifələrin fərdi dərketməsinin dəyişdirilməsi nəticəsində dəyişə bilər. 

Komandanın formalaşdırılmasında problemlərə yönəlmiş yanaşma (problemlərin həlli yolu ilə) 
- problemin fasilitasiyası üzrə (üçüncü tərəfin - məsləhətçinin - iştirakı ilə) ümumi təşkilat müna-
sibətləri və məqsədlərə malik olan bir qrup insanlarla qabaqcadan planlaşdırılmış görüş seriyala-
rının təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. 

Prosesin məzmununa komanda problemlərini həlletmə prosedurlarının ardıcıl inkişafı və daha 
sonra əsas komanda tapşırığının yerinə yetirilməsi daxildir. 

Nəzərdə tutulur ki, bütün komanda üzvlərində bu cür bacarığın yeridilməsi ilə yanaşı, onun 
formalaşdırılması üzrə fəallıq əsas tapşırığın yerinə yetirilməsinə, şəxslərarası bacarıqlara fokus-
lanmalıdır, həmçinin bura məqsədə əsaslanma, məqsədqoyma və funksional-təyinat əlaqələndir-
mənin aydınlaşdırılması da daxil edilə bilər. İki komanda tipini qeyd edə bilərik: daimi, mütəşəkkil 
iş təcrübəsinə malik olan, lider-rəhbər və tabeçilikdə olanları daxil edən "işlək" komandalar; spe-
sifik - təzə meydana çıxan, təşkilatda struktur dəyişikliklər, birləşmələr, tapşırıqlar sayəsində ye-
nidən yaradılmış komandalar. 

Bir qayda olaraq, komandaların formalaşdırılması dörd istiqamətdə keçir: 
• diaqnostika; 
• tapşırıqların nail olunması və ya yerinə yetirilməsi;  
• komanda əməkdaşlığı;  
• komandanın formalaşdırılmasının komanda prosesləri. 
Həmçinin aşağıdakı mərhələlər də qeyd edilir:  
• işçi qrupuna giriş (məlumatların toplanması); - qrup problemlərinin diaqnostikası; 
• qərarların hazırlanması və hərəkət planlarının tərtib edilməsi (fəal planlaşdırılma); 
• hərəkət planının yerinə yetirilməsi (fəal proses); - monitorinq və nəticələrin qiymətləndiril-

məsi. 
 
 

  



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(63)-2021 
 

160 

Nəticə 
Apardığımız təhlillər nəticəsində belə qənaətə gəlmək olur ki, işçinin fəaliyyətinə ilk növbədə 

onun ümumi fəaliyyətə cəlb edilməsi (daxil edilməsi) səviyyəsi təsir edir. İşçinin şəxsi məqsədlə-
rinin təşkilatın məqsədlərinə uyğunluq dərəcəsini xarakterizə edən “daxiletmə” termini rus sosio-
loji ədəbiyyatında “cəlbetmə” terminindən əvvəl meydana çıxmışdı. Lakin, “cəlbetmə” termininin 
məzmunu tədqiqatçının diqqətini rəhbərliyin işçiləri istehsalat problemlərinin həllinə cəlb etmək 
səyləri, “daxiletmə” terminin isə - işçinin öz səyləri üzərində cəmləşdirdiyini nəzərə alsaq, “cəl-
betmə” termininin tətbiq edilməsi “motivasiya” idarəetmə funksiyasına uyğun olaraq daha əsaslı 
görünür. İstənilən təşkilat, sosial və mədəni sistemi olan insan da daxil olmaqla, ona, onun davra-
nışına, qabiliyyətlərinə bir sıra tələblər qoyur. 

İşçi təşkilatın normalarını, dəyərlərini qəbul etməlidir. Bu - onun idarə oluna bilməsini, davra-
nışını tənzimləmək, onu hədəf bolluğuna yönəltmək imkanının zəruri şərtidir. İnsan bu dəyərləri 
və normaları nə qədər böyük dərəcədə qəbul edərsə, təşkilatın məqsədlərinə əməl etməyə hazırlığı 
və bacarığı bir o qədər yüksək olar. Təşkilata “cəlb olunduğu” üçün işçi təşkilatın məqsədlərini öz 
məqsədləri kimi qəbul edir. Bu, fəal əmək fəaliyyətinin motivasiyası üçün zəmin yaradır və əməyə 
lazımi münasibəti formalaşdırır. 
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Теоретико-методологические аспекты организации аппарата управления и кадровой 
политики на нефтяных предприятиях 

 

Резюме 
Цель исследования - исследование теоретических и методологических основ организа-

ции аппарата управления и управления персоналом нефтяных предприятий. 
Методология исследования - системный подход, сравнительный анализ. 
Практическая ценность исследования - возможность использовать его как научный 

источник в исследованиях по организации управления нефтяными компаниями и управле-
нию персоналом. 

Результаты исследования - даны предложения по управлению персоналом в нефтяной 
сфере. 

Оригинальность и научная новизна исследования - выявление и научное обоснование 
современных направлений, связанных с организацией управления персоналом и кадровой 
политикой нефтяных предприятий в Азербайджанской Республике. 

Ключевые слова: нефтяные компании, менеджмент, кадровая политика, структу-
ры, командный стиль. 
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Theoretical and methodological aspects of management department organization  
and personnel policy of oil enterprises 

 
Summary 

Research objective - research of theoretical and methodological bases of organization of ma-
nagement apparatus and personnel management of oil enterprises. 

Research methodology  - systematic approach, comparative analysis. 
Practical value of research  - Possibility to use it as a scientific source in research on the 

organization of the management of oil companies and personnel management. 
Findings - proposals were made on personnel management in the oil sector. 
Originality and scientific novelty of the research - ıdentification and scientific substantiation 

of modern directions related to the organization of personnel management and personnel policy of 
oil enterprises in the Republic of Azerbaijan. 

 Keywords: oil companies, management, personnel policy, structures, team style. 
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SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ İQİSADİYYATIN DİVERSİFİKASİYA PROSESİNİN  

FORMALAŞMASI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Tədqiqatın əsas məqsədi Sənaye sahələrində iqtisadiyyatın diversifika-

siya prosesinin formalaşma və idarə edilməsinin nəzəri-metodoloji aspektlərinin tədqiq və təhlil 
olunmasıdır. 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqat aparılarkən ümumiləşdirmə, təhlil metodlarından isti-
fadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyətləri - Bazar təsisatlandırmalarının genişləndiyi şəraitdə müəssi-
sənin səmərəlilik baxımından diversifikasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi müəyyən səciyyəvi 
cəhətləri ilə fərqlənir. Bu fərqlilik daha çox diversifikasiya məqsədinə nail olma ilə bağlılıqda 
subyektlərin maraqları ilə tələblidir. 

Tədqiqatın nəticələri - Tədqiqatlar bir daha göstərdi ki, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində 
müəssisənin üzləşdiyi problemlərin əksəriyyəti xarici mühitlə bağlıdır. Məhz buna görə də dünya 
iqtisadiyyatının dinamik inkişafını və qloballaşma tendensiyalarını nəzərə alaraq qeyri-müəyyən 
xarici mühitdə müəssisənin risklərinin azaldılması və onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxı-
mından qabaqcıl iqtisadi alət kimi diversifikasiya getdikcə artır. Yeni şəraitdə şaxələndirmə də 
mühüm investisiya konsepsiyası rolunu oynayır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi- 
- ölkə iqtisadiyyatının üzləşdiyi problemlərin əksəriyyəti xarici mühitlə bağlıdır. Məhz buna 

görə də dünya iqtisadiyyatında qloballaşmanın dinamik inkişafını və tendensiyalarını nəzərə ala-
raq qeyri-müəyyən xarici mühitdə risklərin azaldılması və rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxı-
mından diversifikasiya mütərəqqi iqtisadi alət kimi getdikcə əhəmiyyət kəsb edir; 

- iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyişikliklərinin aparılması zərurəti 
üzləşdiyimiz və həllini gözləyən problemlərdən ən mühümüdür; 

- iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi problemlərinin həllinin ilkin sistemli problemi bunun üçün 
həyata keçirilən tədbirlərin ardıcıl olmamasıdır. Məsələ burasındadır ki, daha dar kontekstdə belə 
kiçik problemlər arasında belə, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə təsir edən qurumlar və ayrı-ayrı 
alətlər dövlət siyasətinin müxtəlif subyektlərinə həvalə olunur, lakin bir-biri ilə əlaqəsi yoxdur. 

Açar sözlər: diversifikasiya, diversifikasiya strategiyası, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, 
müəssisənin diversifikasiya prosesi. 

 
Giriş 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi sənaye, məhsul və xidmətlərin müxtəlifliyinin artırılmasına yö-
nəlmiş onun struktur dəyişikliyidir. Bu, təkcə aktual deyil, həm də Azərbaycanın müasir iqtisa-
diyyatı üçün çox vacibdir. Çünki onun iqtisadiyyatında emal sənayesi və xidmət sektorunun rolu 
əhəmiyyətsizdir və hasilat sənayesi, xüsusilə neft sənayesi üstünlük təşkil edir. Ölkədə istehsal 
olunan malların yalnız kiçik bir hissəsi əhali üçün nəzərdə tutulub. Ölkənin dövlət büdcəsinin de-
mək olar ki, 85-95%-i neft sənayesindən birbaşa və ya dolayı ödənişlər hesabına formalaşır. Qeyri-
neft sektorundan fərqli olaraq, digər sektorlarda çalışan işçilər daha az əməkhaqqı alır, alıcılıq 
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qabiliyyəti aşağı düşür, banklar istehlak, kommersiya və ipoteka kreditlərinə daha yüksək faizlər 
qoyur və inflyasiyanın başqa səbəbləri var. Dövlətin milli valyutanın yüksək kotirovkalarına dəs-
tək verməsi ixracı deyil, idxalı stimullaşdırıb. Xarici və daxili kapital qoyuluşunun yanlış istiqa-
mətləndirilməsi də mənfi hallardan biridir. 

Müəssisələrin səmərəliliyinin artırılmasında diversifikasiyanın rolunu təhlil etməzdən əvvəl 
“şaxələndirmə” termininin iqtisadi mahiyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Beləliklə, “şaxələndir-
mə” (latınca Diversificatio - dəyişkənlik, müxtəliflik, fəaliyyət) iqtisadi mənada kapitalın təmər-
küzləşməsinin bir forması kimi dəyişkənliyi, müxtəlifliyin təzahüründə obyektlərin ayrılmasını, 
məhsul çeşidinin genişlənməsini, bir-biri ilə əlaqəsi olmayan mal növlərinin eyni vaxtda inkişafını 
xarakterizə edir. Şaxələndirmə nəticəsində sənaye kompleksləri müxtəlif istehsal strukturlarına 
bölünür ki, onlar da texnoloji cəhətdən bir-birinə o qədər də yaxın deyillər. Diversifikasiya müəs-
sisənin əsas fəaliyyətinə aid olmayan layihələrə də aiddir. Bununla belə, iqtisadi ədəbiyyatda “şa-
xələndirmə” termini, onun genişləndirilməsi, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri və konkret müəssi-
sələrin istehsal etdiyi məhsulların diversifikasiyası, səmərəliliyin artırılması üçün yeni məhsulların 
işlənməsi, müflisləşmədən iqtisadi səmərə, risklərin azaldılması və yüksək gəlirlilik anlayışı qeyd 
olunur. Bütün bunlarla yanaşı, şaxələndirmə, əslində, həm də tipoloji xarakter daşıyır. Beləliklə, 
onun iki əsas növü var - əlaqəli və əlaqəsiz. [1, s. 61-72]. 

Müvafiq diversifikasiya yeni fəaliyyət sahələrinə və mövcud biznes sahələrinə (istehsal, mar-
ketinq, logistika, texnologiya və s.) aid müəssisələri əhatə edir və şaquli və üfüqi sektorlara 
bölünür. Horizontal diversifikasiya müəssisənin istehsal etdiyi və satdığı məhsulların istehsalının 
inkişafına yönəlmiş investisiya strategiyası, şaquli diversifikasiya isə mövcud müştəriyə yeni məh-
sul təklif etməyə yönəlmiş böyümə strategiyasıdır. Yan şaxələndirmə mövcud biznes sahələrinə 
aid olmayan yeni fəaliyyət sahələrini əhatə edir. Bundan əlavə, diversifikasiyanın “konqlomerat 
diversifikasiyası”, mərkəzi diversifikasiya (konsentrik diversifikasiya) və s. xüsusi növlər də var: 
konqlomerat diversifikasiyası ilə müəssisə istifadə etdiyi texnologiyalar, istehsal etdiyi mallar, ha-
belə fəaliyyət göstərdiyi bazara aid olmayan məhsullar daxil olmaqla, öz regionunun ərazisindən 
kənara çıxır və istehsalına başlayır. Yeni müştəriləri cəlb etmək üçün mərkəzləşdirilmiş diversifi-
kasiya ilə şirkət öz çeşidinə texnoloji və marketinq baxımından məhsullarına yaxın olan məhsulları 
daxil edir. Bu diversifikasiya məlumatları hələ də qidalandırıcı nöqteyi-nəzərdən bu çeşidin kalo-
rili məzmununu tam açıqlamır. Burada istehsalın diversifikasiyası, məhsulların diversifikasiyası, 
ixracın diversifikasiyası, sadələşdirmənin diversifikasiyası, investisiyaların diversifikasiyası və s. 
bu kimi təsnifatları da özündə ehtiva edir. Bütün bunların iqtisadi mahiyyətinin açıqlanması təd-
qiqatımızın mövzusu olan müəssisələrin şaxələndirilməsi strategiyasının təhlili baxımından vacib-
dir. Deməli, bu şaxələndirmə növlərinin elmi şərhinə ehtiyac var [2, s. 56]: İstehsalın diversifika-
siyası bir-biri ilə əlaqəsi olmayan bir çox istehsal xətlərinin inkişafı, müəssisə daxilində məhsul-
ların çeşidinin genişləndirilməsi, istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi, iqtisadi səmərədir. Məh-
sulun diversifikasiyası məhsulun əhəmiyyətli modifikasiyada istehsalını xarakterizə edir. İxracın 
diversifikasiyası ixrac yönümlü mal və xidmətlərin çeşidini və kəmiyyətini artırmaq strategiyası-
dır. Sadələşdirilmiş diversifikasiya həm də investisiya portfelinin gəliri ilə bağlı investor üçün 
riskləri azaltmaq üçün müxtəlif aktivləri investisiyaya yönəldir. Burada sadəlik “ucuz risk” gözlə-
məsidir. Sadə diversifikasiyadan fərqli olaraq, investisiyaların diversifikasiyası daha ciddi məz-
muna malikdir və investorlara müflisləşmə zamanı kapital itkisi riskini azaltmaqla müəssisəyə da-
ha uzun müddətə investisiya qoymağa imkan verir. Bu halda risk daha orta səviyyədədir [6]. Bütün 
bunların nəticəsi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, şaxələndirmə həm də ümumilikdə müxtəlifliyin 
ölçüsüdür. Müxtəliflik nə qədər çox olarsa, şaxələndirmə də bir o qədər çox olar. Yuxarıda deyi-
lənlərə əsaslanaraq, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayenin yenidən qurulmasının konkret 
sahələri üzrə onların ilkin vəziyyətini öyrənmək lazımdır. Bu, təhlillə müəyyən edilmiş vəziyyətə 
əsasən formalaşa bilər. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyişikliklərinin ar-
dıcıllığı və onların zəruriliyi həm daxili, həm də xarici şəraitlə bağlıdır. Daxili şərait dedikdə biz 
ölkə iqtisadiyyatının yığım, təşkilati dəyişikliklər, istehsal əlaqələrinin əlaqələndirilməsi və digər 
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aspektlər baxımından malik olduğu imkanları nəzərdə tuturuq. Xarici şərtlər qəbul edilən və həyata 
keçirilən iqtisadiyyatın açıqlıq və şəffaflıq konsepsiyasından və ya digər ölkələrlə münasibətlərin 
gərginlik dərəcəsindən, mövcud olan xarici iqtisadi əlaqələrin durumundan asılı olaraq formalaşır. 

Strateji iqtisadi zonalardan asılı olaraq biznes bölmələrinin inkişafı variantları Şəkil 1-də təq-
dim edilmişdir [4]. Strateji iqtisadi zonalardan asılı olaraq biznes bölmələrinin inkişaf diaqramı 
bir daha göstərir ki, müəssisənin diversifikasiya strategiyası çoxmillətli və mürəkkəb prosesdir. 
Bu prosesdə bütün sistemin mükəmməlliyini əhatə edən ölçülər bir araya gətirilməli və hərtərəfli 
təhlil edilməlidir. Müəssisənin şaxələndirilməsinin məqsədi səmərəlilikdir. Effektivlik iqtisadi an-
layış kimi fəaliyyətin kəmiyyət və keyfiyyət nəticələrində ifadə olunur və təşkilatın müxtəlif sa-
hələrində məzmununu genişləndirərək iqtisadi nəzəriyyənin dərinləşməsi baxımından mürəkkəb-
ləşir. 

Qeyd etmək istərdim ki, bu problemin menecerlərin ixtisas və səriştələrinin səviyyəsi ilə bağlı 
metodoloji aspektləri var. Nəzəri baxımdan praktiki baxımdan həll yoluna nəzər saldıqda, bu di-
versifikasiya strategiyasının öyrənmə və texnoloji innovasiyalar üçün böyük imkanları olan müəs-
sisələrdə çox təsirli olduğunu görürük. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sxem 1. Strateji təsərrufat zonalarından asılılıqda biznes vahidlərinin inkişafı variantları. 
Müəssisənin diversifikasiya prosesi 
Bazar institutlarının genişlənməsi şəraitində müəssisənin səmərəliliyi baxımından fəaliyyətin 

şaxələndirilməsinin qiymətləndirilməsi müəyyən xüsusiyyətlərə görə fərqlənir. Bu fərq daha çox 
diversifikasiya məqsədinə nail olmaq üçün subyektlərin maraqları ilə bağlıdır. Məhsuldar qüvvə-
lərin və istehsal münasibətlərinin qarşılıqlı asılılığının şərti kompleksində “səmərəlilik” kateqo-
riyasının müxtəlifliyi onun ölçülməsi üçün vahid meyarın müəyyən edilməsini qeyri-mümkün 
edir. Səmərəliliyin özünü ifadə formalarının təfərrüatı bütövlükdə təkrar istehsalı ümumiləşdirən 
texnoloji, sosial, iqtisadi, iqtisadi komponentləri əhatə edir [4]. 

Yeni tələblər 
mövcuddur? 
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Belə ki, müəssisədə diversifikasiya prosesinə başlamaq zərurətinə biganəlik müəssisənin gə-
ləcək uğurlarından, sifarişlər portfelindən, əmək məhsuldarlığından və s.-dən asılıdır ki, bu, iqti-
sadi göstəricilərin aşağı düşməsinin ilk əlamətidir. Müəssisədə diversifikasiya prosesinə səbəb 
olan amillər müxtəlif hallarda müxtəlif ola bilər. Şaxələndirmə prosesinin başlanğıcı hadisələrin 
zəif və ya güclü təsirindən asılı olaraq müəyyən edilə bilər. 

 Müəssisənin şaxələndirilməsi prosesində strateji və taktiki səmərəliliyi xarakterizə edən para-
metrləri vurğulayın. Strateji performans keyfiyyət dəyişənləri ilə bağlıdır. Bunlara yeni mühüm 
bazar mövqeləri əldə etmək və yüksək rəqabət qabiliyyətinə nail olmaq kimi mühüm iqtisadi amil-
lər daxildir. Taktiki cəhətdən səmərəlilik gəlirlilik baxımından resurslardan səmərəli istifadədə 
ifadə olunur. Müəssisənin diversifikasiya strategiyasının effektivliyi onun qarşıya qoyduğu məq-
sədə çatma dərəcəsi ilə müəyyən edilir. O, iqtisadi, sosial, rəqabət qabiliyyətinin artırılması və 
bazar payının artırılması kimi sahələri fərqləndirir. Bununla belə, məqsədləri seçərkən daxili struk-
tur xüsusiyyətləri, sənaye bazarının məhdudiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Müəssisənin diver-
sifikasiya strategiyasının səmərəliliyin artırılması nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirilməsi aşağıda-
kı mexanizmlərdən istifadəni tələb edir. [2, s. 89]:  

1) fəaliyyətin təşkili və idarə olunmasına strateji məqsədlərin istiqamətləndirilməsi; 
2) regional sənaye bazarında və onun hüdudlarından kənarda makroiqtisadi qarşılıqlı əlaqələri 

gücləndirməklə strategiyanın dərinləşdirilməsi; 
3) üfüqi qarşılıqlı təsirlər diapazonunda strategiyanın gücləndirilməsi. 
Bu mexanizmlərin tətbiqinin səmərəliliyinin ölçülməsi bir sıra göstəricilərə əsaslanır - mənfəə-

tin artması, istehsal xərclərinin və istehsal-iqtisadi risklərin azalması, investisiya tələbinin məh-
dudlaşdırılması, məqsədə çatmaq üçün vaxtın azalması və s. Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstərici-
lər bir-biri ilə əhəmiyyətli əlaqəyə malikdir. Müəssisədə səmərəliliyin əldə edilməsi diversifika-
siya ilə başa çatsa da, bu prosesin davamlılığı da vacibdir. Ona görə də diversifikasiyadan sonra 
müəssisənin strateji potensialının artırılması imkanları nəzərdən keçirilməlidir. Bu məqsədlərə 
aşağıdakılar daxildir: [8]:  

1) fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə mövqelərin gücləndirilməsi, yeni sahələrdə vəzifələr tutmaq 
üçün səylərin gücləndirilməsi;  

2) korporativ məcmu maliyyəni yaxşılaşdırmaq üçün uyğun olmayan fərdi müəssisələrin satışı; 
3) qeyri-qənaətbəxş struktur bölmələri üçün portfelin restrukturizasiyası; 
4) istehsalın bərpa oluna bilməyəcəyi sahələrin aradan qaldırılması, zəif sahə strukturlarını ix-

tisar etməklə diversifikasiya bazasının məhdudlaşdırılması; 
5) müəssisənin çoxşaxəli şirkətə çevrilməsini həyata keçirmək. Strateji meyarlar əsasında 

müəssisənin diversifikasiya strategiyasının effektivliyinin qiymətləndirilməsi də mühüm iqtisadi 
amildir. Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı göstəriciləri təhlil etmək lazımdır [8]: 

6) müəssisənin missiyası, fəaliyyət proqramı üzrə əsas fəaliyyət bloku; 
7) alternativ inkişaf variantlarının qiymətləndirilməsini əks etdirən “strateji korpusun” olması; 
8) bazar imkanlarından istifadənin qiymətləndirilməsi;  
9) işçilərin motivasiyasının qiymətləndirilməsi; 
10) riskin qiymətləndirilməsi. 
Mülkiyyət və nəzarətin xarakterindən asılı olaraq, müəssisənin diversifikasiyası zamanı gəlirin 

səmərəliliyinin və ya artımının maksimuma çatdırılması, idarəetmə strukturu və tələbin dinamikası 
baxımından satışın maksimallaşdırılması, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, gəlirin maksimumlaş-
dırılması kimi göstəricilərdən istifadə olunur. Bütün bunlar diversifikasiya strategiyasının göstə-
riciləri kimi müəyyən edildikdə, xərclər və gəlirlər arasındakı fərq genişlənir, izlənilir və adətən 
mənfəətin maksimumlaşdırılması ilə müşayiət olunur. Danışıqlar zamanı institusional strukturda 
əməliyyat xərclərinə də diqqət yetirmək vacibdir. 

Çünki bu məsrəflərin optimallığı, eləcə də bu məqsədlərlə bağlı fəaliyyətin keyfiyyəti müəssi-
sənin reputasiyasında özünü göstərir, ilk növbədə, o, mənfəətin maksimallaşdırılmasını təmin edir 
və diversifikasiya strategiyasının effektivliyini artırır [7]. 
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Tədqiqatlar bir daha göstərdi ki, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin üzləşdiyi 
problemlərin əksəriyyəti xarici mühitlə bağlıdır. Məhz buna görə də dünya iqtisadiyyatının dina-
mik inkişafı və qloballaşma tendensiyaları ilə əlaqədar qeyri-müəyyən xarici mühitdə risklərin 
azaldılması və müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından mütərəqqi iqtisadi alət 
kimi diversifikasiyanın əhəmiyyəti artır. Yeni şəraitdə şaxələndirmə də mühüm investisiya kon-
sepsiyasını oynayır. Bu, investisiya portfelinin riskini azaldır və bu prosesin özü çox vaxt gəlirli-
liyə xələl gətirmədən baş verir. Eyni zamanda, bazar dalğalanmalarını və ziddiyyətli qlobal sıç-
rayışları aradan qaldırmaq üçün müəssisələrdə planlaşdırma və idarəetmə sistemini təkmilləşdirən 
diversifikasiya strategiyasının seqmentlərindən biri kimi STZ və SBV-nin birləşməsinə əsaslanan 
konsepsiyanın tətbiqi vacibdir. Müəssisənin diversifikasiyası strategiyası çoxmillətli və mürəkkəb 
prosesdir. Burada əsas iş strategiyanın təsdiqi və həyata keçirilməsi ilə bitmir. 

Tədqiqat nəticəsində şaxələndirmə sahəsində nəzəri işlərin praktik sahənin nailiyyətlərindən 
geri qalması da faktdır. Digər tərəfdən, müəssisələrin şaxələndirilməsi nöqteyi-nəzərindən onun 
inkişafı üçün vahid mexanizm hələ tapılmayıb. Bu onu deməyə əsas verir ki, hər bir müəssisə üçün 
diversifikasiya strategiyası seçilərkən prioritetləşdirmə ilə yanaşı, müvafiq nəzəri mülahizələr və 
praktiki amillər də nəzərə alınmalıdır. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
Sənayedə istehsal fəaliyyətinin şaxələndirilməsi məhsulların çeşidinin genişləndirilməsi, əsas 

fəaliyyət sahələrində struktur dəyişikliklərinin aparılması, məhsulların konfiqurasiyasının dəyiş-
dirilməsi, yeni istehsal növlərinin tətbiqi, eləcə də əhəmiyyətli dəyişikliklərin istiqaməti kimi 
müəyyən edilə bilər. İstehsalın səmərəliliyinin artırılması, əlavə iqtisadi səmərələrin əldə edilməsi 
və müflisləşmə riskinin qarşısının alınması diversifikasiyanın strateji məqsədləridir. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin səviyyəsi fəaliyyətin intensivliyi və miqyası ilə müəyyən 
edilir. Sənayedə müəssisələrin fəaliyyəti nə qədər müxtəlifdirsə, diversifikasiya səviyyəsi də bir o 
qədər yüksək olur. Müəssisə əsas fəaliyyətini tənzimləmək qərarına gələrsə, bu diversifikasiya dar 
spektrli diversifikasiya adlanır. Müəssisənin diversifikasiyası inkişaf strategiyasının dəyişdirilmə-
sinə yönəlibsə, bu, geniş spektr adlanır. David Aakerin fikrincə, “şaxələndirmə firmanın hazırkı 
məhsul bazarlarından fərqli yeni məhsul bazarlarına daxil olmaq strategiyasıdır”. David Aaker 
diversifikasiyaya iki növ artım strategiyasında baxır: məhsulun genişləndirilməsi strategiyası və 
bazarın genişləndirilməsi strategiyası. Şaxələndirmə strategiyası yeni bazar və ya məhsul ola bilər. 
Bu strategiya həmin müəssisənin alınması və ya birləşdirilməsi yolu ilə başqa təşkilat tərəfindən 
həyata keçirilə bilər və ya yeni müəssisənin yaradılmasını nəzərdə tuta bilər. İqtisadiyyatın aparıcı 
sahəsi olan sənaye müəssisələri bir sıra məqsədlərə nail olmaq üçün diversifikasiya strategiyala-
rından istifadə edirlər. Bu məqsədlərə aşağıdakılar daxildir:  

1) yüksək inkişaf perspektivləri və yüksək məhsul gəlirliliyi ilə yeni istiqamətlərə və bazarlara 
çıxış;  

2) müəssisənin xarici və daxili gəlirlərinin nisbətinin optimallaşdırılması;  
3) xidmət sektorunda riskli və aşağı riskli kapital tutumlu əməliyyatların balanslaşdırılması;  
4) riskli elmi əsaslı əməliyyatlarla aşağı risk səviyyəsinə malik istehsal prosesləri arasında ta-

razlığın təmin edilməsi;  
5) sənaye mallarının və istehlak xidmətlərinin optimal nisbətinin əldə edilməsi;  
6) təklif olunan çeşid və mallarla dövri tələb arasında balanslaşdırılmış tarazlığın əldə edilməsi [4]. 
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyişiklikləri nəticəsində iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrində öz təsərrüfat fəaliyyətlərini səmərəli idarə edə bilən müəssisələr meydana 
çıxır. Diversifikasiya edilmiş məhsullar əvvəllər müştərilərə təklif olunmayan, lakin müəyyən is-
tehsal şəraitində müəyyən müddət ərzində istehlakçıların xüsusi ehtiyacları üçün diversifikasiya 
prosesində yaradılmış məhsullardır. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, şaxələndirmə prosesini tam qiymətləndirmək və görmək əslində 
qeyri-mümkündür və diversifikasiya metodunu seçərkən bu istehsal prosesi üçün məlumatın ol-
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maması kimi məsələlər nəzərə alınmalıdır. Rəqabətin güclənməsi, iqtisadiyyatın onsuz da zəif in-
kişafı, bu gün texniki tərəqqinin nəticələrinin tətbiqi sənaye müəssisələrindən istehsalın və iqtisa-
diyyatın dəyişməsini, bu dəyişikliklərdən ən əsası isə şaxələndirməni tələb edir. 

Müəssisənin əsas fəaliyyət sahəsində artım potensialı tam tükənməzsə, sənaye müəssisəsi üçün 
strategiya seçilərkən əsas istiqamət kimi diversifikasiya seçilə bilməz. Bu halda şirkət diversifika-
siyaya qərar verərkən ilk növbədə prosesin əhatə dairəsini müəyyən etməlidir. [1, s. 65] Şaxələn-
dirmə haqqında qərar qəbul etməzdən əvvəl müəssisə aşağıdakı suallara cavab verməli və onların 
əsasında qərar qəbul etməlidir: onun üçün hansı imkanlar daha məqbuldur - əlaqəli və ya digər 
sahələrə diversifikasiya, burada müəssisənin bacarıq və təcrübəsi əsas meyar olacaqdır. Yeni ba-
zarlara çıxmaq imkanlarının olduğu yerlərdə uğur qazanmaq və innovativ texnologiyalar əhə-
miyyətli rəqabət üstünlüyü təmin edəcək. Şaxələndirmə barədə qərar qəbul etməzdən əvvəl müəs-
sisənin bacarıq və təcrübəsinin uğurun əsas meyarları olub-olmayacağını və ya onun yeni bazarlara 
və ya innovativ texnologiyalara çıxışı olan əlaqəli və ya digər sahələrə şaxələndiriləcəyini müəy-
yən etmək lazımdır [8]. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi probleminin həllində əsas sistem problemi tədbirlərin ardıcıl ol-
mamasıdır. Bundan əlavə, daha dar, kiçik problemlər kontekstində belə, iqtisadiyyatın şaxələndi-
rilməsinə təsir edən qurumlar və ayrı-ayrı alətlər dövlət siyasətinin müxtəlif subyektlərinə həvalə 
edilir, lakin bir-biri ilə əlaqəsi yoxdur. Diversifikasiya institutlarına xas olan problemləri aşağıdakı 
kimi təsvir etmək olar: 

1 diversifikasiya subyektlərinin fəaliyyətinə başladıqda qeyri-kamillik və rəqabətin olmaması; 
2 diversifikasiya subyektlərinin fəaliyyətinə ictimai nəzarətin və nəzarətin olmaması; 
3 yüksək əməliyyat xərcləri; 
4 müəyyən diversifikasiya mexanizmlərindən istifadənin mənfi tərəfləri; 
5 nəticələrin idarə edilməsi sisteminin olmaması; 
6 əsas qanunvericiliyin və infrastrukturun səmərəli inkişafı üçün regional və yerli idarəetmə 

orqanlarında stimulların olmaması; 
7 diversifikasiya subyektlərinin fəaliyyətinin kifayət qədər maliyyələşdirilməməsi; 
8 ayrı-ayrı işçi qruplarının köklü əsaslı institusional dəyişikliklər üçün fəal təzyiqi və s.  
Belə problemlərə baxmayaraq, bu problemlərin həlli, institut və mexanizmlərin təkmilləşdiril-

məsi üçün çox ciddi resurslar mövcuddur. Bunlara problemlərin həlli üçün institutların istiqamə-
tinin dəyişdirilməsi və daha ciddi korreksiyası (hüquqi normaların hüquqi tətbiqi baxımından ye-
nidən nəzərdən keçirilməsi, lüzumsuz maneələrin aradan qaldırılması və s.), idarəetmənin, inzibati 
mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, aktiv monitorinq sisteminin tətbiqi daxildir və idarəetmə iqti-
sadiyyatın şaxələndirilməsi. aidiyyəti qurumların əməkdaşlarının fəaliyyətinin şəffaflığı və aşkar-
lığı və s.-dən ibarətdir. 
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Характеристики формирования и управления процессом диверсификации  

экономики в промысленных секторах 
 

Резюме 
Цель исследования: Основная цель исследования - изучить и проанализировать теоре-

тико-методологические аспекты формирования и управления процессом экономической 
диверсификации в промышленности. 

Методология исследования: В исследовании использованы методы обобщения и ана-
лиза. 

Значение применения исследования: В условиях расширения рыночных институтов 
оценка диверсификации деятельности с точки зрения эффективности предприятия отлича-
ется по некоторым характеристикам. Это различие связано с интересами субъектов к дос-
тижению цели большей диверсификации. 

Результаты исследования: Исследования еще раз показали, что в современной рыноч-
ной экономике большинство проблем, с которыми сталкивается предприятие, связано с 
внешней средой. Поэтому с учетом динамичного развития и тенденций глобализации ми-
ровой экономики диверсификация как передовой экономический инструмент с точки зре-
ния снижения рисков предприятия в неопределенной внешней среде и повышения его кон-
курентоспособности увеличивается. В новой ситуации диверсификация также играет важ-
ную инвестиционную концепцию. 

Оригинальность и научная новизна исследования: 
- Большинство проблем, с которыми сталкивается экономика страны, связаны с внешней 

средой. Вот почему, учитывая динамичное развитие и тенденции глобализации в мировой 
экономике, диверсификация становится все более важной как прогрессивный экономиче-
ский инструмент с точки зрения снижения рисков и повышения конкурентоспособности в 
неопределенной внешней среде; 

- Диверсификация экономики и необходимость структурных изменений в промышлен-
ности - важнейшие из проблем, с которыми мы сталкиваемся и ждем решения; 

- Первостепенной системной проблемой решения проблем экономической диверсифика-
ции является несостоятельность принимаемых для этого мер. Дело также в том, что в более 
узком контексте, даже среди таких небольших проблем, институты и отдельные инструмен-
ты, влияющие на диверсификацию экономики, доверены различным субъектам государст-
венной политики, но не связаны друг с другом. 

Ключевые слова: диверсификация, стратегия диверсификации, экономическая ди-
версификация, процесс диверсификации предприятий. 
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Characteristics of formation and management of the process of diversification of the 
economy in industrial sectors 

 
Summary 

Purpose of the research: The main purpose of the study is to study and analyze the theoretical 
and methodological aspects of the formation and management of the process of economic diversi-
fication in industry. 

Research methodology: The study used the methods of generalization and analysis. 
Significance of the application of the research: In the context of expanding market instituti-

ons, the assessment of diversification of activities from the point of view of enterprise efficiency 
differs in some characteristics. This difference is related to the interests of the subjects to achieve 
the goal of greater diversification. 

Results of the study: Research has shown once again that in a modern market economy, most 
of the problems faced by an enterprise are related to the external environment. Therefore, taking 
into account the dynamic development and trends of globalization of the world economy, diversi-
fication as an advanced economic tool in terms of reducing the risks of an enterprise in an uncertain 
external environment and increasing its competitiveness is increasing. In the new situation, diver-
sification also plays an important investment concept. 

Originality and scientific novelty of the research:  
- Most of the problems faced by the country's economy are related to the external environment. 

That is why, given the dynamic development and trends of globalization in the world economy, 
diversification is becoming increasingly important as a progressive economic instrument in terms 
of reducing risks and increasing competitiveness in an uncertain external environment; 

- Diversification of the economy and the need for structural changes in industry are the most 
important of the problems that we face and await solutions; 

- The primary systemic problem of solving the problems of economic diversification is the 
failure of the measures taken for this. The point is also that in a narrower context, even among 
such small problems, the institutions and individual instruments that affect the diversification of 
the economy are entrusted to various subjects of public policy, but are not related to each other. 

Key words: diversification, diversification strategy, economic diversification, enterprise di-
versification processenterprise diversification process.. 
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AZƏRBAYCANDA MÜALİCƏ TURİZMİNİN  İNKİŞAF SƏVİYYƏSİ VƏ  

PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqtın məqsədi pandemiyadan əvvəlki dövrdə Azərbaycanda müalicə turizminin inkişaf 

səviyyəsinin kompleks təhlili əsasında onun inkişafı istqamətlərinin  əsaslandırılmasından ibarət-
dir. 

Tədqiqatın metodologiyası.Tədqiqat işində məntiqi ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma, təhlil 
və sintez, eləcə də riyazi-statistika metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqat işinin tətbiqi əhəmiyyəti ölkədə turizm sənayesinin birxətli inkişafı meyillərindən 
yayınaraq,daxili potensial imkanlara və şəraitə uyğun olan bütün istiqamətlərdə inkişafı zəruriliyi-
nin əsaslandırılması ilə bağlıdır.Bu baxımdan tədqiqatın predmetinə uyğun olaraq, müalicə turizmi 
ilə bağlı araşdırmalar ön plana çəkilir.   

Tədqiqatın nəticələri. Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, ölkəmizdə müalicə turiz-
minin inkişafı arzuolunan səviyyədə deyil. Bununla yanaşı mövcud potensialdan istifadə əsasında 
turizmin inkişafı ilə bağlı hədəflərə nail olunması  bu sahədəki boşluqları aradan qaldıra bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi.Təqdim olunan elmi məqalədə müalicə turizminin ma-
hiyyəti, əhatə etdiyi xidmətlər dəsti və inkişafı amilləri araşdırılmışdır.Araşdırmalar zamanı tanın-
mış  alimlərin elmi-tədqiqat əsərlərinə, qabaqcıl dünya təcrübəsinə, internet məkanında  yayımla-
nan fikir və mülahizələrə istinad olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, Azərbaycanın müxtəlif böl-
gələri müalicə xarakterli təbii resurslarla kifayət qədər zəngindir. İşğaldan azad olunmuş Kəl-
bəcər rayonundakı İstisu mineral suyu öz kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə görə dünyada 
məşhur olan Karlovı-Varı bulaqlarının eynidir və bəzi xüsusiyyətlərinə görə dünyada yeganədir. 
Bu baxımdan hər bir regionun müalicə turizmi üçün əhəmiyyət kəsb edən təbii-iqtisadi potensialı 
aşkar olunmalı və onlardan səmərəli istifadə edilməlidir. 

Təqdim olunan elmi məqalədə Azərbaycanın müxtəlif  bölgələrində müalicə turizminin  inkişafı 
amilləri qiymətləndirilmiş, müvafiq təklif və tövsiyələr verilmişdir.   

Açar sözlər: müalicə, turizm,  sağlamlıq, müayinə, xidmət, rəqabət, qiymət. 
 

Giriş 
İnsanlar yaşadığı ölkənin bölgələrinə və xarici ölkələrə müxtəlif məqsədlərlə səyahət edirlər.Bu 

məqsədlərdən biri də sağlamlığın bərpası,yəni müalicə məqsədləridir.Müailcə turizmi ilə turistləri 
cəlb edən ölkələr təbii nemətlərlə yanaşı keyfiyyətli xudmət və münasib qiymət  üzrə üstünlük 
əldə etməlidir. Qabaqcıl texnolgiya, yüksək ixtisaslı tibb heyəti və davamlı marketinq fəaliyyəti   
belə üstünlüklərin baza amilləridir.Azərbaycan təbiəti müalicə turizminin inkişaf etdirilməsi üçün  
geniş imkanlar yaradır. Bu imkanlar əsasında turizmin inkişafına nail olunması çağdaş dövrün 
mühüm vəzifələrindəndir. 

Turizmin ölkənin sosial-iqtisadi həyatındakı rolundan əlavə onun dünyadakı siyasi mövqeyinin 
möhkəmləndirilməsində də çox böyük  əhəmiyyəti vardır. Müasir dünya iqtisadiyyatında tutduğu 
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roluna görə turizm neftçıxarma və maşınqayırma sənayesi ilə rəqabət aparan bir  sektora çevril-
mişdir. Ayrı-ayrı regionlarda, bütövlükdə ölkədə turizmin inkişaf etdirilməsi bir çox sosial-iqtisadi 
problemlərin kökündən həll edilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Onun inkişaf etməsi ilə çoxlu 
sayda yeni iş yerlərinin açılması, kənd əhalisinin şəhərə axınının qarşısının alınması, əhalinin kom-
munikasiya və mədəni əlaqələrinin artmasında irəliləyişlərə nail olmaq mümkündür.  

Turizm inkişaf edən regionlarda  mədəniyyətlərarası inteqrasiyanın  güclənməsinə  də əlverişli  
şərait yaradır. Dünyada elə bölgələr vardır ki, burada iqtisadiyyatın digər sahələrini inkişaf etdir-
mək mümkün olmadıqda turizm həmin bölgənin insanlarının məşğulluq problemlərinin həll edil-
məsi baxımından yeganə bir sahə sayılır. Dünya əhalisinin artması, həyat keyfiyyətinin yüksəlmə-
si, müxtəlif ölkələrdə səhiyyə xidməti xərclərinin yüksəlməsi səbəbindən insanlar daha keyfiyyətli 
və ucuz xidmət ala biləcəkləri ölkələrə üz tuturlar. İnkişaf etmiş ölkələrdəki sənayeləşmə və şə-
hərləşmə nəticəsində ortaya çıxan ətraf mühit problemləri, hava çirkliliyi, stress, mövsüm dəyişik-
likləri, iqtisadi böhranla bağlı ağırlaşan iş və həyat şəraiti insanların sağlamlığına mənfi təsir edir.  
Bu səbəblə də insanlar gözəl təbiəti, iqlimi olan, stress və səs-küydən uzaq yerlərə öz fiziki sağlam-
lığını bərpa edəcək turistik destinasiyalara gedirlər. Onu qeyd edək ki, müalicə turizmi bir tərəfdən 
təbii ehtiyatlara, digər tərəfdən bəşəri və maliyyə mənbələrinə söykənən bir turizm növüdür.  

Müalicə turizminin mahiyyəti və inkişafı amilləri. Müalicə turizmi anlayışı müalicə məqsə-
dilə edilən, müasir kurort-sanatoriya müəssisələri tərəfindən təqdim olunan profilaktik xidmətlərin 
(spa, sağlamlıq, fitnes mərkəzləri və kompleks müayinə (“çekap”) proqramları  və s.) geniş spek-
trini ehtiva edir.  

Müalicə-sağlamlıq turizmi bir sıra xidmətləri özündə birləşdirir. Bu xidmətlər aşağıdakılardır: 
 kompleks kurort xidmətləri; 
 SPA xidmətləri; 
 təbii üsullarla sağlamlığın bərpası. 
Son 10-15 ildə tibbi  və müalicəvi-sağlamlıq turizm çox inkişaf etmiş bir sahəyə çevrilib. Tibbi  

və müalicə-sağlamlıq turizminin inkişafına səbəb olan amillər aşağıdakılardır: 
 müasir tibbi avadanlıqlardan istifadə; 
 ixtisaslı kadrların olması; 
 xəstəliklərin müalicəsi və əməliyyatların ucuz başa gəlməsi; 
 tibbi infrastrukturun yüksək olması; 
 müalicə-kurort zonalarının olması və inkişaf etdirilməsi; 
 hər hansı bir müalicə sahəsi üzrə ixtisaslaşma. 
Bu səbəblərlə yanaşı turizmin digər növləri ilə müqayisədə müalicə turizminin özünəməxsus 

üstünlükləri vardır. Həmin üstünlüklər aşağıdakılardan ibarətdir: 
1. Müalicə turizmi ilin bütün  fəsillərində mümkündür; 
2. Qalma müddəti uzundur (8-10 gün); 
3. Gündəlik  turistik xərclər  çoxdur[6]. 
Tibbi turizmin ən məşhur istiqamətləri  ABŞ, Macarıstan, Almaniya, İsrail, Türkiyə, Cənubi-

Koreya, Hindistan, Tayland, Sinqapur, Filippin, Kuba, Kolumbiya, Kosta Rika, Cənubi Afrika 
kimi ölkələrdir. Türkiyəyə hər il 300 mindən çox insan müalicə məqsədilə səfər edir. Bu ölkəyə 
insanlar daha çox plastik-estetik cərrahiyyə əməliyyatları, göz qüsurunun aradan qaldırılması əmə-
liyyatları, dişlərin müalicəsi, açıq ürək cərrahiyyəsi, onkoloji xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə 
səyahət edirlər.   

Dünya ölkələrinin tibbi və müalicə-sağlamlıq turizmində ön plana çıxması bir neçə fərqli sə-
bəblərlə bağlıdır. Bu səbəblərə  coğrafi və siyasi mövqe üstünlükləri (İordaniya, İran, Malayziya, 
Braziliya və s.), səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti və müasir texnoloji avadanlığın  olması (Alma-
niya, ABŞ, Cənubi Koreya), ənənəvi və sağlamlıq turizminə üstünlük verilməsi (Macarıstan termal 
turizm, Hindistan tibbi turizm və s.), xarici investisiyaların və xaricə təhsil almış həkimlərin 
üstünlüklərindən istifadə (İordaniya, Hindistan, Malayziya, Braziliya, Malta və s.) daxildir. Bir 
çox baxımdan üstünlükləri bir arada saxlaması (coğrafi mövqe, turizm ölkəsi olması, sağlamlıqda 
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qabaqcıl texnologiya, keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərinin təklifi, qiymət və s.)  tibbi və müalicə-
sağlamlıq turizminin inkişafına səbəb olan faktorlardır [12]. 

2015-ci ildə dünyada müalicə turizmi üzrə üç ölkə liderlik etmişdir: Tailand, Sinqapur və Ma-
layziya. Həmin ildə müalicə turizmindən Tailand 4 mldr. dollar, Sinqapur 1 mlrd. dollar, Malaziya 
22 mln. dollar gəlir əldə etmişdir [12]. Bu dövrdə  1mln. 600 min nəfər amerikalı müalicə məqsə-
dilə bütün dünyanı səyahət etmişlər ki, onların da təxminən 600 min nəfəri stomatoloji məqsədlə 
getmişdir. Hindistanda müalicə turizmi illik 22% artıma malikdir. Xəstəxanalarının JCI, NABH & 
ISO  keyfiyyət standartına malik olması və sığorta şirkətləri ilə xəstəxanalar arasında əlaqə və s. 
sahənin inkişafına səbəb olan amillər sırasındadır. 

Turizm iqtisadiyyata təsir səviyyəsinə görə sektorlar arasında üstünlüyə malik olmasına  bax-
mayaraq, Azərbaycanda onun imkanlarından istifadə edilməsi lazımi səviyyədə deyil. 2015-ci il 
Dünya iqtisadi forumunun müqayisəli hesabatında Azərbaycan turizmin və hava nəqliyyatı infra-
strukturunun  inkişaf səviyyəsinə görə 84-cü, qiymət rəqabəti göstəricisinə görə 65-ci, turistlərə 
göstərilən servis infrastrukturunun səviyyəsinə görə isə 93-cü yerdə olmuşdur [7]. Turizmdən gə-
lən gəlir Azərbaycan iqtisadiyyatının 4,5%-ni təşkil edir.  Müalicə məqsədilə  ölkəyə gələn xarici 
vətəndaşların sayı isə 46.3 min nəfər, yəni ümumi gəlmə turizmin 2.1 %-ni təşkil edir. Bu isə 
potensial baxımından 1500-dən artıq mineral və termal su mənbələrinə,dörd palçıq vulkanına və 
bir əsas müalicəvi neft mənbəyinə malik ölkə üçün aşağı göstəricidir. Bütün bunlar turizmin for-
malaşması, tənzimlənməsi və stimullaşdırılması, turizm növlərinin, xüsusilə də müalicə turizmi 
üzrə elmi cəhətdən əsaslandırılmış tədqiqatların aparılmasının vacib olduğunu göstərir.  

Qeyri-neft sahələrinin yüksəlişi ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi müasir dövrdə öl-
kəmizdə qarşıda duran mühüm vəzifədir. Çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, turizm öz perspektiv-
liyinə görə qeyri-neft sahələri arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. Ölkəmizdə aparılan sosial-
iqtisadi islahatlar turizmin inkişafına mühüm təsir etmişdir. Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan 
müəssisələrin sayı ilbəil artmaqla davam etmiş, onların fəaliyyəti genişlənmişdir.2018-ci ildə 
müəssisələr tərəfindən əhaliyə 44820,3 min manat dəyərində 66233 turizm yollayış blankı satıl-
mışdır. Blankların 6990-ı ölkə daxilində, 54900-u isə ölkədən kənarda, Azərbaycan ərazisində 
səyahət etmək üçün xarici ölkə vətəndaşlarına isə 4343-ü satılmışdır. 2018-ci ildə 218 turizm 
müəssisəsi 31107,1 min manat gəlir əldə etmiş, turizm üçün xarakterik sahələr üzrə qoyulan in-
vestisiyaların həcmi isə 2204,0 mln. manat olmuşdur.  

 
Cədvəl 1 

Azərbaycanda turizm sektorunun əsas göstəriciləri 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Səyahət agentlikləri və turoperatorların 
sayı, vahid 

218 243 272 339 374 432 

İşçilərin sayı, nəfər 1794 1586 1838 1891 2074 2205 
Səyahət agentlikləri və turoperatorların 
əldə etdikləri gəlir, mln. manat 

31,1 36,5 36,8 41,0 56,4 63,4 

Məhsul (xidmət) istehsalına çəkilən 
xərclər, mln. manat 

27,0 30,8 29,1 36,7 46,1 50,4 

Satılmış turizm göndərişlərinin sayı, ədəd 
dəyəri, mln. manat 

66233 
44,8 

44615 
33,5 

36978 
33,5 

44066 
54,6 

49992 
66,6 

63885 
78,1 

Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmış əlavə dəyər, milyon manat 3 704,9 
Turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılmış əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi, %  4,5 
Turizm üçün xarakterik sahələr üzrə qoyulan investisiyaların həcmi, mln. manat 133,7 
Turizm üçün xarakterik sahələrdə çalışan işçilərin sayı, nəfər 58 172 

 

Mənbə: https://www,stat,gov,az/source/tourism/  
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Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində müalicə xarakterli təbii resursları (mineral sular, müalicə-
vi palçıq və neft, duz mağaraları) ölkəmizi kurort diyarı adlandırmağa imkan verir. Müalicə tu-
rizmi üçün Kəlbəcər rayonundakı İstisu mineral su bulağı təbiətin bizə bəxş etdiyi gözəl hədiyyəsi 
idi.Öz kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə görə, bu sular dünyada məşhur olan Karlovı-Varı 
bulaqlarının (Çexiya) eynidir və bəzi xüsusiyyətlərinə görə dünyada yeganədir. O zamanın ən gör-
kəmli kimyaçı alimi E.E.Karstenski Kəlbəcər ərazisindəki mineral suları  yoxladıqdan sonra  İsti- 

suyun müalicəvi əhəmiyyətini daha yüksək (hətta Karlovı-Varıdan da yüksək) qiymətləndirmiş 
və bu müalicə ocağının təkcə Azərbaycana deyi, dünyaya şöhrət gətirəcək bir mənbə olduğunu 
göstərmişdir [10]. Sovet dövründə daha  çox turistlər  gələn məkanımız Şuşa idi.  Şuşaya 20-30 
mindən çox turist gəlirdi, şəhərdə təxminən 250 yerlik iki sanatoriya var idi. 90-cı illərin əvvəllə-
rində məlum hadisələrlə əlaqədar olaraq, ölkəmiz üçün potensial mineral su mənbələri də itirildi, 
halbuki həmin İstisu üçün SSRİ məkanından milyonlarla turist, həmçinin yerli sakinlər müalicə 
üçün gəlirdi.  

Naftalanda “Chinar Hotel & SPA” tibbi-müalicə mərkəzi, Naxçıvanda Duzdağ, Qəbələdə 
Yengicə, Masallıda İstisu kurortları, Galaalti Hotel & Spanın yerli müalicəvi kurort mərkəzlərin-
dən beynəlxalq müalicəvi mərkəzlərə çevrilmələri üçün böyük potensiala malikdirlər. Müalicə tu-
rizmi üçün yüksək şərait Naxçıvan, Lerik, Lənkəran, Masallı, Naftalan və Astara kimi regionların 
payına düşür.  Naxçıvanda 250-dən çox mineral su mənbələri mövcuddur ki, bu suların hər biri 
süfrə suyu kimi istehsal olunur. Bu sulara Sirab, Badamlı və Vayxur kimi suları, Lənkəran və 
Astara bölgələrində isə 100-dən çox termal su mənbələri mövcuddur ki, bu sulara da İstisu, Daş-
vənd, Qəriblər kimi suları misal göstərmək olar. Gədəbəyin mineral suları Şimali Qafqaz bölgə-
sində də var. Amma kompleks turizm xidmətləri göstərilmədiyindən oradakı mineral sulardan is-
tifadə edənlərin sayı olduqca azdır. Naxçıvanda böyrək daşlarının müalicəsi üçün sular var. Bu 
suyun dörd növ böyrək daşını salması elmi cəhətdən təsdiqini tapıb. Onu da deyək ki, xarici ölkə-
lərin heç birində belə tərkibdə mineral su yoxdur. Azərbaycandakı radonlu və kükürdlü suların 
(Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu) analoqunu xarici ölkələrdə az-az tapmaq mümkündür. Daxili 
orqanların müalicəsində möcüzəli rola malik olan dəmirli sular haqqında da eyni fikirləri söyləmək 
mümkündür. Dəmirli sular qaraciyər üçün faydalıdır.Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində, 
iltihabyaradıcı amillərin aradan qaldırılmasında karbonlu sulardan (Masallı) istifadə etmək olar. 
Əfsuslar olsun ki, əhalinin böyük hissəsi müalicə prosesində onlardan yararlana bilmir. 

Ölkə sakinlərinin böyük əksəriyyəti təbiətin nemətlərindən istədiyi kimi faydalana bilmir. 
Çünki müalicə turizmi gec gəlir gətirən sahədir. Sahibkarlar səbirlə gəlir gətirəcək illəri gözləmə-
lidir. İstirahət və əyləncə mərkəzlərində isə fərqlidir: biznes başlanan ildən etibarən gəlir gətirir.  

Respublikamızda müalicə turizminin inkişafına mane olan amillər arasında  texnologiyanın  ba-
ha olması,  səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin aşağı, qiymətlərin isə yüksək olması, nəqliyyat 
problemləri üstünlük təşkil edir. Göstərilə bilər ki, Avropadan Gəncə şəhərinə aviareysin olmama-
sı səbəbindən Naftalana  müalicəyə gəlmək istəyən turist 10-15 saat vaxt itkisinə məruz qalır. 
Önəmli cəhətlərdən biri də odur ki, müalicə-sağlamlıq turizmi ən məsrəfli turizm növlərindən bi-
ridir. Müalicə turpaketinin dəyəri ölkə üzrə orta turpaketlə müqayisədə 8-10% bahadır.  

Statistik göstəricilərdən məlum olur ki, müalicə məqsədilə gələn bir turist ölkəmizdə müalicə 
olunmaq üçün orta hesabla 332 manat  xərcləyir. Lakin turşirkətlərin verdiyi məlumata görə isə 
mualicə turlarının qiyməti 7 gecə 8 gün üçün 980-1100 manatdır. Mövsüm olmayan qış aylarında 
isə  500-700 manat arasında dəyişir.  

Yerli vətəndaşların bir qismi Şimali Qafqaz, Gürcüstan və ya Ukraynada, daha yaxşı imkanları 
olanlar isə Çexiya, İsrail və Almaniyada müalicəyə üstünlük verir. Bu ölkələr müalicə turizmi 
sahəsində böyük uğurlar əldə ediblər və yaxşı pul qazanırlar. Bu ölkələr Azərbaycanın bu sahədə 
ən güclü rəqibləridir. Onu da deyək ki, müalicə mərkəzlərindəki qiymətlər də müştərilərin cəlb 
olunmasında böyük rol oynayır. Azərbaycanın mineral suları Şimali Qafqazdakı müalicə sularının 
bənzəridir. Bu bölgədə üçulduzlu oteldə 21 günlük turun qiyməti 1500 manat, Ukraynada 1300-
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1800 manat, Çexiyada 2000 manat, Naftalanda 2000-3000 manat, Naxçıvanda isə 1500-2000 ma-
natdan başlayır. Dövlət tabeliyində olan "Bilgəh", "Abşeron", "Günəşli", "Qaranquş" sanatoriya-
larında müalicə kursu 18 gündür. Bu sanatoriyalarda xidmətlərin dərəcəsindən asılı olaraq paketlər 
570-1020 manat civarındadır. Rəqəmlərdən göründüyü kimi, dövlət tabeliyindəki müəssisələrdə 
müalicə turizmi daha ucuzdur. Belə ki, özəl sanatoriyalarda 1 günlük müalicə kursu 100-157 ma-
nat, dövlət sanatoriyalarında isə 33-56 manat arasındadır. Dövlət sanatoriyalarına göndərişləri 
dövlət müəssisə və təşkilatları verir ki, məbləğin 15 faizini fiziki şəxslər, 85 faizini isə dövlət 
müəssisələri ödəyirlər. Bilgəh, Günəşli və Qaranquş mehmanxanaları 444, Abşeron isə 387 nəfər-
lik yerdir.Təəssüf ki, bu mərkəzlərdə əlavə turizm xidmətləri göstərilmir. Belə ki, müalicə-kurort 
müəssisələri müstəqillik illərində də istiqamətlərini dəyişmədilər. Halbuki xarici ölkələrin müalicə 
müəssisələrində digər turizm xidmətləri də göstərilir. Müalicə turizmi inkişaf edən ölkələrdə xid-
mətlər dəstinə ən populyar turizm xidmətləri (ekskursiya, əyləncə xidmətləri və s.) daxildir. 
Şübhəsiz ki, rentabelliyi saxlamaq və  daha çox gəlir götürmək üçün əlavə  xidmətlərin göstəril-
məsi  vacibdir. 

Planetimizdə yeganə yatağı olan Azərbaycandan Çexiya, Xorvatiya və Ukraynaya aparılsa da  
on doqquz  xəstəliyə dərman olan Naftalan neftinin mənbəyində təsiri  üçqat böyükdür, çünki 
məhsulun 5-6 saatdan sonra keyfiyyəti dəyişir, təsiri azalır.Goranboy rayonu ərazisində yerləşən 
Naftalan istirahət və müalicə sanatoriyası hər il minlərlə insanları qəbul etmək şəraitinə malikdir. 
Təkcə 2018-ci ildə Naftalana dünyanın bir çox ölkələrindən, o cümlədən Rusiya Federasiyası, Öz-
bəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ukrayna, Latviya, Almaniya, Türkiyə, Kanada, 
İsrail, Polşa, Fransa, İspaniya, İtaliya, Yaponiya, Çin, Dominikan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və di-
gər ölkələrdən, ümumilikdə 3000 nəfər xarici turist gəlmişdir. Naftalanda fəaliyyət göstərən turizm 
obyektlərində gün ərzində 2000 qonağın qarşılanması, onlara yüksək səviyyədə xidmətlərin gös-
tərilməsi mümkündür. 

Onu da qeyd etmək olar ki, ölkəmizdəki özəl sanatoriyalarda çoxsaylı turizm xidmətləri göstə-
rilsə də  qiymətlər münasib deyil. Məsələn, Qəbələdəki özəl müalicə müəssisəsində birgünlük se-
ans 70 manat,  Naftalanda isə 90 manatdır. 21 günlük müalicə kursu keçmək üçün bir nəfər 1654-
5581 manat arasında pul xərcləməlidir. Sözsüz ki, bu məbləğ orta təbəqə üçün çox bahadır. Turizm 
sahəsində xidmətlər elə təşkil edilməli, qiymətlər elə təyin edilməlidir ki, bundan istifadə edənlərin 
sayı çox olsun. Məsələn, Türkiyə Respublikasında xarici turistləri cəlb edən amillər arasında ucuz 
və keyfiyyətli səhiyyə xidmətinin göstərilməsi əsas yer tutur. 

Mineral suların süfrə suyu kimi istifadəsi regionlarda bu suların istehsalı üzrə müəssisələrin 
yaradılmasına və sahibkarlığın inkişafına xüsusi təkan verir ki, bu da mineral suların regionlarda 
müalicə turizminin inkişafı ilə yanaşı iqtisadi əhəmiyyətliliyini də artırmış olur. Müalicə sularının 
iqtisadi səmərəlilyi aşağıdakı kimi izah oluna bilər: 

- müalicəvi mineral suların hasil olunaraq, qablaşdırılaraq süfrə suyu kimi   istehlakçılara təklif 
olunması; 

- bir çox xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə mineral və termal sulardan istifadə etməklə kom-
pleks kurort və SPA xidmətlərinin təşkili. 

Müalicəvi süfrə sularının rentabelliyinin müəyyən olunmasında onların gündəlik debiti, yerləş-
diyi ərazidə infrastrukturun inkişaf səviyyəsi, mənimsənilmə imkanları nəzərə alınır.Ölkədə müa-
licə turizmindən istifadənin potensial imkanlarının göstəricisi olan sanatoriya-kurort, istirahət ev-
ləri və istirahət bazalarının ölkə üzrə sayı 2015-ci ilin statistik məlumatlarına görə bu mərkəzdə 
çarpayıların sayı 10004-dür. Müalicədən istifadə edən hər bir turistin orta müalicə müddətinin 18-
20 gün civarında dəyişməsini nəzərə alsaq və istifadə günlərini 50 faiz həcmində (yəni 182,5 gün) 
götürsək, o zaman müalicə turizmi üçün gələn turistlərin ortalama sayı 96091 nəfər dəyərləndirilir. 
Yəni, optimal turist sayı = (çarpayı sayı * ilin 50 faiz günləri) orta qalma günləri və ya (10004 * 
182,5)/ ((18+20)/2) = 96091. Bu bizə onu deməyə əsas verir ki, adı çəkilən turizm növünün inki-
şafdan geri qalması ölkədə ÜDM-də hər il milyonlarla vəsaitin itkisinə gətirib çıxarır.  
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Bu xidmətlərin rentabelliyinin Azərbaycanda pullu xidmətlər məcmuəsində əhaliyə göstərilən 
pullu xidmətlərin strukturundakı məlumatlardan istifadə edərkən mövcud statistik məlumatları   
"E-views" tətbiqi proqram paketində emal etsək aşağıdakı xətti loqarifmik reqressiya tənliyini 
alacağıq. 

 
Cədvəl 2 

2013-2018-ci illərin müalicə turizmi üzrə statistik məlumat 
 

İllər 
Gəlmə turizmdə müalicə turizminin 

payı – MMG, min nəfər. 
Sanatoriya-kurort müəssisələrində göstərilən 

pullu xidmətlər -  SKMGPX, mln. manat 
2013 11,1 49496,6 
2014 14,1 54124,0 
2015 33,3 63988,5 
2016 43,0 72792,5 
2017 46,2 81891,7 
2018 46,3 86302,2 
 

log(SKMGPX) = 9.99701642199+0.3333559342982*log (MMG),                    (1) 
 
Loqarifmik reqressiya tənliyi əsasında deyə bilərik ki, müalicə turizmi məqsədi ilə gələn turistlə-

rin sayının 1% artması sanatoriya-kurort müəssisələrində göstərilən pullu xidmətlərin dəyərini  
0,33% artıra bilər.Bindan əlavə müalicə turizmi gələnlərin sayının   min nəfər artması sanatoriya-
kurort müəssisələrinə göstərilən pullu xidmətlərin həcmində 887,98 min manat  artıma səbəb olacaq. 

2015-2016-cı illərdə ölkədə baş verən devalvasiya bütün sektorlara təsir etdiyi kimi turizm sek-
toruna da təsir etdi. Azərbaycan turisti üçün xarici turizmin qiyməti baha olduğundan yerli turist-
lərin ölkə daxilində istirahətinə tələb artdı. Ölkəmizin xarici turistlər üçün qiymət baxımından cəl-
bedici olması  xarici turistlərin cəlb edilməsinə və  həm də yerli əhalinin daxildə istirahəti daxili 
turizmin inkişafına təkan verməklə, ölkədə yeni iş yerlərinin açılmasına, gəlirin xaricə deyil, ölkə-
mizdə qalmasına şərait yaratdı. 

Bütün bu müsbət meyillərlə yanaşı, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında turizmin, eləcə də müalicə-
sağlamlıq turizminin rolunun azalmasına olduqca mənfi bir təmayül kimi baxılmalıdır. Burada sırf 
iqtisadi təsir effekti ilə yanaşı problemin sosial aspektləri də diqqətə alınmalıdır. Bu, nadir turizm 
növlərindən biridir ki, sərt şəkildə yay mövsümünə bağlı deyil. Elə buna görə də kurortların 
yüklənməsində və yerli əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında müsbət rol oynaya bilər.  

 
Nəticə 

 
Tədqiqat nəticəsində gəldiyimiz mülahizə bundan ibarətdir ki, respublikamızda ixtisaslaşmış 

müalicə turizmini inkişaf etdirmək üçün xeyli miqdarda dövlət və özəl investisiyalar sərf 
olunmalıdır.Eyni zamanda müasir  keyfiyyət standartına malik xəstəxanalar yaradılmalı, xaricdə 
təhsil almış həkimlərin sayı artırılmalı, genişmiqyaslı reklam işi təşkil edilməlidir. Qeyd etdiklə-
rimizə nail olunması üçün aşağıdakı tədbirlərin görülməsi vacibdir: 

1. Turizm sektorunda, xüsusilə də respublikamızın müalicə turizmində üstünlük əldə etməsi  
üçün marketinq tədqiqatlarına ehtiyac vardır; 

2. Avropa-Gəncə, Avropa-Naxçıvan, Avropa-Lənkəran aviareyslərinin açılması müalicə turiz-
minin inkişafına təkan verə bilər; 

3. Müalicə turizmində digər potensial bölgələrimizin aşkarlanması üçün ciddi elmi-tədqiqatla-
rın aparılması vacibdir.  
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Уровень развития и перспективы медицинского туризма в Азербайджане 
 

Резюме 
Целью исследования является обоснование направления развития медицинского туриз-

ма на основе комплексного анализа уровня в Азербайджане в предпандемический период.  
Методология исследования. В работе были использованы методы логического обобще-

ния, системного подхода, анализа и синтеза, а также математико-статистические методы. 
Прикладное значение исследования заключается в обосновании необходимости раз-

вития туристической индустрии в стране по всем направлениям в соответствии с внутрен-
ним потенциалом и условиями, избегая тенденций одностороннего развития. 

Результаты исследования. В результате исследования выяснилось, что развитие меди-
цинского туризма в нашей стране находится не на желаемом уровне. В то же время дости-
жение целей развития туризма на основе использования существующего потенциала может 
закрыть пробелы в этой области. 

Оригинальность и научная новизна исследования В представленной научной статье 
исследуется сущность медицинского туризма, набор услуг и факторы развития. Было уста-
новлено, что природные ресурсы лечебного характера довольно богаты в разных регионах 
Азербайджана.Определено, что минеральная вода Истису в освобожденном Кельбаджар-
ском районе не уступает всемирно известным Карловарским источникам по своему хими-
ческому составу и физическим свойствам, а в некоторых отношениях является уникальной 
в мире. В связи с этим необходимо определить и эффективно использовать природный и 
экономический потенциал каждого региона, который важен для медицинского туризма. 

В представленной научной статье дана оценка факторов развития медицинского туризма 
в различных регионах Азербайджана, даны соответствующие предложения и рекомендации. 

Ключевые слова: лечение, туризм, здоровье, обследование, услуга, конкуренция, цена. 
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Development level and prospects of medical tourism in Azerbaijan 

 
Summary 

The aim of the study is to substantiate the direction of development of medical tourism based 
on a comprehensive analysis of the level in Azerbaijan in the pre-pandemic period. 

Research methodology. The work used the methods of logical generalization, systems ap-
proach, analysis and synthesis, as well as mathematical and statistical methods. 

The applied value of the study is to substantiate the need for the development of the tourism 
industry in the country in all directions in accordance with the internal potential and conditions, 
avoiding tendencies of one-sided development. 

Research results. As a result of the study, it turned out that the development of medical tourism 
in our country is not at the desired level. At the same time, achieving tourism development goals 
by leveraging existing potential can close the gaps in this area. 

Originality and scientific novelty of the research The presented scientific article examines 
the essence of medical tourism, a set of services and development factors. It was found that natural 
resources of a medicinal nature are quite rich in different regions of Azerbaijan.It was determined 
that the Istisu mineral water in the liberated Kelbajar region is not inferior to the world famous 
Karlovy Vary springs in its chemical composition and physical properties, and in some respects is 
unique in the world. In this regard, it is necessary to determine and effectively use the natural and 
economic potential of each region, which is important for medical tourism. 

The presented scientific article assesses the factors of the development of medical tourism in 
various regions of Azerbaijan, gives relevant proposals and recommendations. 

Key words: treatment, tourism, health, examination, service, competition, price. 
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TURİZM SFERASINDA TƏŞKİLATİ-İQTİSADİ MEXANİZMLƏRİN 

İŞLƏNİLMƏSİNƏ TƏSİR GÖSTƏRƏN ƏSAS PROSESLƏRİN MƏRHƏLƏLƏRLƏ 
İCRA MODELİ 

 
Xülasə 

Məqalədə turizm sferası ilə əlqəli sahələrin, ölkənin sabit iqtisadi inkişafının təminatı nəticə-
sində əhali gəlirlərinin artırılması, mövcud risklərin azaldılması amili kimi müxtəlif təsərrüfat fəa-
liyyəti növlərinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanır. Turizmin inkişaf etdirilməsinin təş-
kilati-iqtisadi aspektlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görüləcək tədbirlərin əlaqələndiril-
məsinin onun həllində açar rolunu oynayacağı qeyd edilir. 

Turizm sənayesinin təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin strukturunun işlənməsinə təsir göstərən 
əsas proseslərin mərhələlərlə həll edilməsinin fərqli modeli təklif edilir. Azərbaycanda turizm sə-
nayesinin inkişaf etdirilməsinə istiqamətləndirilmiş  dövlət siyasətinin təmin edilməsinin təşkilati-
iqtisadi mexanizminin fəaliyyətində tez-tez istifadə olunan alətlər qruplaşdırılır. 

Tədqiqatın məqsədi – turizm sferasında təşkilati-iqtisadi mexanizmlərin işlənilməsinə təsir 
edən problemlərin mərhələli həlli modelini təklif etməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – Azərbaycanda turizm sfersının regionlarda təşkili prosesi, onun 
inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq turizmin cəlbediciliyinin yüksəldilməsi nöqteyi-nəzərindən kifa-
yət qədər vacib elementlər kimi baxılır. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Azərbaycanın beynəlxalq turist cəlbediciliyinin dünya ölkə-
ləri içərisində önəmli mövqe tutması, regionların sosial-iqtisadi inkişafında turizmin rolunun açıq-
lanması və bu sferada təşkilati-iqtisadi proseslərin həlli üçün səmərəli tətbiq mexanizminin struk-
turunun hazırlanmasının vacibliyi izah edilir. 

Tədqiqatın nəticələri - Turizmin inkişaf etdirilməsinin təşkilati-iqtisadi aspektlərinin təkmil-
ləşdirilməsi istiqamətində görüləcək tədbirlərin əlaqələndirilməsinin onun həllində açar rolunu oy-
nayacağı əsaslandırılır və turizm sənayesinin təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin strukturunun iş-
lənməsinə təsir göstərən əsas proseslərin mərhələlərlə həll edilməsinin fərqli modeli təklif edilir. 
Bu isə turizm sferasında bir sıra çətin problemlərin həllinə dəstək olacaqdır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Turizm sənayesinin spesifikliyi və mövsümiliyi onun 
təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin strukturunun işlənilməsinə təsir edən proseslərin üç mərhələdə 
səmərəli həllini müəyyən edir. Turizm sferasında bu problem məsələlərin həllinə istiqamətləndi-
rilmiş dövlət siyasətinin təmin edilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin fəaliyyətində tez-tez 
istifadə olunan alətlərin qruplaşdırılması təklifi işdə elmi yenilikdir. 

Açar sözlər: turizm, təşkilati-iqtisadi mexanizmlər, proseslər, model, əsas açar alətlər. 
 

Giriş 
Son dövrlərdə turizm dünya miqyasında milyonlarla insanı səfərbər edən, iqtisadi inkişafa təkan 

verən, müxtəlif millətlərin insanları arasında anlaşma, ünsiyyət və tolerantlığın yaxşılaşmasına 
kömək edən bir növ sosial hadisəyə çevrilmişdir. Odur ki, fiziki, sosial və iqtisadi imkanlardan 
asılı olmayaraq, müasir cəmiyyətin hər hansı bir üzvü üçün turizm sənayesi infrastrukturunun 
mövcudluğu çox vacib şərtdir. Turizm fəaliyyəti iqtisadiyyatın güclü amili olmaqla bərabər, eyni 
zamanda həm təsirli sosial institut, həm də cəmiyyətin hərtərəfli inkişaf etdirilməsində, o cümlədən 
ictimai rifah və mədəniyyət səviyyəsini müəyyən edən göstərici  kimi insanların yaşayış səviy-
yəsinin yüksəldilməsində, onun mənəvi zənginləşdirilməsində həlledici rol oynayır [3, s.111-116]. 
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Mövcud ədəbiyyatlara istinad 
Turizm fəaliyyəti perspektivli istiqamətlərdən biri kimi çıxış edir və bu fəaliyyət nisbətən aşağı 

xərclərlə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən kompleks məsələlərin həll edilməsinə 
əlverişli şərait yaradır. Bu baxımdan turizm sferası ilə əlqəli sahələrin, o cümlədən bu sahədə təd-
qiqat aparan alimlər ölkənin sabit iqtisadi inkişafının təminatı nəticəsində əhali gəlirlərinin 
artırılması, mövcud risklərin azaldılması amili kimi regionlar üzrə müəssisələrdə və təsərrüfatlarda 
müxtəlif təsərrüfat fəaliyyəti növlərinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayır, həmçinin, 
həm yerli, həm də xarici təcrübəyə əsaslanmaqla qeyd edirlər ki, turizm sferasının dayanıqlı inki-
şafının təmin edilməsi bilavasitə bu məsələlərin həllinin səmərəli istiqamətidir [2, s.35-43]. 

Turistlər səyahətin müxtəlif tələbatlarını qarşılamağa can ataraq, aldıqları təəssüratlara getdikcə 
daha təcrübəli və tələbkar olurlar. Bu da öz növbəsində turizm sənayesinin təşkilati-iqtisadi as-
pektlərinin inkişafının təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq qurumların qarşısında mühüm 
tələblər qoyur. Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ilin “Turizm ili” elan edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyul 2011-ci il 1644 nömrəli Sərəncamından sonra 
Azərbaycanda turizm xüsusilə dinamik inkişaf etmiş, ölkədə daxili və xarici turizmin inkişafı 
istiqamətində qəbul edilmiş Strateji Yol Xəritəsi üzrə də tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş 
məsələlərin ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi bilavasitə turizm məhsulları arasında rəqabətin 
güclənməsini şərtləndirir. 2010-cu illə müqayisədə 2019-cu ildə turizm məqsədi ilə Azərbaycana 
gələn turistlərin sayında 2,2 dəfə artımın olması turizmin müxtəlif növləri üzrə seqmentlərin tutu-
munu artırır, bu isə turizm bazarının subyektlərini daha dar məqsədli seqmentlərə istiqamətləndi-
rərək, turizm məhsullarının şaxələndirilməsi, orijinallığının və unikallığının təmin edilməsi im-
kanlarını araşdırmağa məcbur edir [6, s. 562-569]. Bu qeyd etdiklərimiz ölkədə turizmin inkişafı-
nın  aktivləşdirilməsi üçün zəmin yaradır. 

Artıq son illərdə ölkəmizdə turizmin inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasına 
baxmayaraq, bu sahədə dünya təcrübəsində istifadə olunan mexanizmlər və dəstək tədbirləri 
hələlik sistemliliyi ilə fərqlənmir. Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiyyat və turizm 
sahəsində dövlət siyasətinin ayrı-ayrı alətləri və mexanizmləri arasında inteqrasiya və koordina-
siya əlaqəsinin yaradılması vacibdir [7, s. 22-27]. Belə ki, qeyd edilən sahələrin mexanimləri (alət-
ləri) arasında inteqrasiyanın olmaması, bir tərəfdən regionların sosial-iqtisadi inkişaf problem-
lərinin həllində turizm potensialından səmərəli istifadə edilməsinə, digər tərəfdən sağlamlıq-
istirahət turizmi məqsədi ilə bu əraziləri seçən şəhər əhalisi və xarici vətəndaşların  tələbatının 
təmin edilmə ehtimalının aşağı olmasına gətirib çıxarır. Turizm sənayesinin inkişafı üzrə dövlət 
siyasətində nəzərdə tutulmuş məsələlərin həlli bu sahədə təşkilati-iqtisadi mexanizmlər arasında 
koordinasiya əlaqəsi yaradılmadan həll edilə bilməz [8, s.83-88]. Bu, ilk növbədə, regionlarda 
turizmin inkişafını müəyyən edən perspektiv və istiqamətlərin təyin edilməsinə, eləcə də turizmin 
səmərəli inkişafını təmin edən həlledici tədbirlərin və metodların layihələşdirilməsinin həyata 
keçirilməsinə aid edilir [1, s.112-119]. 

Turizm sənayesinin təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin strukturunun işlənməsinə təsir 
edən proseslərin mərhələlərlə həlli modeli 

Müasir turizm bir çox amillərin təsiri altında inkişaf edir. Hal-hazırda bu amillərdən ən önəmlisi 
turizmin inkişafı üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi proseslərində transformasiyanı və onun 
ayrı-ayrı növlərinin inkişafı üçün nəzərdə tutulan tədbirləri müəyyənləşdirən yeni iqtisadi şərait 
hesab edilir. Turizmin inkişafı üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində nəzərdə tutulan 
transformasiya yalnız turizmin prioritet növlərinin strukturuna deyil, həmçinin turizm sənayesi 
subyektlərinin stimullaşdırılması və dəstəklənməsi sisteminə, turizm fəaliyyətinin bu və ya digər 
istiqamətlərinin inkişafının təşkilati-iqtisadi aspektlərinə təsir göstərir. 

Müəllifin fikrincə, Azərbaycanda turizmin müxtəlif növlərinin inkişafı aşagıdakı təşkilati-iqti-
sadi aspektlərin formalaşdırılmasını hərtərəfli əhatə etməlidir: turizmin inkişafına yönəldilmiş 
dövlət idarəçiliyi orqanlarının gücü və tədbirlərinin əlaqələndirilməsi; ayrı-ayrı tədbirlərin həyata 
keçirilməsində idarələrarası qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, digər nazirlik və təşkilatların 
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müəyyən tədbirlərin keçirilməsinə cəlb edilməsi; fərqli turizm məhsullarının formalaşmasına, tu-
rizm sənayesinə yeni növ müəssisə və xidmətlərin inteqrasiyasına istiqamətləndirilmiş daha sıx və 
səmərəli sahələrarası əlaqələrin qurulması. Turizmin inkişaf etdirilməsinin təşkilati-iqtisadi as-
pektlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görüləcək tədbirlərin əlaqələndirilməsi onun həllində 
açar rolunu oynayır. Müxtəlif  tədqiqatçıların regionlardakı  təcrübəsi bu fərziyənin doğruluğunu 
sübut edir [4, s. 125-137; 5, s. 59-61]. 

Fikrimizcə, ilk növbədə, gələcək 5 ildə turizmin tənzimlənməsini formalaşdıran mexanizmlərə 
təsir göstərəcək aşagıdakı hadisələrin əhəmiyyətinin nəzərə alınması məqsədəuyğundur:  

- regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarına uyğun olaraq turizm sənayesinin 
inkişaf etdirilməsi; 

- ölkə çərçivəsində turizmin inkişafını təmin edə biləcək yeni layihələrin hazırlanması və tətbiq 
edilməsi məqsədi ilə xüsusi kreditlərin ayrılması, o cümlədən turizm sferasına xarici investisiya 
qoyuluşunun sürətləndirilməsi; 

- turizm sektorunun formalaşması və inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə ölkəyə xarici iqtisadi 
inteqrasiya aktivlərinin  cəlb edilməsi; 

- turizm klasterlərinin, komplekslərinin və bu sfera ilə əlaqəli digər iri obyektlərin tikilməsi və 
işə salınması sahəsində turməhsulların brendinqi və irəliləməsi üzrə reklam  xarakterli işlərin gö-
rülməsi və məqsədli marketinq səylərinin həyata keçirilməsi. Bu hadisələrin proqnozlaşdırılma-
sının əsasını ölkə üzrə subyektlərin turizmin inkişafına yönəldilmiş proqram-məqsədli yanaşma-
ları, həmçinin “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Stra-
teji Yol Xəritəsi” ndə dörd istiqamətdə müəyyənləşdirilmiş turizmin strateji hədəflərinin səmərəli 
həyata keçirilməsi təşkil edir.    

Yaxın illər ərzində ölkəmizdə yaranmış geosiyasi və iqtisadi trendləri qoruyub saxlamaqla 
yanaşı, səyyar turist axınının beynəlxalq turistlərlə bərabər daxili turistlərin qəbuluna yenidən isti-
qamətlənəcəyini proqnozlaşdırmaq lazımdır ki, bu da turizm sahəsində tədqiqatçıların və mütə-
xəssislərin, hətta ekspertlərin fikirləri ilə eynilik təşkil edir. Bu baxımdan da, turizm şirkətləri tu-
ristlərin fərqli məqsədlərinə əsaslanan davranış xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla yeni məqsədli 
auditoriyaların yaranması və turizm bazarının seqmentləşdirilməsinin dərinləşməsini gözləməli-
dir. Beləliklə, fərqli məqsədli turistlərin axını və dərin seqmentlərə malik olan turizm bazarı forma-
laşdığı halda turizm məhsulunun potensial satış bazarı genişlənmə imkanına malik olur.    

Öz növbəsində, qeyd etdiyimiz bu şərtlər ölkəmizdə fəaliyyət göstərən turizm destinasiyaları 
arasında rəqabəti kəskinləşdirir ki, bu da qanunauyğun nəticələrə gətirib çıxaracaqdır: 

- müxtəlif ərazilərdə yerləşən turizm destinasiyaları özlərinin turizm məhsulunun unikallaşdırıl-
ması, onun turistlərin tələbatını ödəməsi baxımından genişləndirilməsi (irəliləməsi) səbəbindən 
tədbirlərin gücləndirilməsi məcburiyyətində qalır və nəticədə müxtəlif spesifikliyə malik olan tu-
rizm növləri göstərilən məsələlərin həllində səmərəli alət kimi çıxış edir;  

- müəssisələrin həyat tsiklinin inkişaf qanunauyğunluğuna əsaslanaraq, turizm şirkətləri öz 
fəaliyyətini optimallaşdırmağa və səmərəliliyini yüksəltməyə çalışacaqdır. 

Turizm şirkətlərinin fəaliyyətinin optimallaşdırılmasına və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə 
olan ehtiyacları informasiya və digər turizm xidmətlərinin innovativ texnologiyaları, həmçinin tu-
ristlərə göstərilən xidmətin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı turizm bazarının formalaşması və 
inkişafını stimullaşdıracaqdır. Bu aspekt xüsusilə ölkəmizdə turizm sənayesinin inkişaf etdirilməsi 
üçün vacib elementlərdən biri hesab edilir. Turizm sənayesinin təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin 
strukturunun işlənməsinə təsir göstərən əsas proseslərin mərhələlərlə həll edilmə modeli müəllif  
tərəfindən şəkil 1-də verilmişdir.  
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Şəkil 1. Turizm sferasında təşkilati-iqtisadi mexanizmlərin işlənilməsinə təsir göstərən əsas 

proseslərin mərhələlərlə icra edilmə modeli. 
 
Qeyd: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 
 
Turizm sferasının təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin strukturunun işlənməsinə təsir göstərən 

proseslərin mərhələlərlə icra edilməsi modelindən  aşağıdakıları qeyd edə bilərik:  
I Mərhələ. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əsas turizm destinasiyalarında, turist qəbulu baxı-

mından, rəqabətin kəskinləşməsini şərtləndirən proseslərin təşkili  məsələlərini əhatə edir: 
 turizm məhsulunun unikallığı və orijinallığını artırmağa imkan verən turizmin prioritet inki-

şafı; 
 turizm məhsulunun unikallığı və onun rəqabət üstünlüklərinin gücləndirilməsi istiqamətində 

sahibkarlıq formalarının inkişaf etdirilməsi; 
 turizm şirkətlərinin optimal sayının müəyyən olunması və səmərəli fəaliyyətinin artırılması 

istiqamətində turizm bazarının inkişafı. 
II Mərhələ. Beynəlxalq turist axınının maksimum əhəmiyyət kəsb edəcək sayının daxili 

turizmə istiqamətləndirilməsinin təmin edilməsi: 
 turistlərin seçdiyi hədəflərə əsasən onların siyahısının genişləndirilməsi, bunun müqabilində 

bazarın seqmentləşdirilməsinin dərinləşdirilməsi; 
 şirkətlərə müvafiq yeni turməhsulun hazırlanmasına istiqamətləndirilmiş tədbirlərin işlənil-

məsi; 
 müxtəlif resursqənaətli və yeni turməhsul hazırlaya biləcək innovasiyalı texnologiyalara 

olan tələbat səviyyəsinin müəyyən edilməsi, bu istiqamətdə tədbirlərin hazırlanması. 
III Mərhələ. Regionlarda müvafiq turizm müəssisələrinin planlarına əsaslanan turizm 

sənayesinin inkişafının həyata keçirilməsi: 

I Mərhələ: Turizm 
destinasiyaları arasında 
rəqabətin kəskinləşməsi 

II Mərhələ: Beynəlxalq 
turist axınının əhəmiyyətli  
sayının  daxili turizmə 
istiqamətləndirilməsi 

III Mərhələ: Fərqli regi-
onlar üzrə turizm müəs-
sisələrinin planlarına uy-
ğun olaraq turizm səna-
yesinin inkişafı 

Ərazilər üzrə  turizm 
məhsulunun unikallığı və 
orijinallığını artırmağa 
imkan verən turizmin 
prioritet inkişafı 

Turizm məhsulunun 
unikallığı və onun rəqabət 
üstünlüklərinin gücləndi-
rilməsinə imkan verən 
istiqamətlərdə kiçik və 
orta sahibkarlığın inkişafı 

Turizm şirkətlərinin opti-
mallaşdırılması və fəaliy-
yətinin səmərəliliyinin 
artırılması sferasında 
turizm bazarının inkişafı 

Hədəflərinə (məqsədlərinə)  
görə  turistlərin siyahısının 
genişləndirilməsi, bazarın 
seqmentləşdirilməsinin 
dərinləşdirilməsi 

Şirkətlər üzrə  yeni turməh-
sulun hazırlanmasına olan 
tələbat 

İlk növbədə enerjiqənaətli 
və yeni turizm məhsulu  
hazırlaya bilən  innovasiya 
texnologiyalarına tələbat 

Turizm klasterləri və 
komplekslərinin, digər 
iri obyektlərin tikilmə-
si və istismara verilməsi 

Turizm kompleksləri və 
iri obyektlərə yaxın ət-
rafda turistlərə xidmət 
göstərcək bütün kiçik və 
orta müəssisələrin  for-
malaşdırılması 

Fəaliyyət göstərən turizm 
destinasiyaları üzrə müx-
təlif  turizm növlərinin 
rolunun gücləndirilməsi 
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 turizm sənayesi üzrə obyektlərin (klasterlər, kompleks və s) tikilməsi və istifadəyə verilməsi; 
 həmin obyektlərə nisbətən yaxın ərazilərdə turistlərə xidmət göstərən kiçik və orta sahibkar-

lıq müəssisələrinin yaradılması və formalaşdırılması; 
 ölkədə fəaliyyət göstərən turizm destinasiyalarında turizmin müxtəlif növlərinin rolunun 

gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi.  
Turizmin təşkilati-iqtisadi aspetktlərinin formalaşdırılması mexanizmlərinin işlənilməsi ilə 

bağlı təklif edilən model əsasında proqnoz qiymətləndirmə çərçivəsində dar istiqamətli, həm də 
kompleks tədbirlərin formalaşdırılması gözlənilir. Kiçik və orta sahibkarlıq təşəbbüsünün stimul-
laşdırılması obyektləri qismində aşağıdakılar çıxış edə bilər: 

- informasiya texnologiyalarının internetdə və müxtəlif turizm şirkətləri mühitində istifadəsi 
üzrə layihələr; 

- turizm sferasında innovativ biznes texnologiyalarının tətbiqi; 
- turizmin brendinq xidməti, yəni fərdi şəxslər, müəssisə və təşkilatlar tərəfindən fərqli xidmət-

lərin göstərilməsi və turizm məhsullarının təbliğ edilməsi istiqamətində marketinq layihələri; 
- turizm sferasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı. 
Bu hadisələrin müəyyən edilməsi turizmin dəstəklənməsi və stimullaşdırılması tədbirlərinin 

sistemli tətbiqinə keçid üçün əlverişli variantın seçiminə şərait yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
bir qayda olaraq, turizm sferasının təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin işlənilməsi ilə əlaqəli kom-
pleks tədbirlər epizodik və yerli xarakter daşıyır. Ümumiyyətlə, turizmin strateji inkişafında müəy-
yənləşdirilmiş qərarların yerinə yetirilməsi üzrə nəzərdə tutulmuş göstəricilərə nail olmağı təmin 
edən və regionların turizm-rekreasiya kompleksinin formalaşdırılması məsələlərinə uyğun olan 
tədbirlər sistemi turizm sənayesinin səmərəli tənzimləmə mexanizmi hesab edilir. Turizm səna-
yesinin təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin səmərəliliyini əks etdirən göstəriciləri üç istiqamətdə 
komplektləşdirmək olar: 

- iqtisadi göstəricilər-turizm sferasında tətbiq edilməsi məqsədi ilə qəbul olunmuş yeni layi-
hələrin sayı; bazarda 2 il və daha çox müddət ərzində təşəbbüs göstərən və fəaliyyətdə olan yeni 
turizm məhsullarının (marşrutlarının) sayı; turizm sferasının inkişafı məqsədi ilə cəlb olunmuş 
investisiyaların həcmi; 

- sosial göstəricilər-turizm sənayesində yeni açılmış iş yerlərinin sayı; bu işlərdə çalışan iş-
çilərin orta aylıq əməkhaqqı; turistlərə yerli əhali tərəfindən fərdi xidmət göstərilməsindən əldə 
olunan gəlirin həcmi və s.; 

- texnoloji göstəricilər-regionların turizm müəssisələri tərəfindən tətbiq edilmiş yeni texnologi-
yaların sayı; yerli əhalinin qonaqpərvərlik xüsusiyyətlərini əks etdirən məqsədli proqramların tət-
biqi; İnternet şəbəkəsində regionun turizm məhsulu üzrə sorğu parametrləri haqqında axtarışlar və 
onların asan əldə olunma sisteminin mövcudluğu və s. 

Bizim fikrimizcə, bu üç qrup göstəricilərin əlçatan olması baxımından birbaşa təsir mexanizm-
ləri daha səmərəli variant hesab edilir. Birbaşa təsir mexanizmləri içərisində ilk növbədə subsidi-
yalaşdırma və qrant dəstəyinin verilməsi durur, çünki onlarda həm obyektə, həm də stimullaşdırma 
predmetinə münasibətdə ünvanlılıq  əsas şərt hesab edilir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, bir-
başa təsir mexanizmlərinin məlumatları  çevikdir və təsir dairəsinə tez uyğunlaşma  xüsusiyyətinə 
malikdir. 

Bundan əlavə, regionların və bələdiyyə qurumlarının turizm sferası ilə əlaqəli digər məqsədli 
proqramlarla inteqrasiyanı təmin edən mexanizmlər də nisbətən səmərəli variant kimi qəbul edilə 
bilər. Bu sfera üzrə məqsədli proqramların həyata keçirilməsi zamanı inteqrasiyanı təmin edən 
mexanizmlərə, hər şeydən əvvəl, bütövlükdə turizm sənayesində regional strateji sənədlərin, o 
cümlədən müxtəlif layihələrin icraçılarının siyahısının dəqiq müəyyənləşdirilməsi  və formalaşdı-
rılması aiddir. Bunlarla yanaşı, regional səviyyədə turizmdə kiçik və orta sahibkarlığın infrastruk-
turunun inkişafı məqsədilə tətbiq edilən mexanizmlər, o cümlədən informasiya-konsaltinq dəstəyi 
sistemləri, təhsil-məsləhət kurslarının təşkili tədbirləri, biznes-innovasiya sistemləri və s. səmərəli 
variantlar hesab edilir. 
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Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişafı üzrə dövlət siyasətinin təmin edilməsinin 
təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin açar alətlər qrupu 

Turizmin tənzimlənməsinə təsir göstərən səmərəli mexanizmlərin ayrılmaz, lakin son dərəcə 
vacib tərkib hissəsi kimi kənd ərazilərində turizmin kiçik və orta sahibkarlığının təbliği və turizm 
sənayesi ilə əlaqəli fəaliyyət növlərində çalışan əhali qruplarının cəlb edilməsini təmin edən işlər 
çıxış edə bilər. Azərbaycanda turizmin strateji perspektivində regionlarda turizmin kiçik və orta 
sahibkarlığının inkişafına sistemli yanaşmanın tətbiqinin inkişafını əhatə edən müxtəlif proqnoz-
ların hazırlanması məqsədəuyğun hesab edilir. 

Turizmin kiçik və orta sahibkarlığının inkişafını əks etdirən bu tip sistemlilik layihələrin geniş-
ləndirilməsinin müxtəlif mərhələlərində sahibkarlıq təşəbbüslərinin stimullaşdırılması, eləcə də 
regionlar və bələdiyyə səviyyəsində dövlət tənzimlənməsinin müxtəlif alətləri ilə inteqrasiyasında 
tətbiq edilən mexanizmlərin birləşməsi kimi ifadə ediləcəkdir. 

Bizim fikrimizcə, Azərbaycanda turizm sənayesinin təşkilati-iqtisadi aspektlərinin təkmilləş-
dirilməsi istiqamətində təklif olunan bu mexanizmlərdə güclənən inteqrasiya meyilləri  mütləq 
nəzərə alınmalıdır. Bu istiqamətdə güclənən inteqrasiya meyilləri, ilk növbədə, turizm və kənd 
təsərrüfatı sferalarının birgə fəaliyyəti, eləcə də mədəniyyət sənayesinin inteqrasiyası çərçivəsində 
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqələndirilir. Həmçinin, turizmin inkişafını müəyyən edən, 
turizmin prioritet vəzifələri və amilləri də daxil edilməklə onun tənzimləyici alətlərinin şaquli 
qarşılıqlı əlaqəsinin formalaşdırılması və qarşılıqlı tamamlanmasının məqsədəuyğunluğu mütləq 
nəzərə alınmalıdir. Tədqiqta işində təklif edilmiş bu müddəalara uyğun olaraq, Azərbaycanda 
turizmin inkişafına istiqamətlənmiş dövlət siyasətinin təmin edilməsinin təşkilati-iqtisadi mexa-
nizminin əsaslarını müəyyən edə bilərik. Beləliklə, dissertasiya işində turizm sənayesinin inkişafı 
üzrə dövlət siyasətinin təmin edilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin əsasına  ikisəviyyəli 
bazada baxılmasının məqsədəuyğunluğu vurğulanır: dövlət, regionlar  səviyyəsində. Dövlət və 
regionlar səviyyəsində qəbul edilmiş strateji əhəmiyyətli sənədlər isə müvafiq olaraq  yerli 
özünüidarəetmə və mikro-səviyyədə realizasiya edilməklə turizmin inkişafına əhəmiyyətli təsir 
göstərəcəkdir.  

Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişaf etdirilməsinə istiqamətləndirilmiş  dövlət siyasətinin 
təmin edilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin əsaslarının tərkibində onun həyata keçirilmə-
sinin subyektləri, həmçinin müəyyən bir səviyyədə realizasiyası mexanizminin fəaliyyətinin məq-
sədi, eləcə də tez-tez istifadə olunan alətlər qruplaşdırılaraq verilmişdir (şəkil 2). 

Turizmin inkişafı üzrə dövlət siyasəti tiplərinin bu cür bölüşdürülməsi ölkəmizdə  turizmin 
inkişafı üzrə strateji sənədlərin ikisəviyyəli bazasının formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Müəllifin 
fikrincə, dövlət səviyyəsində “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inki-
şafına dair Strateji Yol Xəritəsi” ndə müəyyənləşdirilmiş turizmin strateji hədəfləri  çərçivəsində 
turizm sənayesinin inkişafına dəstəyin məqsədi, vəzifələri, prioritetləri və mexanizmlərini müəy-
yən edən altproqramların hazırlanması məqsədəuyğundur. 

Azərbaycan Respublikasının subyektləri səviyyəsində turizmin inkişafı üçün ayrıca strateji 
sənədin (strategiyanın, proqramların) olması: Bakı şəhərinin turizm potensialının tam gerçəkləşdi-
rilməsi; turizm sektorunun inkişafı üçün ölkə üzrə əlverişli mühitin formalaşdırılması; yerli və 
xarici turistlər üçün regional turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi və turistlərin  məmnunluğunun 
artırılması məqsədilə milli turizm keyfiyyət sisteminin yaxşılaşdırılması istiqamətlərində olan hə-
dəfdə nəzərdə tutulmuş turizmin regionlar üzrə müxtəlif növlərinin bu sferanın prioritet istiqamət-
lərindən biri olduğunun elmi-praktiki cəhətdən əsaslandırılması və onun bilavasitə həmin re-
gionlarda genişləndirilməsi məqsədəuyğundur. Müəllifin fikrincə, turizmin şaxələndirilmiş fərqli 
növlərinin ölkənin regionlarına xas olduğunun müəyyən edildiyi və ya yalnız ayrı-ayrı bələdiyyə 
qurumları və turizm-klasterləri üçün prioritet təşkil etdiyi ərazilər üçün müvafiq yarımproqram-
ların turizm inkişaf proqramı çərçivəsində hazırlanması  və onun həyata keçirilməsi məqsədəuy-
ğun hesab edilir. 
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Şəkil 2. Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişafı üzrə dövlət siyasətinin təmin edilməsinin 
təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin əsas alətlər qrupu. 

 
Qeyd: Şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Yuxarıda qeyd edilən strateji sənədlərin məzmununda turizmin inkişafı üzrə anlayış aparatı, 

məqsəd, vəzifə və prioritetlərin dəqiqləşdirilməsi ilə yanaşı  idarələrarası qarşılıqlı fəaliyyətin 
müddəaları və mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və istifadə olunan alətin dövlət tənzimlən-
məsi səviyyələri arasında əlaqələndirilməsi kimi məsələlər mütləq öz əksini tapmalıdır. Fikrimiz-
cə, Azərbaycanda turizmin dayanıqlı inkişafını təmin edən dövlət siyasətində idarələrarası qarşı-
lıqlı fəaliyyətin nisbətən perspektivli sahələri aşağıdakılar hesab edilir: 
• dövlət və beynəlxalq səviyyəli fondlar, banklar, qrant layihələri və turizmin inkişafına dəstək 

verən digər əlaqəli təşkilatlar tərəfindən turizm layihələrinin hazırlanması və həyata keçirilmə-
sinə  uzunmüddətli kredit, subsidiya, qrant və s. kimi birbaşa maliyyə dəstəyi; 

• turizm sənayesinin inkişafı çərçivəsində, həmçinin regionlar üzrə mövcud və yeni turizm məh-
sulunun formalaşması və təbliğatı-təşviqatı sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsindən yarar-
lanmaqla dövlət-özəl tərəfdaşlığının tətbiqi; 

  Turizm sənayesinin inkişafı üzrə dövlət siyasəti: dövlət səviyyəsi 
 Subyektlər: Az.Dövlət Turizm Agentliyi, Az.Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Az.İqtisadiyyat Nazirliyi, Az. 

Ekologiya Nazirliyi, AHİK və s. 
 Məqsəd: turizm sənayesinin dayanıqlı seqmenti kimi turizmin inkişafı üçün şəraitin yaradılması 
 İstifadə olunan alətlər: turizmin inkişaf strategiyasına (proqramı) inteqrasiya, iqtisadiyyatın turizm 

sənayesi ilə əlaqəli sahələri (kənd təsərrüfatı, ekologiya, dini qurumlar və s.), kiçik və orta sahibkarlıq 
təsərrüfatları, vergi, informasiya, investisiya fondları, marketinq alətləri, təbliğat-təşviqat tədbirləri, klaster 
yanaşması. 

Turizm sənayesinin inkişafı üzrə dövlət siyasəti: regionlar səviyyəsi 
 Subyektlər: regionlar üzrə turizm şirkətləri, kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyat,ekologiya və s. nazirliklərinin 

regional idarələri, gənclərlə iş, iqtisadiyyat və sahibkarlıq  
 Məqsəd: regionda turizmin inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, turizmin inkişafı üzrə layihələrin 

dəstəklənməsi 
 İstifadə olunan alətlər: iqtisadi, təşkilati və birgə mexanizmlərdən kompleks şəkildə istifadə 

Yerli özünüidarəetmə (turizm sferası ilə əlaqəli əhali və sahibkarlıq subyektlərinin onun inkişafına 
cəlb edilməsi ) 
 Subyektlər: yerli administrasiya mütəxəssisləri, turizmin inkişafına məsul şəxslər, kənd təsərrüfatı, 

sahibkarlıq, dini, tarixi muzeylər və milli qoruqlar, mədəniyyət 
 Məqsəd: Turizm sferası ilə əlaqəli əhali və sahibkarlıq subyektlərinin turizmin inkişafına cəlb 

etdirilməsi, turizm sənayesinin fəaliyyətini əks etdirən layihələrin dəstəklənməsi 
 İstifadə olunan alətlər:  maliyyə, informasiya-məsləhət, marketinq, təbliğat-təşviqat mexanizmləri, 

dövlət-özəl tərəfdaşlığı, həmkarlar ittifaqı komitələri 

Mikro-səviyyə ( turizm müəssisələri və təşkilatları ) 
 Subyektlər: turizm sənayesinin hüquqi şəxsləri və sərbəst  məşgul olan əhali (fiziki şəxslər)   
 Məqsəd: turizm sənayesində  sahibkarıq və qeyri-kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 
 İstifadə olunan alətlər: layihə idarəetmə alətləri, strateji menecment, turizm məhsulunun təbliğ edilməsi 

və reklamı, turizm subyektləri haqqında İnternet şəbəkələrindən yararlanmanın əlçatan olması 
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• AHİK-in xətti ilə dünya ölkələrinə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sanatoriya-kurort xid-
mətləri, qiymətlərin kifayət qədər aşağı olması, keyfiyyətli müalicə ocaqlarının reklamı istiqa-
mətində beynəlxalq konfrans, simpoziumların təşkili, videoçarxlar vasitəsi ilə iştirakçıların 
müalicəvi əhəmiyyətli yeraltı suların kimyəvi tərkibi, müalicədə istifadə edilən palçıqlar, 
müalicənin nəticəsi və s. kimi təbliğat-təşviqat məqsədli tədbirlərlə tanış edilməsi; 

• turizm sferasında informasiya, məsləhət, maarifçilik və təhsil fəaliyyəti, İnternet şəbəkələrində 
yeni turizm məhsulu haqqında məlumatların genişləndirilməsi və s. 
 

Nəticə 
Beləliklə, idarələrarası qarşılıqlı fəaliyyətin qeyd edilən iki mexanizminin prioriteti tam mənada 

saxlanılır:  
1.  Turizmin inkişafı üzrə daimi fəaliyyət göstərən ictimai orqanların təşkili və fəaliyyət göstər-

məsi.  
2. Turizm sferasında idarələrarası qarşılıqlı fəaliyyət mexanizminin hərtərəfli müşahidəsini 

əhatə edən texnoloji xəritələrin işlənib hazırlanması və təsdiq edilməsi. 
Turizmin dövlət tənzimlənməsinin səviyyələri arasında istifadə olunan alətin koordinasiyasına 

gəldikdə isə, bizim tərəfimizdən koordinasiya ilə əlaqəli tədbirlər tövsiyə edilir ki, bunlara da aşa-
ğıdakılar aiddir: turizmin inkişafı üzrə ayrı-ayrı tədbirlərin siyahısının, eləcə də turizmin şaxələn-
dirilmiş növlərinin inkişafı məqsədilə yerli bələdiyyələrə subsidiyaların verilməsi qaydasının for-
malaşdırılması üzrə işlər; regionlarda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin administrasiyaları, 
yerli bələdiyyələr, kənd əraziləri və şəhər dairələrinin mütəxəssislərinin iştirakını təmin edən xü-
susi əlaqələndirmə vasitələrinin, o cümlədən əlaqələndirmə orqanlarının yaradılması; turizmin in-
kişafı üzrə idarələrarası qarşılıqlı fəaliyyət çərçivəsində peşəkar cəmiyyətin, nazirliklərin və tu-
rizm komplekslərinin ekspertlərindən ibarət koordinasiyanın yaradılması, turizm şirkətlərinin fəa-
liyyətində yeni turməhsulun genişləndirilməsini şərtləndirən tədbirlərin hazırlanması və reklam 
olunması. 
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Поэтапная модель выполнения основных процессов, влияющих на разработку 

организационно-экономических механизмов в сфере туризма 
 

Резюме 
В статье подчеркивается важность развития различных видов хозяйственной деятель-

ности, связанных со сферой туризма, как фактора увеличения доходов населения, сниже-
ния существующих рисков в результате обеспечения устойчивого экономического разви-
тия страны. Отмечается, что координация мероприятий по совершенствованию органи-
зационно-экономических аспектов развития туризма будет играть ключевую роль в его 
решении. 
Предложена иная модель поэтапного решения основных процессов, влияющих на функц-

ионирование структуры организационно-экономических механизмов туристской отрасли. 
В Азербайджане группируются инструменты, часто используемые в деятельности орга-
низационно-экономического механизма обеспечения государственной политики, направ-
ленной на развитие индустрии туризма. 

Цель исследования - предложить модель поэтапного решения проблем, влияющих на 
разработку организационно-экономических механизмов в сфере туризма. 

Методология исследования - процесс организации сферы туризма в Азербайджане с 
точки зрения ее развития и повышения привлекательности международного туризма 
рассматривается как достаточно важные элементы. 

Значение исследования - объясняется важность определения  международной туристи-
ческой привлекательности Азербайджана в странах мира, выявления роли туризма в со-
циально-экономическом развитии регионов и разработки структуры эффективного меха-
низма применения для решения организационно-экономических процессов в этой сфере. 

Результаты исследования - обосновано, что координация мероприятий по совершенст-
вованию организационно-экономических аспектов развития туризма будет играть ключе-
вую роль в его решении, предложена дифференцированная модель поэтапного решения ос-
новных процессов, влияющих на функционирование структуры организационно-экономи-
ческих механизмов туристской отрасли. Это будет способствовать решению ряда сложных 
проблем в сфере туризма. 

Оригинальность и научная новизна исследования-специфика и сезонность туристс-
кой отрасли определяют эффективное решение процессов, влияющих на разработку струк-
туры ее организационно-экономических механизмов, в три этапа. Предложено  группиров-
ка инструментов, часто используемых в деятельности организационно-экономического 
механизма обеспечения государственной политики, направленной на решение данных 
проблемных вопросов в сфере туризма, что является научной новизной в работе. 

Ключевые слова: туризм, организационно-экономические механизмы, процессы, 
модель, основные ключевые инструменты. 
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A step-by-step model of the implementation of the main processes affecting the 
development of organizational and economic mechanisms in the field of tourism 

 

Summary 
The article emphasizes the importance of the development of various types of economic 

activities related to tourism as a factor of increasing incomes of the population, reducing existing 
risks as a result of ensuring sustainable economic development of the country. It is noted that the 
coordination of measures to improve the organizational and economic aspects of tourism 
development will play a key role in its solution. 

A different model of step-by-step solution of the main processes affecting the functioning of the 
structure of organizational and economic mechanisms of the tourism industry is proposed. In 
Azerbaijan, the instruments often used in the activities of the organizational and economic 
mechanism for ensuring state policy aimed at the development of the tourism industry are grouped. 

The purpose of the study -  to propose a model of step-by-step solution of problems affecting 
the development of organizational and economic mechanisms in the field of tourism. 

Research methodology - the process of organizing the tourism sector in Azerbaijan from the 
point of view of its development and increasing the attractiveness of international tourism is 
considered as quite important elements. 

Significance of the research - explains the importance of determining the international tourist 
attractiveness of Azerbaijan in the countries of the world, identifying the role of tourism in the 
socio-economic development of regions and developing the structure of an effective mechanism 
for solving organizational and economic processes in this area. 

Research results - it is proved that the coordination of measures to improve the organizational 
and economic aspects of tourism development will play a key role in its solution, a differentiated 
model of step-by-step solution of the main processes affecting the functioning of the structure of 
organizational and economic mechanisms of the tourism industry is proposed. This will contribute 
to solving a number of complex problems in the field of tourism. 

Originality and scientific novelty of the research - the specifics and seasonality of the tourism 
industry determine the effective solution of the processes affecting the development of the 
structure of its organizational and economic mechanisms in three stages. A grouping of tools often 
used in the activities of the organizational and economic mechanism for ensuring state policy 
aimed at solving these problematic issues in the field of tourism is proposed, which is a scientific 
novelty in the work. 

Key words: tourism, organizational and economic mechanisms, processes, model, main key 
tools. 
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Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru     
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ƏHALİNİN ƏRZAQ MƏHSULLARI İLƏ 
TƏMİNAT SƏVİYYƏSİNİN TƏDQİQİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatının 
mövcud vəziyyətini öyrənməklə, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının intensivləşdiril-
məsinin ölkə əhalisinin etibarlı kənd təsərrüfatında rolunu əsaslandırmaqdan ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi üzrə qiymətləndirilmə meyarlarının 
optimal əsaslarla seçilməsinə və onların müqayisəli şəkildə tətbiq imkanlarının müəyyənləş-
dirilməsinə əsaslanır. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Azərbaycanda əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı 
əhalidə zəruri nəzəri-metodoloji aspektlərin konkretləşdirilməsi ilə müəyyən olunur.  

Tədqiqatın nəticələri - ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə təminatında istər daxili, istərsə də 
xarici resurslardan rasional əsaslarla  istifadə yollarının müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı, ölkədə 
idxaləvəzləyici istehsalın stimullaşdırılmasının zəruriliyinin daim diqqət mərkəzində saxlanılması 
ilə əsaslandırılır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - öyrənilən məsələ ilə bağlı müvafiq nəzəri ümumiləş-
dirmələr əsasında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə eti-
barlı təminatının optimallaşdırılmasında rolunun araşdırılması imkanlarının öyrənilməsi ilə ehtiva 
olunur. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, müqayisəli yanaşma, istehsalın intensiv-
ləşdirilməsi, idxaldan asılılıq. 

 
Giriş 

Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin strateji məqsədi əhalini təhlükəsiz, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı 
məhsulları ilə təmin etməkdən ibarətdir. Əsas etibarı ilə "təhlükəsiz" deyəndə, əhalini sağlam həyat 
tərzi üçün kifayət qədər qida ilə təmin etməklə yanaşı, dövlət tərəfindən təhlükəsiz istehsal və idxal 
olunan kənd təsərrüfatı və aqrar sənaye məhsullarının keyfiyyətinin tənzimlənməsi üçün müvafiq 
tədbirlərin görülməsi də nəzərə alınmalıdır. Ölkə daxilində təhlükəli ərzaq məhsullarının idxalına 
qoyulan məhdudiyyətlərin səbəblərindən biri də, əsasən idxal olunan məhsulların keyfiyyətinə 
görə səsləndirilən (məsələn, geni dəyişdirilmiş məhsullar) iddialardır. 

Hal-hazırkı dövrdə ərzaq təhlükəsizliyi qlobal olaraq bir çox ölkələrin ən vacib problemlərindən 
ən başlıcasıdır. Ölkənin iqtisadi əsasları olan ərzaq təhlükəsizliyi əhalinin əsas ərzaq ehtiyaclarını 
təmin etmək, əhalinin sağlamlığının qorunması və cəmiyyətin rifahının yaxşılaşdırılmasına yönə-
lib. Dünya təcrübəsində ərzaq və qida təhlükəsizliyi vəziyyətinin monitorinqi, dünya miqyasında 
aclıq çəkən insanların sayı və qida təhlükəsizliyinə nəzarət müxtəlif səviyyələrdə olan bölgələri 
müəyyən etmək üçün illik məlumat verən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir.  
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Ərzaq təhlükəsizliyi üzrə qiymətləndirmə meyarlarına müqayisəli yanaşmalar 
2015-ci ildə ərzaq təhlükəsizliyi səviyyəsində olan ölkələr üçün illik reytinq, “British” jurnalı-

nın Economist Intelligence Unit adlı analitik buraxılışında ərzaq təhlükəsizliyi ölkələrinin indeks-
ləri (UPB indeksi, Qlobal Qida Təhlükəsizliyi İndeksi, GFSI) 109 inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə 
olan ölkənin qida ilə təminatını müəyyən edən 28 göstərici üçün hesablanmışdır. Azərbaycan 
2015-ci ildə 109 ölkə arasında 58-ci yerdə qərarlaşmaqla ərzaq təhlükəsizliyi indeksi 56,6 bal 
olmuş, 2016-cı ildə isə 113 ölkə arasında 57-ci yerdə qərarlaşmaqla ərzaq təhlükəsizliyi indeksi 
57,1 bal olmuşdur. Onu da qeyd edək ki, ərzaq təhlükəsizliyi indeksi 100 bal götürülür. 

Paul Ehrlich (1854-1915) dünya və milli qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün iki əsas yanaş-
ma təklif edir.  “Birincisi, özünü təminetmə uzunmüddətli ərzaq təhlükəsizliyinin yeganə təmina-
tıdır. İkincisi, yalnız azad bazar ticarət sistemi bütün uzunmüddətli ərzaq təhlükəsizliyini təmin 
edə bilər” [1, s. 26]. 

J. Rogersin işinə görə, ərzaq təhlükəsizliyi üç əsas ölçüyə malikdir: 
1. Ərzaqın əlçatanlığı (bütün əhali üçün müvafiq keyfiyyətdə qida məhsullarının yetərliliyi və 

uyğunluğu); 
2. Ərzağın mövcudluğu (sağlam pəhriz üçün lazım olan məhsulların satın alınması üçün hər bir 

şəxs üçün mövcud resursların yetərliliyi); 
3. Ərzağın istifadəsi müvafiq pəhriz əsasında qidalanmanın adekvat bioloji istifadəsi, suyun 

keyfiyyəti, sanitariya və səhiyyə normalarının tətbiqi [2, s. 31]. 
İ.Q. Uşaçev “dünya ərzaq təhlükəsizliyi və ərzaq müstəqilliyi məsələlərinin dövlətlərin milli 

müstəqilliyinin sosial sabitliyinə zəmanət” olduğunu qeyd edir [3,s.7]. 
 Ümumiyyətlə iqtisadi ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, əhalinin yaşayış səviyyəsinin göstə-

riciləri, o cümlədən ərzaq təchizatı, optimal qidalanma ölkənin və regionların sosial-iqtisadi inki-
şafının ümumi səviyyəsinə bağlıdır. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi və yoxsulluq 
səviyyəsinin azaldılması ərzaq istehlakının artmasının əsas səbəbidir.  

Ölkəmizin müstəqilliyinin ilk illərində əhalinin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təminat səviy-
yəsinin həm kəmiyyət, həm də həcmdə aşağı salınması ərzaq təhlükəsizliyi məsələsini ön plana 
çəkmiş və daim dövlətin diqqətində olmasını bir daha şərtləndirmişdir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi milli və dövlət təhlükəsizliyinin bir hissəsi olmaqla dövlətin iqtisadi və 
siyasi müstəqilliyini, ölkə vətəndaşlarının milli və dövlət maraqlarına zərər vermədən onların 
ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətini xarakterizə edir. 

Məlumdur ki, əhalini ərzaq məhsulları ilə təminetmə aşağıda qeyd edilən iki yolla mümkündür: 
- əsasən yerli istehsal hesabına ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi; 
- idxal hesabına ərzaq məhsullarına olan tələbatın bir qisminin ödənilməsi. 
Eyni zamanda, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ilk növbədə yerli əmtəə istehsalçısının 

dəstəklənməsi və onların fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması zəruridir. 
Təcrübə göstərir ki, ümumilikdə Azərbaycanda 1990-2000-ci illərdə kənd təsərrüfatında məh-

sul, o cümlədən ərzaq məhsulları istehsalı kritik həddə qədər azalması ilə müşayət olunurdu. İqti-
sadiyyatın digər sahələrində resurslara (maddi və maliyyə) olan tələbat və onların iqtisadi fəaliyyət 
yolu ilə əldəolma ehtimalı arasında kənd təsərrüfatında olduğu kimi genişmiqyaslı bir boşluq yox-
dur. Burada azaldılmış resurs təminatına uyğunlaşma prosesi kənd təsərrüfatı torpaqlarının, 
heyvandarlıq və malların istehsalının azaldılması ilə nəticələnir. Belə olan halda, ölkədə kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının öz resursları hesabına əhalinin yerli ərzaq məhsulları ilə 
təmin edilməsində problemlər yaranır ki, bu problemləri onlar sərbəst həll edə bilmirlər. 

Ölkədə sahibkarların mülkiyyətində və istifadəsində olan torpaqların münbitliyinin qorunub 
saxlanması və yaxşılaşdırılması, suvarılan torpaqların su ilə təminatının yaxşılaşdırlması və mü-
tərəqqi suvarma texnologiyalarının tətbiq edilməsi ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına və 
ərzaq məhsulları istehsalına təsir göstərən amillərdəndir. Hazırda kənd təsərrüfatında istifadə olu-
nan torpaqların müəyyən hissəsinin şorlaşması və erroziyaya uğraması məhsuldarlığın azalmasına 
səbəb olur. Əvvəllər respublikada hər il 100 min hektara yaxın sahədə torpaqların yuyulması 
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aparıldığı halda, bu işlərin həcmi get-gedə azaldılmış, sonradan tamamilə dayandırılmışdır. Şoran 
və şorəkət torpaqların yuyulması həm becərilən torpaq sahəsinin, həm də sahibkarların gəlirlərinin 
artmasında müsbət rol oynaya bilər [4, s. 198-199].  

Ərzaq təhlükəsizliyi səviyyəsinin öyrənilməsi ölkənin və əhalinin kəmiyyət və keyfiyyət ölçmə 
üçün meyarları və metodları sisteminin inkişaf etdirilməsi zərurəti ilə müəyyən edilir. Ərzaq təh-
lükəsizliyinin səviyyəsini müəyyən etmək üçün göstəricilər və meyarlar vardır. Yəni, qarşıya 
qoyulan əsas məqsəd mövcud və gözlənilən vəziyyətə uyğun olaraq yaradılmış keyfiyyət göstəri-
cilərini və göstəricilərin hədəflərə uyğunluğunun miqyası ölçüsünü ifadə edir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin səviyyəsini araşdırarkən əsasən aşağıdakı meyarların nəzərdən keçiril-
məsi məqsədəuyğundur: 

1. Əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal səviyyəsinin qiymətləndirilməsi; 
a) torpaq ehtiyatları və əkin yeri ilə təmin edilmə səviyyəsi; 
b)  kənd təsərrüfatı istehsalçıları tərəfindən istehsal olunan məhsulların həcmi; 
2. Ərzaq və qida məhsullarının fiziki əlçatanlıq səviyyəsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas 

növlərinin istehsal səviyyəsinin təhlili. Burada torpaq ehtiyatları və əkin yeri ilə təmin edilmə 
səviyyəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində bu göstəricilərin müəyyən edilməsi ərzaq məhsul-
larına olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilmə səviyyəsini müəyyən etməklə bərabər kənd 
təsərrüfatında istehsal olunan ərzaq məhsullarının potensial imkanlarını qiymətləndirməyə imkan 
verir. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının intensivləşdirilməsinin əhalinin etibarlı ərzaq 
təminatında rolu 

Ölkə əhalisinin etibarlı ərzaq məhsulları və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi kənd 
təsərrüfatının intsensiv inkişaf etdirilməsini, torpaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasını 
və məhsuldarlığın yüksəldilməsini şərtləndirir.  

Son araşdırmalar göstərir ki, hər hektar sahədən 30 sentner məhsuldarlığa nail olmaq üçün 
payızlıq taxıl bitkisinə hektara 300 kq azot, 350 kq fosfor və 100 kq kalium gübrəsi tələb olunur. 
Digər əməliyyatları da nəzərə aldıqda hektara tələb olunan xərc 700 manat və ya daha çox olur. 
Bu halda hektardan məhsuldarlıq 50 sentnerdən az olmamalıdır. 2017-ci ildə taxılın bazar qiyməti 
0,26-0,4 manat arasında dəyişib və orta məhsuldarlıq 29 sentner olmuşdur. Bu, taxıl istehsalında 
iqtisadi səmərəliliyin aşağı və torpaqlardan səmərəsiz istifadə olunduğunu, eyni zamanda, intensiv 
inkişafın təmin olunmadığını göstərir.  

Kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsi təbii və dəyər, ümumi və fərdi göstəricilər sistemi ilə 
xarakterizə olunur. Bir çox qiymətləndirmə göstəricisi kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadiyyatın 
çoxtərəfli istiqamətlərini əhatə edən kompleks bir iqtisadi proses olduğunu təsdiqləyir. Kənd 
təsərrüfatının intensivləşməsinin iqtisadi səmərəliliyi məsələsinin istehsal intensivliyi konsepsi-
yasının tərifindən  nəzərə alınması vacibdir. Şiddət və intensivlik anlayışları fərqlidir, lakin onlar 
bir-biri ilə əlaqəli və bir-birinə bağlıdır. Kənd təsərrüfatı istehsalının intensivliyini müəyyən etmək 
üçün əsasən əldə edilən məhsuldarlığın potensial məhsuldarlıqla müqayisəsi və hər çəkilən xərc 
vahidinə düşən ümumi məhsul, sərf olunan adam-saata düşən ümimi məhsul kimi göstəricilərdən 
istifadə edilir.  

Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatının intensiv inkişafının əsasları tətbiq olunan texnoloji və texno-
logiyanın təkmilləşdirilməsi, daha təsirli gübrələrin və bitki mühafizəsi məhsullarının istifadəsi, 
yeni məhsuldar bitki növlərinin və cins heyvanların yetişdirilməsi, torpağın məhsuldarlığının art-
ması və s. ilə bağlı olan elmi və texnoloji inkişafdır. 

Cədvəlin  məlumatlarının təhlili göstərir ki, taxıl, kartof və ərzaqlıq bostan məhsulları istisna 
olmaqla ölkədə adambaşına istehsal olunan digər ərzaq məhsullarında artım baş vermişdir. Bu 
əsasən tərəvəz və yumurtada olmuşdur. 2012-ci illə müqayisədə bu məhsulların istehsalı 2019-cu 
ildə 1,3 dəfə yüksəlmişdir. 
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Axırıncı onilliklər ərzində dünyada ərzaqla təminat sahəsində müsbət dəyişikliklər baş vermiş-
dir. 1990-2000-ci illərdə minimum miqdarda qidalanmayan əhalinin sayı 13%, yaxud 842 milyon 
nəfər azalmışdır.  

 
Cədvəl 1. 

      Azərbaycan Respublikasında 2012-2019-cu illər ərzində əsas 
 ərzaq məhsulları istehsalı, adambaşına il ərzində (kq) 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012-ci ilə nis-
bətən 2019-cu 

ildə %-lə 
Taxıl təmiz çəkidə 298 310 347 307 310 284 329 348 116,8 
Kartof  106 107 87 88 94 93 92 107 100,0 
Tərəvəz 133 133 126 134 132 142 155 173 130,0 
Ərzaqlıq bostan bitkiləri  47 46 47 51 48 44 41 45 95,7 
Şəkər çuğunduru 19 20 18 19 32 41 28 22 115,8 
Meyvə və giləmeyvə 88 92 90 93 92 96 103 111 126,1 
Ət (kəsilmiş çəkidə) 30 31 31 31 31 32 33 34 113,3 
Süd 185 193 197 202 209 204 212 217 117,3 
Yumurta ədəd 134 151 166 163 167 173 171 184 137,3 
Balıq  6,3 5,5 5,3 5,4 6,6 6,4 6,3 6,4 101,6 

 

Cədvəl “Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı” Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib 
edilmişdir.  

 
 
Qeyd edək ki, iqtisadiyyatın digər sahələrində yaranan çətinliklərdən fərqli olaraq, kənd təsər-

rüfatının çətinliyi yalnız bu sahədə ən ağır formaları olan aqrar istehsalının ağır vəziyyətini nəzərdə 
tutmur. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafı bütün kənd sahəsinə bağlı insanların həyatının bütün 
sahəsini əhatə edir. Beləliklə, mövcud kənd təsərrüfatı vəziyyəti onun inkişafını tənzimləmək üçün 
hökumətin səmərəli fəaliyyətini, eləcə də istehsal və sosial infrastrukturun hərtərəfli inkişafının 
təşkilini tələb edir. Dövlətin əsas məqsədi əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasıdır. Bu, onun 
uğurlu gələcəyinin əsl zəmanətidir. Ölkə üzrə ərzaq məhsullarının adambaşına istehlakı cədvəl 2-
də verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 06 iyun tarixli 182 nömrəli qərarı ilə 
Minimum istehlak səbəti üzrə əsas növ ərzaq məhsullarının illik istehlak normaları tədqiq edil-
mişdir. Ölkədaxili müəyyən edilmiş normalarla müqayisə etdikdə əhalinin istehlakının yüksək ol-
duğu müəyyən edilməsinə baxmayaraq, ÜST-nin normaları ilə müqayisədə çörək və çörək məh-
sulları istisna olmaqla digər məhsullar üzrə istehlakın aşağı səviyyədə olduğu müəyyən edilir ki, 
bu da əsasən əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlıdır. 

Azərbaycanda əhalinin ərzaq mənşəli kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünütəmietmə səviyyəsi 
cədvəl 3-də verilmişdir.  
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  Cədvəl  2. 
Ölkə üzrə 2019-cu ildə ərzaq məhsullarının adambaşına istehlakı, ildə kq 

 

Ərzaq məhsulları 

ÜST-nin 
adambaşına 

istehlak 
normaları, kq 

Ölkədaxili 
adambaşına 

istehlak 
normaları, kq

Adambaşına 
faktiki istehlak, 

kq 

İstehlak səviyyəsi, % 
ÜST-nin 

normalarına 
nəzərən % 

Ölkədaxili 
normalarına 
nəzərən % 

Çörək və çörək məh-
sulları (un hesabı ilə) 

120,5 126,2 171 141,9 135,5 

Kartof 96,7 50,7 75,2 77,8 148,3 
Tərəvəz və bostan 
məhsulları 

140,3 97 104,1 74,2 107,3 

Meyvə və giləmeyvə 80,3 46 71,2 88,7 155 
Ət və ət məhsulları 70,1 31,5 37,4 53,3 118,7 
Süd və süd 
məhsulları 

359,9 232,3 238,1 66,1 102,5 

Balıq və balıq 
məhsulları 

8,3 7,7 7,9 95,2 102,6 

Yumurta (ədəd) 243 153 158 65,0 103,3 
Qənd və şirniyyat 
məhsulları 

36,5 17,4 26,3 72,1 151,1 

Bitki yağı və 
marqarin  

13,1 9,8 16,9 129,0 172,4 

 Mənbə: Monoqrafiya; s.86 
Cədvəl  3. 

Azərbaycanda yerli istehsal hesabına əhalinin ərzaq mənşəli kənd təsərrüfatı məhsulları ilə 
özünütəminetmə səviyyəsi, %-lə 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2011-ci 
ilə nisbə-
tən 2019-

cu ildə 
artma +, 
azalma - 

Taxıl  64,8 64,3 63,9 60,6 64,5 63,8 66,3 74,1 67,3 +0,39 
Kartof  101,6 98,2 97,6 89,7 89,1 85,5 89,2 90,8 87,8 – 0,86 
Tərəvəz  95,7 98,9 102,3 103,4 103,4 105,4 115,2 115,0 112,0 +0,11 
Bostan 
məhsulları 

100,2 100,1 100 100,4 100 100,2 100,2 99,7 100,8 – 

Meyvə və 
giləmeyvə 

116,8 125,7 121,8 120,1 113,7 116,4 122,4 123,2 123,1 +0,1 

Ət və ət 
məhsulları 

87,2 91,8 92,4 92,4 94,7 87,9 84,7 82,7 82,5 –0,9 

Süd və süd 
məhsulları 

70,9 72,5 76 76,3 84,3 87,7 86,1 86,7 86,3 +0,12 

Yumurta 77,4 96,2 100 99,7 99,7 98,8 100,5 101,5 101,8 +0,13 
Balıq və 
balıq 
məhsulları 

73,0 74,7 71,7 72,8 77,6 82,3 81,2 83,1 82,2 +0,12 

 

Cədvəl http://www.stat.gov.az/source/agriculture/: veb səhifənin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edil-
mişdir . 
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Cədvəldən göründüyü kimi, əhalinin taxıla olan tələbatının 33-34 faizi, kartofun 12-13 faizi, ət 
və ət məhsullarının isə 17-18 faizi idxal hesabına təmin olunur. Belə ki, 2011-ci ildə balıq və balıq 
məhsulları üzrə özünütəminetmə səviyyəsi 73 faiz, süd və süd məhsulları 70,9 faiz olduğu halda, 
2019-cu ildə balıq və balıq məhsullarının özünütəminat səviyyəsi 82,2%-ə, süd və süd məhsulları 
86,3%-ə qədər yüksəlmişdir. Həmçinin yumurta ilə özünütəminat səviyyəsi isə 77,4%-dən 
101,8%-ə qədər yüksəlmiş və demək olar ki, daxili tələbat yerli istehsal hesabına təmin olunur. 
Ümumi götürdükdə meyvə və giləmeyvə məhsulları üzrə özünütəmiat səviyyəsi 123,1% təşkil 
edir, lakin növlər üzrə götürdükdə bəzi meyvə məhsulları və respublikamızda yetişməyən məh-
sullar idxal olunur ki, bu da öz növbəsində meyvə və giləmeyvə məhsulları üzrə idaxldan asılılıq 
səviyyəsinin 12,3% əhatəsində formalaşmasına səbəb olur. Bəzi məhsullar üzrə isə özünütəminat 
səviyyəsi tam ödənilir. Belə ki, 2019-cu ildə bostan və tərəvəz məhsulları ilə özünütəminat sə-
viyyəsi 100,2 faiz olmuşdur. Ölkədə ərzaq məhsulları ilə idxaldan asılılıq səviyyəsi cədvəl 4-də 
verilmişdir. 

Cədvəl  4. 
Ölkədə ərzaq məhsulları üzrə idxaldan asılılıq səviyyəsi (faizlə) 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2011-ci ilə 
nisbətən 

2019-cu ildə 
artma +, 
azalma - 

Taxıl  35,2 35,7 36,1 39,4 35,5 36,2 33,7 25,9 32,7 –2,5 
Kartof  8,3 7,8 7,7 15,7 14,8 14,5 16,5 9,2 12,2 +3,9 
Tərəvəz  9,5 5,7 3,1 3,4 3,4 5,1 3,8 +15,0 +12 +2,5 
Bostan 
məhsulları 

- - - - - - - 0,3 +0,8 +0,8 

Meyvə və 
giləmeyvə 

12,3 10,1 4,9 3,6 9,6 12,3 12,7 +23,2 +23,1 +10,8 

Ət və ət 
məhsulları 

13,2 8,8 8,1 8,1 5,6 12,1 15,5 17,3 17,5 +4,3 

Süd və süd 
məhsulları 

29,1 27,5 24,3 23,9 16 12,6 14,6 13,3 13,7 –15,4 

Yumurta 22,6 4,2 0,1 0,3 0,3 1,2 0,0 +1,5 +1,8 – 
Balıq və 
balıq məh-
sulları 

27,4 25,3 28,4 27,2 22,4 17,7 19,4 16,9 17,8 –9,6 

 

Cədvəl http://www.stat.gov.az/source/agriculture/: veb səhifənin məlimatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edil-
mişdir. 

 
2017-ci ildə taxıl üzrə idxaldan asılılıq səviyyəsi 2,5% azalmış, kartofdan asılılıq səviyyəsi isə 

3,9% artmışdır. Bəzi məhsullar üzrə isə idxaldan asılılıq səviyyəsi azalmış və demək olar ki, yerli 
istehsal hesabına təmin olunur. Heyvandarlıq məhsulları üzrə də 2011-ci ilə nisbətən 2019-cu il-
lərdə idxaldan asılılıq səviyyəsi böyük həcmdə azalmışdır. Bu əsasən süd və süd məhsulları üzrə 
15,4% və yumurta üzrə isə 1,8% təşkil etmişdir.  

4-5 ildən çoxdur ki, heyvandarlıq məhsullarının idxalı strukturunda ət məhsulları, iribuynuzlu 
heyvan əti və heyvandarlıq məhsulları, həmçinin konservləşdirilmiş ətdir. Süd məhsulları tərki-
bində qaymaq və kərə yağı üstünlük təşkil edir. Respublikamızın dağlıq ərazilərinin əsas hissəsin-
də heyvandarlıq məhsullarının yerli istehsalında əhəmiyyətli artım potensial imkanları mövcud-
dur. 
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Azərbaycanın idxal etdiyi ərzaq məhsulları içərisində buğda məhsulu daha çox xüsusi çəkiyə 
malikdir. Bu əsasən məhsuldarlığın aşağı olması ilə bağlıdır. Eyni zamanda ölkədə hər il buğda 
əkini üçün (hektara 200 kq) 100 – 120 min ton buğda toxumu tələb olunur. Yerli reproduksiyalı 
toxumla təminat səviyyəsi isə 30-40% həcmindədir. Əsasən istifadə olunan toxumlar istehsalçı-
ların öz toxumlarıdır ki, bu da məhsuldarlığın aşağı olmasına səbəb olur. Eyni zamnda sahələrə 
verilən mineral gübrələr də tələb olunan normalardan bir neçə dəfə aşağıdır ki, bu da məhsuldarlığa 
ciddi təsir edir. Belə ki, cədvəl 2.3-də göstərildiyi kimi, 100% qidalı maddə hesabı ilə 2012-2015-
ci illərdə taxıla (qarğıdalısız) 20-21 kq, 2019-cu ildə isə 3,0 dəfə artırılaraq 62 kq mineral gübrə 
verilmişdir. Verilən gübrələr əsasən azotlu gübrələrdir ki, bu da öz növbəsində bitkinin böyümə-
sinə təsir edir. Araşdırmalarımız göstərir ki, əkin üçün zəruri olan üzvi gübrələr də normadan dəfə-
lərlə aşağı verilir.  

 
Nəticə 

Əhalinin ərzaq təminatında yerli istehsalın rolunu müəyyənləşdirmək üçün bu və ya digər ərzaq 
məhsullarının ehtiyatlarının formalaşmasında, onların daxilolma mənbələrinin, o cümlədən isteh-
salın və idxalın xüsusi çəkilərinin dinamikası məlumatları təhlilə cəlb edilməlidir. Başqa sözlə, 
ölkə əhalisinin ərzaq məhsullarına tələbatının hansı hissəsinin istehsal, hansı hissəsinin isə idxal 
hesabına ödənilməsi müəyyənləşdirilməklə və bir sıra digər amillər nəzərə alınmaqla, idxaldan 
asılılıq səviyyəsi aşkar olunmalıdır. Əldə edilmiş nəticələrinə əsasən idxalın həcmindən asılı ola-
raq ayrı-ayrı idxaləvəzləyici məhsulların istehsalının artırılmasına maksimum cəhd göstərilməli-
dir.  
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Изучение уровня обеспеченности населения продуктами питания в Азербайджанской 

Республике 
 

Резюме 
Цель исследования. Изучая текущую ситуацию с обеспечением населения продуктами 

питания в Азербайджанской Республике, необходимо обосновать роль интенсификации 
сельскохозяйственного производства в стране в надежном сельском хозяйстве. 

Методология исследования. основан на выборе критериев оценки безопасности пище-
вых продуктов в стране на оптимальной основе и возможности их сравнительного приме-
нения. 

Важность исследовательского приложения. Надежное обеспечение населения продук-
тами питания в Азербайджане определяется конкретизацией необходимых теоретических и 
методологических аспектов работы с населением. 
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Результаты исследования. В его основе лежит необходимость стимулирования им-
портозамещающего производства в стране, а также определение способов рационального 
использования как внутренних, так и внешних ресурсов при обеспечении населения про-
дуктами питания. 

Оригинальность и научная новизна исследования. На основе соответствующих тео-
ретических обобщений по исследуемой проблеме исследование роли сельскохозяйственно-
го производства в оптимизации надежного снабжения населения страны продуктами пита-
ния. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность, сравнитель-
ный подход, интенсификация производства, зависимость от импорта. 
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PhD in Economics 
 

Study of the level of food supply for the population of the Republic of Azerbaijan. 
 

Summary 
Purpose of the study. Studying the current situation with the provision of the population with 

food in the Republic of Azerbaijan, it is necessary to substantiate the role of the intensification of 
agricultural production in the country in reliable agriculture. 

Research methodology. Based on the selection of criteria for assessing food safety in the 
country on an optimal basis and the possibility of their comparative application. 

The importance of the research application. Reliable provision of the population with food 
products in Azerbaijan is determined by the specification of the necessary theoretical and 
methodological aspects of working with the population. 

Research results. It is based on the need to stimulate import-substituting production in the 
country, as well as to determine ways of rational use of both internal and external resources while 
providing the population with food. 

Originality and scientific novelty of the research. On the basis of appropriate theoretical 
generalizations on the problem under study, the study of the role of agricultural production in 
optimizing a reliable supply of food to the population of the country. 

Key words: agriculture, food security, comparative approach, intensification of production, 
dependence on imports. 
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QLOBALLAŞMA FONUNDA MİLLİ ƏRZAQ KOMPLEKSİNİN DAYANIQLI İNKİŞAFI 
 

Giriş 
Tədqiqat işində respublikamızda aqrar iqtisadiyyatın qlobal baxımdan müstəvidə olan mövqeyi, 

gələcəkdəki inkişafetmə perspektivləri və nəzəri-metodoloji əsaslara dayanaraq təhlili irəli gətiril-
mişdir.  

Qloballaşma şəraitində ƏK-nin modernizasiyasında dayanıqlığın təmin edilməsi, bu ölkənin 
ixrac yönümlü və innovativ ərzaq mallarının istehsal versiyalarının müəyyənləşməsində bir sıra 
tədbirlərin yerinə yetirilməsi  qeyd edilmiş, praktiki əhəmiyyətli nəticə və təkliflər verilmişdir. 

Məqsəd - ideya məqsədi ərzaq kompleksinin modernizasiya olunması və dayanıqlığının təmin 
edilməsi, ölkənin ixrac yönümlü və innovativ ərzaq məhsullarının istehsal olunmasının elmi ba-
xımdan idarə edilməsi variantlarının müəyyən edilməsidir.  

Metodologiya - tədqiqat işində müqayisə və analitik göstəricilər sisteminin qurulması metod-
larından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri - dövlətin özünəxas siyasətinin əsas hesab edilən istiqamətinə əsaslanıl-
mış şəkildə dayanıqlı inkişafının etaplarını keçirən Azərbaycanın ərzaq kompleksinin elmi əsaslara 
dayanan şəkildə tədqiqinin strateji baxımdan əhəmiyyəti üzrə müvafiq təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: ƏK, ərzaq təhlükəsizliyi, modernizasiya, dayanıqlı inkişaf. 
 

Giriş 
ƏK ölkədə olan qida mallarına yaranan tələbatların ödənilməsində fəal iştirak etməklə bərabər, 

vətəndaşların yaşayış imkanlarını həyata keçirir. Beynəlxalq aləmdə baş verməkdə olan iqtisadi-
siyasi böhran proseslərinin davamlı olduğu müasir şəraitdə ƏK-nin inkişafında modernizasiyanın 
metodoloji və nəzəri baxımdan əsaslarının yeni formada yanaşılmasına ehtiyac vardır. Moderni-
zasiya imkan yaradır ki, Azərbaycanda olan dayanıqlı ərzaq mallarının istehsalı sahələrinin daha 
çox inkişafının və həmçinin ərzaq mallarının ixrac potensialının təminində imkanlar yarana bilsin. 
Azərbaycanda olan iqtisadi modernizasiya məsələlərinə aid B.X.Ataşov, V.Ə.Qasımlı və başqa 
tədqiqatçıların əməyi olduqca böyükdür. Müasir zamanda ƏK-nin modernizasiya məsələsinə olan 
yanaşmaların elmi-metodoloji təhlil edilməsi yeni struktur mərhələsinə çevrilməkdədir. Aparılan 
tədqiqatda ölkənin davamlı formada gedən inkişafı fonunda rəqabət qabiliyyətinə malik ərzaq 
strukturlarının qurulması üçün modernizasiyanın tətbiq edilməsi və praktiki cəhətdən istiqamətləri 
müəyyən edilmiş, təkliflər irəli sürülmüşdür. Bununla bərabər, Azərbaycanda olan dayanıqlı iq-
tisadi inkişafetmə modelinə xas ƏK-nin yeni olan keyfiyyət dəyişmələri əsaslandırılaraq, aqrar 
sahə ilə emal müəssisələri arasındakı əlaqə təhlil olunmuşdur. Ərzaq kompleksi (ƏK) - dövlətə 
xas iqtisadi inkişaf etmənin tələb olunduğu və qlobal kontekstdəki, ərzaq mallarının iqtisadiyyatı 
sistematikasının dayanıqlı inkişafının strateji tərkib hissəsidir. İnsanlığın var olmasını təmin edən 
ərzaq malları qlobal əhəmiyyətə malik olub, elmi, akademik-praktiki mənbələrdə olduqca geniş 
analizləri aparılmışdır. Problemin həll edilməsində aqrar təsərrüfatı və emalı malları ərzaq məh-
sulları kompleksinin formalaşmasının əsası hesab edilir. ƏK-nin təşkil edilməsi və ərzaq bazarının 
mövqeyi baxımından qlobal miqyasda və həmçinin ölkələrin dayanıqlı formada göstəricisi olaraq 
önəmli problemlərdən hesab edilir.  
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Ərzaq malları istehsal edilməsi, bölgü, ixrac gücü və istehlak prosesi qlobal iqtisadi sistemin 
tərkibi olmaqla bərabər, dünya ölkələrinin ilkin siyasi əlaqələrində də eksklüziv yeri ilə fərqlən-
məkdədir. Problemin vacib istiqamətlərindən biri dünya iqtisadiyyatının mühüm subyekti və ob-
yekti hesab olunan insanın həyat fəaliyyətinin dayanıqlı şəkildə inkişaf etməsi, ərzaq mallarının 
istehsalı və ərzaq təhlükəsizliyi ilə əlaqəlidir. Həmin bağlılıq öncəliklə kənd təsərrüfatı mallarının 
inkişafı ilə bağlıdır. Bundan iki min il öncə qədim yunan filosofu Ksenofond əsaslı formada qeyd 
edirdi ki, “Kənd təsərrüfatı malları bütün digər sənətlərin ailə başçısı və anası hesab edilir: kənd 
təsərrüfatı sahəsi düzgün idarə edildikdə, bütün başqa peşələr tərəqqidə olur”. Müasir dövrün iqti-
sadi baxımdan inkişaf mərhələsində başqa sahələrlə paralel kənd təsərrüfatı və emal sahələri bey-
nəlxalq formada iqtisadi-sosial münasibətlərin vacib mənbələri olaraq elmi tədqiqatın obyektinə 
çevrilmişdir.  

Qlobal baxımdan əhalinin və həmçinin emal sənayesinin ərzaq malları ilə təmin olunmasında 
ƏK-nin qurulması məsələlərinin öyrənilməsi problemləri iqtisadiyyat elmində strateji əhəmiyyətə 
sahibdir. Bununla belə ƏK-nin insanların yaşam qidasının formalaşdırılmasında iştirakı həyat 
fəaliyyəti prosesinin aktivləşdirilməsinə yardımçı olur.  

ƏK, həmçinin qlobal iqtisadi inkişaf baxımından vacib tərkib strukturu olmaqla bərabər, ölkə-
lərin hər birinin siyasi baxımdan həyat tərzinin formalaşaraq qabaqcıl istiqamətlərində əsas mövqe 
tutur. 

Ərzaqla təmin olunmanın dayanıqlı inkişafetmə konsepsiyası əhalinin ərzaq malları təminində-
ki balans ideyasından irəli gəlməkdədir. İlk dəfə olaraq “dayanılan inkişaf” fikrinin modeli BMT-
nin Ətraf Mühitin İnkişaf etməsi üzrə Ümumdünya Komissiyası tərəfindən qəbul edilmişdir. 
Dayanıqlı ərzaq mallarının təmin edilməsi modelinə keçid edilməsi ərzaq mallarının qorunması və 
effektli şəkildə idarəsi mexanizminin - müasir texnologiyalar əsasında aqrar iqtisadiyyatın fərqli 
struktur sahələri kompleksinin qurulmasını tələb edir. Dayanıqlı olan inkişaf modelinə keçid im-
kanı ərzaq mallarının təmin edilməsinin iqtisadi inkişaf strategiyası mahiyyətini özündə ehtiva 
etdirməklə bərabər, ölkədaxili milli bazar iqtisadiyyatının ərsəyə gəlməsi ilə iqtisadi-sosial müna-
sibətlərin dözümlülüyünü də özündə cəmləşdirir. Qloballaşmaqda olan iqtisadi inkişafa uyğun şə-
kildə ƏK-nin xammal resurslarıyla təmin olunması, dözümlü özünütəminatı səviyyəsinin yüksəl-
dilməsi məqsədilə xarici firmaların iştirakı, həmçinin ölkə daxilindəki investisiyaların təsiri 
UNCTAD-ın Hesabatında əsaslandırılmışdır [UNCTAD. Word investment Report, 2010, p. 40]. 

ƏK-nin fəaliyyət prosesində TMK (25-ə yaxın) iştirak etməkdədir. İnkişaf prosesi olan ölkələr-
də çox miqdarda ƏK ilə çalışan TMK firmaları qurulmuşdur. (Məsələn: “Sime Darby Berhadh” 
(Malayziya), “Dole food”, “Fres Del Monte (ABŞ) və s.). TMK-lar qrupuna qida mallarının, sə-
naye əsaslarla ərzaq mallarının bazar iqtisadi münasibətlərinə uyğun şəkildə təşkil olunması və 
idarəsi və s. aiddir. Nümunə, qida malları və içki məhsullarının ən böyük şirkəti hesab edilən 
“Nestle” (İsveçrə) TMK-sı 66 mlrd. dollar dəyərində xarici aktivlərə, ərzaq malları ilə pərakəndə 
satış ticarət sahəsində fəaliyyətdə olan “Walt-Mart Stores” (ABŞ) 63 mlrd. dollar dəyərindəki 
aktivlərə nəzarəti ələ alıb. Qidaların dayanıqlı istehsal edilməsi sahəsində 50-ə yaxın aparıcı firma-
dan 40-a yaxını inkişaf etmiş sənaye istehsalı ilə məşğul olan ölkələrdə qurulmuşdur. Həmin şir-
kətlərdən biri H.J. Heinz Co., Karft Foords İnc., Sara Lee Co. və s. (ABŞ); Heinken və s. (Alma-
niya); SABMiller, Diageo plc., Cadbury plc. və s. (Böyük Britaniya); Kirin Holdings Company 
Ltd (Yaponiya) və s. misal göstərmək olar. Bütün dünyadakı İEÖ-də yerləşən 25 iri dayanıqlı ƏK-
nin 24%-i ABŞ ölkəsində təşkil edilmişdir. ƏK-nin fəaliyyət prosesinə TMK ilə yanaşı beynəlxalq 
təşkilatların təsiri də mövcuddur. BMT-nin Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fond 
(İFAD) və Beynəlxaq Ərzaq Proqramı (BƏR), Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) tərə-
findən irəli sürülən poqram və layihələrin analizi nəticəsində müəyyənləşmiş səviyyələrdə ƏK 
strategiyasının inkişafı prosesinin fəaliyyət miqyası daha da genişlənməkdədir. Qlobal aləmdə 
Kənd təsərrüfatı və ərzaq Təşkilatı (FAO) 1945- ci ildə qurulmuşdur. Təşkilat səmərəli olan aqrar 
inkişaf sahəsinin kompleksliyinin təminində layihələri icra edir. FAO sistemində (1967-ci ildə) 
dünya ölkələrində ərzaq malları iqtisadiyyatının təşkil olunması və idarəsi məsələlərinə aid 
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proqramlar fəaliyyətdədir. FAO-nun hesablamalarında ərzaq mallarının çatışmazlığından əziyyət 
çəkməkdə olan əhalinin sayı 134 mln.-dan çoxdur (dünya əhalisinin 18.7%-i). Həmin göstərici 
inkişafda olan ölkələrdə təqribən 23.3%-ə yaxındır (2000-2010-cu illərdə). FAO tərəfindən 
dünyadakı insanların qida tələbatlarına uyğun şəkildə dəyərləndirilməsinə aid hesablamalar hər il 
hesablanır və xüsusi bülletenlərdə əks olunur. MİMP-ə əsasən iqtisadiyyatdakı böhranların təkrar 
edilməməsinin nəzərə alınması şərtində yaxın zamanlarda ərzaq malları ilə özünütəminetmədə 
dəyişikliklərin edilməsində yüksəlmə müşahidə edilməkdədir. Son iki onillikdə dünyada yaşa-
maqda olan əhalinin ərzaq malları çatışmazlığının səviyyəsi 28-29% aşağı enmişdir. Asiyada 
əhalinin sayındakı artıma baxmayaraq ərzaq malları ilə  özünütəminetmə 14.2%-dən 22.6%-ə, LA 
ölkələrində isə 9.5 %-dən 14.9 %-ə yüksəlmişdir. Ümumdünya ölkələrinin dayanıqlı inkişafı 
praktikasındakı modernizasiya strateji məzmuna sahib olmaqla bərabər, həmçinin siyasi məsələ 
kimi vacib əhəmiyyətə sahibdir. Modernizasiya ƏK-nin dayanıqlığının təmini məqsədi daşıyan 
tədqiqat obyektinin texniki-iqtisadi keyfiyyət və yeni norma tələblərinə uyğun olması kimi qəbul 
olunur. Müasirləşmə, modernizasiya parktikasında araşdırma və tədqiqat aparan M. Bermanın irəli 
sürdüyü ideyaya əsasən, heç bir şey daimi olmamaqdadır, bütün bir hadisə (obyekt) hər daim 
dəyişilməlidir ki, yeni olanlar formalaşmaya meyil etsinlər. Bermanın modernləşdirilməyə aid 
yanaşma tərzinə görə xarakterik hər hansıs proses strategiyanın məqsədlərinə uyğun şəkildə daim 
dəyişilir, yeni məzmun kəsb edir. [Berman M. 1988, page 125].  

V.Qasımlının ideyasına əsasən, modernizasiya prosesinin innovativ inkişaf prosesi olmadan tə-
səvvür olunması mümkün ola bilməz. Problemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, modernləşmə yeni-
lənmələrin - innovasiyaların tətbiq olunmasını özündə ehtiva etməkdədir [Qasımlı V, 2014, s. 14]. 
Elmi tədqiqatların nəticələri onu göstərir ki, ƏK-nin modernizasiya kontekstinin mahiyyətinin 
əsası innovasiya baxışlarının həqiqətlərini özündə cəmləşdirir: müasir texnoloji əsaslarla məhsu-
lun istehsal edilməsi; müasir təkliflərin elmi mənbəsi; ixraca yönümlü olan, dayanıqlı bazarların 
mövcudluğu və s. Fikrimizə əsasən, dinamik olan iqtisadi milli modelə əsaslanmış ƏK sferası mo-
dernizasiya səviyyəsinə çatdıqdan sonra bəzi səviyyələrdə dayanıqlı effektə sahib olur. Həmin sə-
bəbdən də elmi araşdırmaların praktiki tətbiq edilməsi nəticəsində ərzaq mallarının təminatı və 
uyğun istehsalın keyfiyyət parametrlərini müəyyənləşdirmək mümkünlüyü ortaya çıxır. 

Metodologiya 
Tədqiqatın mövzusuna uyğun gələn sənaye mənşəli ərzaq mallarının təmin edilməsi və onun 

elmi əsaslara dayanaraq modernizasiyası fikrində analizin aparılması nəzərdə saxlanılmışdır. Mo-
dernləşmə: müasir texnologiyaların tədbiq edilməsi, davamlı olaraq kənd təsərrüfatı mallarının 
yetişdirilməsi, ərzaq mallarının keyfiyyət və kəmiyyət parametrlərinin müəyyənləşməsi, ekoloji 
ərzaq malllarının dayanıqlığının təmini yeni praktikanın tədbiq edilməsinin önəmə gətirilməsini 
əhatələndirir. ABŞ, Almaniya, Çin və s. ölkələr tərəfindən ƏK sahəsindəki elmi və iqtisadi, texno-
loji əsaslara dayanan proqram və layihələr hazırlanaraq, praktiki həlli istiqamətində işlər görülür. 
FAO-nun təlimatlarına əsaslanaraq 2030-cu illərdə normal şəkildə qidalanan əhali gündəlik olaraq 
3050 kkal ərzaq malları istehsal edəcəkdir. Qeyd edilən göstəricinin hazırkı dövrdəki 2800 kkal 
göstəricidən 8.9% artıq olması nəzərdə saxlanılmışdır. Ərzaq mallarının təmin edilməsi qlobal bir 
problem hesab olunduğundan hər bir ölkənin iqtisadi-siyasi strategiyasının əsas bölmələrindən he-
sab edilir. Ölkədaxili milli ərzaq siyasəti, əhalinin ərzaq malları ilə təmini imkanları kənd təsərrü-
fatının inkişaf fəaliyyəti ilə əlaqəlidir.  

Yer kürəsinin 2/5 hissəsində yaşayan insanların məşğuliyyətinin əsas hissəsi kənd təsərrüfatı 
mallarının istifadəsi ilə bağlıdır. BMT-nin verdiyi məlumata görə ümumdünya üzrə iqtisadi 
baxımdan fəal olan əhalinin 40%-i kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərir. Bu göstərici sənaye 
cəhətdən İEÖ-də 3-4%, İEOÖ-də isə təqribi hesablamalara görə 70-80%-dır. Ümumdünya kənd 
təsərrüfatı malları üzrə ən böyük istehsalçılar: Çin (22%), Hindistan (16%), ABŞ (8%) və s. əhali-
sinin sayı çox olan ölkələr həmin cəhətdən fərqlənməkdədirlər. Əhalinin qida taxıl məhsullarının 
xüsusi çəkisində təqribən 50%-i İEÖ (ABŞ-25%, Avropa İttifaqı ölkələri - 16%) təmin etməkdədir. 
Qlobal formada ərzaq mallarının istehsal edilməsinin səviyyə göstəricilərində İOÖ-nün potensial 
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imkanları daha çoxdur. FAO-nun iqtisadi ekspertlərinin statistik informasiyalarına görə İOÖ-də 
ərzaq mallarının 80%-ə qədəri istehsal edilir və həmin ölkələrdə dünya əhalisinin 75%-i məskun-
laşmışdır. BMT-nin statistik informasiya mənbələrinə əsasən, dünya üzrə ƏK-nin təmin olunma-
sında bitkiçilik məhsulları üstünlükdədir. Ərzaq mallarının təmin olunmasında taxıl istehsalı əsas 
etalon qəbul edilir (dünya əhalisinin qida rasionunun 60%-dən çox hissəsini taxıl məhsulları təşkil 
etməkdədir). Taxıl istehsalı etalon qida kompleksində başqa sahələr üçün yaradıcı sistem funksi-
yasını daşıyır. Qlobal miqyasda taxıl istehsalının bazardakı mövqeyi ölkələrdə olan ərzaq malları 
kompleksinin qurulmasının göstəricisi olaraq fəaliyyətdədir. FAO-nun ekspertlərinin təd-
qiqatlarına görə dayanıqlı inkişaf miqyasında ərzaq mallarının təmin edilməsi proqramlarını ya-
zarkən, ölkələrdə olan taxıl resursunun ehtiyatının ümumdünya istehsalına nisbətindəki iqtisadi 
dəyərinin ən vacib arqumentinin reallığı qəbulu təklif edilir. Ümumdünya taxıl istehlakının 60 
gününə bərabər olan (cəmi istehlakın 17%-i miqdarında) keçid taxıl ehtiyatının miqdarı təhlükəsiz 
səviyyəni əhatələndirir. Ölkə daxilindəki əhalinin bir ildəki istehlakının 17-20%-i qədərində taxıl 
ehtiyatı olduğu zaman təhlükəsiz hesab olunur. Bu dövrdə taxıl resursunun illik istehlakdan əlavə 
olaraq ölkə əhalisinin əlavə 2 ay dövründə taxıla olan tələbatının təmininə imkanı olmalıdır. Təd-
qiqat və analizlərə əsaslanaraq taxılın ixracını həyata keçirən ölkələr tərəfindən təklif olunan buğ-
da, qarğıdalı və vələmirin qiymətləri əsas olaraq qəbul olunmuşdur. Beynəlxalq sferada bazardakı 
qiymətlərin aşağı səviyyəsi taxıl məhsulu ehtiyatlarının toplanmasının indikatoru, yüksək səviy-
yəsi isə taxıl ehtiyatlarından istifadə etmənin indikatoru funksiyasını daşıyır. Taxıl sahəsinin qida 
kompleksinin iqtisadi zonadakı inkişafındakı yeri, cəlbolunma və dövretmə miqyasının metodik 
üsulu ilə müəyyənləşir. Qloballaşma mühitində əhalinin qida məhsulu rasionu göstəricilərində ta-
xıl məhsulu və emaledilmə məhsulları ərzaq mallarının təminatının əsası hesab edilir. Bununla 
bərabər əhalinin ərzaq mallarının təmin edilməsi potensialında başqa sənaye mənşəli qida malla-
rının istehsal edilməsi önəmlidir. Qlobal sferada ərzaq malları kompleksinin formaya düşməsi bir 
yandan əhalinin ərzaqla təmini effektliyini çoxaldır, başqa bir yandan isə iqtisadi-siyasi mövqe 
göstərir (şəkil 1.). 

 

 
Şəkil 1. Milli ərzaq kompleksinin qlobal modern konteksti. 

 
Dayanıqlı ərzaq malları kompleksinin mövcudluğu - istehlak bazarında kifayət dərəcədə çox 

qida keyfiyyətinə malik olan məhsulların mövcud olması və bolluğu anlamındadır. Əhalinin daha 
keyfiyyətli olan ərzaqla təmini, ərzağın siyasi və iqtisadi imkanlarıyla bağlılığı vacib məsələ olaraq 
qəbul olunur. Qlobal ərzaq malları təhlükəsizliyinin modernizasiyası dedikdə ekoloji baxımdan 
ərzaq mallarının təhlükəsizliyinin təsnif edilməsi, ərzaq mallarının analoji qidalandırıcı tərkib his-
səsi, ekoloji baxımdan təmiz sayılan qida məhsullarının istehsal edilməsi və istehlakının moderni-
zasiyası nəzərdə tutulur.  

Ərzaq kompleksinin
məqsədyönlü 

mövqeləri 

Qlobal səviyyədə ərzaq 
təminatının modernizasiya 

mövqeyi 

Ərzaq kompleksinin
iqtisadi-siyasi 

mövqeyi 

Dayanıqlı ərzaq 
kompleksinin

yaradılması mövqeyi 
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Ədəbiyyatların təhlili 
İqtisadi baxımdan elmi tədqiqatlara əsasən, ərzaq mallarının 25%- dən artığı xarici ölkələrin 

səyi ilə yerinə yetirilirsə, bu ölkənin ərzaq mallarının təmin edilməsi təhlükəli hesab edilir. Son 
zamanlarda əhalinin qida məhsulları rasionu da dəyişilməyə başlamış, heyvandarlıqla bağlı məh-
sullarının istehlak edilməsinə meyillilik çoxalmaqdadır. Son dövrlərdəki iqtisadi baxımdan inki-
şafın konseptual problemlərindən biri də milli ərzaq mallarının iqtisadi siyasət normasında özünü-
təmin və qloballaşmaqda olan ərzaq sahələri arasındakı optimal nisbət dərəcələrinin müəyyənləş-
məsidir. Qloballaşmaqda olan ərzaq malları siyasəti ümumbəşəri qiymətləndirməsi ilə bərabər, 
əhalinin fasiləsiz olaraq qida rasionunun dayanıqlı olmasını təmin edir, müasir texnologiyayla ər-
zaq mallarının istehsal edilməsinin balanslaşdırılması vəzifəsini həyata keçirir. XIX əsrin sonu, 
XX əsrin ilkin dövrlərindən ölkələrarası ərzaq mallarının ticarət baxımından dinamikasının opti-
mallıq dərəcəsi yüksəlmişdir. Problemin məğzi ondadır ki, iqtisadi baxımdan inkişaf dinamikası 
müddətində İEO-nun ərzaq malları istehsalının əsas mövqeyi ərzaq bazarı məkanında qorunur. 
Vahid olan qlobal ərzaq malları bazarının qurulması, açıq olan ərzaq malları siyasəti ilkin baxışda 
daha çox geri qalan ölkələr üçün zəruri hesab edilsə də, əslində isə iqtisadi baxımdan İEÖ-nün 
ərzaq mallarının təmin edilməsində daha da böyük ehtiyaclar da mövcuddur. Qeyd edilən cəhətlərə 
görə dünya ölkələrinin ümumiqtisadi inkişaf bazasında ərzaq malları təminatı qlobal məsələyə 
çevrilməsi ilə fərqlənməkdədir. Elmi təhlil və analizlərin nəticələri onu göstərir ki, müasirləşən 
dünya əhalisinin həqiqi yaşayış vəziyyətinə və ƏK-nin dayanıqlı inkişafına uyğun olan ərzaq tə-
mininin modellərinin formalaşması prosesləri yeni dövrdə də davam etməkdədir. ABŞ tədqiqatçı 
alimi M. Ensmingern analizi ilə dedikdə - “...istehlak ərzaq malları məsuliyyət, həmçinin silahdır. 
Məhsuliyyət, ona görə ki, insanın yaşama və qidalanması üçün vacib yetərincə ərzağın mövcud-
luğu onun ən başlıca hüququ hesab edilir. Başqa mövqedən, silahdır, ona görə ki siyasət və iqtisa-
diyyatda ərzaq malları böyük strateji təsirə, silah və neftdən daha çox gücə sahibdir”. FAO-nun 
iqtisadiyyatla məşğul olan ekspertlərinin məsələ ilə əlaqədar elmi tədqiqatlarına görə kənd təsər-
rüfatı mallarının istehsal investisiyaları 50% çoxaldılmalıdır. Hesablamalara əsasən dünyadakı 
əhalinin sayı 2050-ci illərdə 9.0 mlrd-ı keçməsi ehtimalı proqnozlaşdırılmışdır. Məqsəd etibarı ilə 
hər il İEÖ-nün kənd təsərrüfatı malları istehsalına görə xalis investisiya qoyuluşu 83.0 mlrd. ABŞ 
dolları miqdarı hesablanmışdır. Tələb edilən investisiyaların kənd təsərrüfatı mallarının istehsal 
edilməsinə, habelə soyuducu kamera, anbarlar və marketinq sferaları, emal olunan sənaye malla-
rına yönəldilməsi nəzərdə saxlanılmışdır. Ümumdünya iqtisadiyyatında olan enerji daşıyıcıları 
arasındakı dəyərlərin qeyri-sabitliyi, aparıcı olan ölkələrin maliyə baxımdan resurs bazarındakı 
baş verməkdə olan dinamik səviyyəsi, əhalinin sürətli şəkildə artımı və s. problemlər ərzaq malla-
rının təmin edilməsi xarakterində qlobal dəyişkənliklərin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Yeni 
dövrün reallıqlarında elə vəziyyət ortaya çıxmışdır ki, əhalinin ərzaq mallarının təmin edilməsində 
bütövlüyünü yaratmaq vahid ölkə sferasında praktiki şəkildə mümkünsüzdür. Bu cəhətdən ölkə-
dəki ərzaq mallarının təmin edilməsinin dayanıqlı olması və idarəsi məqsədi ilə dünyadakı ölkələ-
rin elmi-tədqiqat araşdırma proseslərindən kompleks şəkildə istifadəsi önəmli hesab edilir. Kənd 
təsərrüfatı malları və ərzaq mallarının təmini, inkişaf prosesinin gələcəyi dünyadakı iqlim dəyiş-
kənliyi ilə olduqca bağlıdır. Təhlil olunan materialların nəticə etibarı ilə iqlimdəki müəyyən dəyi-
şilmələrin meydana çıxmasına görə gələcəkdə ərzaq mallarının çoxalma tempinə tədrici dərəcədə 
təsiri proqnozlaşdırılır. Müasir zamanda ərzaq məhsullarının çatışmaması nisbətləri iqlimdəki də-
yişilmələrə daha həssasdır. FAO-nun informasiyasına əsasən iqlimdəki dəyişkənliyin ərzaq mal-
ları istehsal edilməsinə təsirinin az olduğu anda, 2050-ci ilədək ərzaq malları istehsalına təsir 
edəcəkdir. İqlimdəki qlobal istiləşmənin nəticəsi olaraq sənaye baxımından İEÖ-də kənd təsərrü-
fatı mallarının istehsal edilməsinin ümumi həcmi 9%-dən 21%-ə düşməsi əsaslandırılmışdır. İq-
limdəki dəyişkənliyə cavab kimi, elmi-tədqiqat mərkəzlərində yeni ideya və fikirlərin tədbiq edil-
məsinə başlanmışdır. Ərzaq mallarının istehsal edilməsində meliorativ tədbir proseslərinin nəticəsi 
olaraq torpaqdakı karbon qazının çıxarılması, həm də torpağın əkib-becərilməsinin və deqradasiya 
edilmiş torpaqların təkrarən bərpa olunması ilə bağlı layihələr yerinə yetirilir. FAO-nun ən son 
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proqnozlarına əsasən 2050-ci ildə əlavə olaraq 2.3 mlrd. nəfər əhalinin ərzaq malları ilə təmini 
üçün dünya kənd təsərrüfatı mallarının istehsal edilməsinin təxmini olaraq 70%-dək çoxaldılması 
təklif edilir. Ərzaq mallarının təmin edilməsi metodikası çərçivəsində məhsuldar kənd təsərrüfatı 
bitki növlərinin yaradılması və istifadəsi vacib məsələlərdən hesab edilir. Müasir məhsuldar bitki 
növlərinin istifadəsi, ilkin vəziyyətdə ərzaq mallarının istehsal edilməsində iqlim dəyişikliyi və 
içməli su resurslarının azlığı daha dayanıqlı reaksiya yaradır. Elmi-tədqiqat mənbələrinin təhlil 
edilməsi metodikasına əsaslanan ərzaq mallarının təmin edilməsi kompleksi modernizasiya çərçi-
vəsində cəmiyyətin iqtisadi baxımdan inkişafının dayanıqlığının gerçəkliyini özündə cəmləşdirir. 
Məntiqi baxımdan nəticə ondan ibarət olur ki, ərzaq mallarının təmin edilməsi funksiyalarının təş-
kil olunması və idarəsi qlobal məzmuna sahib olub ümumdünya iqtisadiyyat elminin tədqiqat pro-
sesi aparatının tərkib hissəsidir. İqtisadiyyatın metodlarından istifadə ilə ƏK-nin dayanıqlı inkişaf 
etməsinin təyinində bəzi yanaşmaların həyata keçirilməsi vacib məsələ olaraq qəbul olunur. Başqa 
bir yöndən isə ərzaq mallarının strukturlarının koordinasiya edilməsinin optimallıq dərəcəsi vacib-
liyə gətirilməklə elmi baxımdan idarə formalarının tətbiq olunması formalarının təyini imkanları 
ortaya çıxır. Tədqiqat koordinasiyasının optimallıq dərəcəsi elmi aqrar iqtisadiyyatın nəzəri ba-
xımdan predmeti hesab olunur və dayanıqlı şəkildə səviyyəsini ümumləşdirməkdədir. Elmi mən-
bələr ƏK elminin metodlarına əsaslanan konstruktiv fikirlərin gerçəkliklərini özündə ehtiva edir. 
İqtisadiyyat elminin formalaşma və elmi-praktikasına əsasən qlobal məzmuna sahib fikirləri özü-
ndə cəmləşdirir. BMT-nin sahib olduğu elmi-ekspertiza institutları aqrar iqtisadiyyatın nəzəri-me-
todikasına aid kompleks layihə və proqram tədbiq edilməsinin nəticəsi olaraq radikal dəyişkənlik-
lərin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Aqrar iqtisadi inkişaf baxımından kompleks olan funksio-
nal strukturun müasirləşdirilməsinin qəbuluna bəzi qrup tədqiqatçılar bu istiqamətdə diqqət göstə-
rirlər. Müasirləşdirmə məsələlərinə aid tədqiqatçılar  bəzi fikirlər önə sürmüşlər. B.X. Ataşovun 
araşdırmalarına görə aqrar iqtisadiyyatda müasirləşdirmə məsələlərinin dayanıqlı inkişafına aid 
tədqiqatları yerinə yetirməklə kompleks nəticələrə gəlmək mümkündür [6, səh 278]. 

 Bu cəhətdən modernləşmə məsələlərinin təhlili zamanı konkret olaraq iqtisadi sistemin təşkil 
edilməsi prinsiplərinə-sənaye əsaslarla ərzaq mallarının istehsal edilməsi metodologiyasına, konst-
ruktiv baxımdan yanaşma meyarına daha çox üstünlük verilməsini doğru qəbul edirik.  

 
Nəticə 

Qlobal şəkildə özünü təminetmə və xarici ticarət ƏK-nin dayanıqlı inkişaf prosesilə bağlıdır. 
Hər bir ölkədə ayrılıqda ƏK-nin qurulması öncəliklə xarici ticarət məsələlərinin hesabına forma-
laşmışdır. Qeyd etmək məqsədəuyğun olar ki, yeni dövr şəraitdə ixrac kvotası dünyadakı kənd 
təsərrüfatı mallarının istehsal edilməsinin ümumhəcminin nisbəti 34-36% aralığında dəyişilir. 
Qərb dövlətləri dünyada olan kənd təsərrüfatı mallarının ixracını təqribən 70%-dək, idxal edilmə-
sini isə 60%-ə qədər təmin edirlər [FAO 2012, page 61.] ABŞ-ın dünya ölkələri üzrə ərzaq malla-
rının ixracatındakı ekskluziv çəkisi - 15%-dir. Avropa İttifaqı dövlətlərində qeyd edilən kəmiyyə-
tin göstəricisi isə- 45% dir. Qlobal şəraitdə ƏK, hər bir dövlətin dayanıqlı şəkildə siyasi baxışlar 
və sosial-iqtisadi strateji sahələrinin tərkib hissəsinə daxildir. Hər bir dövlətin ümumi şəkildə in-
kişafetmə kontekstində başqa amillərlə bərabər, ərzaq malları təminatının sosial-siyasi dəyişilmə-
lərinin mexanizmi olduqca böyük miqyasda məzmuna sahibdir. ƏK-nin təmin edilməsi mürəkkəb 
formalı daxili quruluşa sahib olub, 4 istiqamət formasının vacibliyini tələb edir:  

Milli “insan düşüncə” formasına əsaslanmış ərzaq malları sənaye məhsulunun təşkil edilmə və 
inkişafı mexanizmi; 

Milli ərzaq malları resurslarına və rəqabətədavamlı istehsala nail olmaq;  
Milli ərzaq mallarının dayanıqlıq və stabilliyinin təmini;  
Kompleksin idarəetmə qabiliyyətinin təmini.  
ƏK vertikal idarə olunan təsərrüfatçılıq subyektləri olaraq elmi-tədqiqatlarda vacib yerdədir.      
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Burada əsasən iki istiqamət fəaliyyətdədir: kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı və emalı sənaye-
si. Şəxsi fəaliyyətdəki maliyyə, kimya, maşınqayırma və s. inteqrasya elementlərindən də istifadə 
olunur. 
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Устойчивое развитие национального продовольственного комплекса на основе 

глобализации 
 

Резюме  
В направлении центра реальности анализ продовольственного комплекса нашей страны 

с учетом глобального положения аграрной экономики, перспектив будущего развития и 
теоретико-методологической базы. 

Определение устойчивости модернизации пищевой промышленности в условиях глоба-
лизации, реализация ряда мероприятий по определению вариантов производства экспорт-
но-ориентированных и инновационных продуктов питания данной страны, отмечены 
практические результаты и рекомендации. 

Цель - Цель идеи - модернизировать продовольственный комплекс и определить его 
устойчивость, выявить варианты научного управления экспортно-ориентированным и 
инновационным производством продуктов питания в стране. 

Методология. В исследовательской работе использованы методы построения системы 
сравнительно-аналитических показателей. 
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Результаты исследования - актуальные предложения о стратегической важности иссле-
дований Азербайджана, проходящего этапы устойчивого развития, на основе научного 
направления, основанного на главном направлении государственной политики. 

Ключевые слова: продовольственный комплекс, устойчивое развитие, модерниза-
ция, продовольственная безопасность. 
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Sustainable development of the national food complex on the basis of globalization 
 

Summary  
Towards the center of reality, the analysis of the food complex in our country based on the 

global position of the agrarian economy, prospects for future development and theoretical and 
methodological bases is put forward. 

Determining the sustainability of the modernization of the food industry in the context of 
globalization, the implementation of a number of measures in determining the production versions 
of export-oriented and innovative food products of this country, noted the practical results and 
recommendations. 

Objective - The purpose of the idea is to modernize the food complex and determine its 
sustainability, to identify options for scientific management of the country's export-oriented and 
innovative food production. 

Methodology - In the research work, methods of comparing and constructing a system of 
analytical indicators were used. 

The results of the research - relevant proposals on the strategic importance of the research of 
Azerbaijan, which is going through the stages of sustainable development, based on the scientific 
direction, based on the main direction of the state policy. 

Key words: food complex, sustainable development, modernization, food security. 
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KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İSTEHSALININ ARTIRILMASI, EMALI 
VƏ İXRACININ FORMALAŞDIRILMASININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının mövcud vəziyyətini təhlil et-
mək, emal imkanlarını araşdırmaq və ixrac potensialının artırılması istiqamətlərini müəyyən etməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində statistik, sistemli yanaşma, təhlil və ümumiləşdir-
mə metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - respublikamızda istehsal olunan ixrac yönümlü kənd təsərrü-
fatı məhsullarının istehsalının artırılması, rəqabət qabiliyyətinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 
süd və süd məhsulları, pambıq, ət və ət məhsulları, tütün, üzüm kimi məhsul istehsal edən bölmə-
lərin texnoloji imkanlarının yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsinə imkan yaradır. 

Tədqiqatın nəticələri - ölkəmizi idxalı əvəzləyən kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək, 
elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi vasitəsi ilə elmtutumlu məhsul istehsalının həcminin artırılmasına 
töhfə vermək. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - məqalədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 
artırılması imkanları araşdırılmış, emal müəssisələrinin fəaliyyəti qiymətləndirilmiş, bu sahədəki 
emal potensialı təhlil edilmişdir. Tədqiqatda bu sahələrin qarşılıqlı əlaqələri, inkişaf perspektivləri 
və ixrac imkanları təhlil edilmiş, tədbirlərin səmərəliliyi və inkişafına dair müvafiq təkliflər veril-
mişdir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, aqrar sahə, emal sənayesi, istehsal, ixrac, innovasiya, restruk-
turizasiya. 

 
Giriş 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində respublikada kənd təsərrüfatının inkişafının hazırkı səviyyəsi 
kompleks texniki-texnoloji-iqtisadi sistemin formalaşmasını tələb edir. Bu isə kənd təsərrüfatı və 
emal müəssisələri arasındakı nisbətdə dəyişiklik aparılmasını qarşıya qoyur. Qeyd etmək lazımdır 
ki, hazırda emal sənaye müəssisələrinin zəif inkişafı kənd təsərrüfatı xammalının tam emal oluna-
raq hazır məhsula çevrilməsinə və ixracına imkan yaratmır. Bu isə bir tərəfdən ixrac edilən kənd 
təsərrüfatı məhsullarının bir çox hissəsinin xammal formasında, digər tərəfdən tez xarab olan məh-
sulların vaxtında emal edilməməsi nəticəsində çoxlu məhsulların yararsız vəziyyətə düşərək itki-
sinə səbəb olur. Bu vəziyyət həmin məhsulların keyfiyyətinin aşağı düşməsinə və əhalinin həmin 
məhsullara olan tələbatının təmin edilməsinə əks təsir göstərir. Bu və digər səbəblərə görə kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları külli miqdarda ziyanla qarşılaşmalı olurlar. Bu çatışmazlığın 
aradan qaldırılması və kənd təsərrüfatı xammalı emal edən müəssisələr arasında düzgün əlaqələrin 
yaradılması ölkədə aqrar sahənin inkişaf etməsinə zəmin yaradar. Eyni zamanda bu, emal sənaye 
sahələrində təsərrüfat münasibətlərinin gücləndirilməsinə iqtisadi baza yaratmış olur. Emal sənaye 
müəssisələrinin inkişafı seleksiya və aqrotexnika üsullarının tətbiqinə, istehsalın və emalın yeni 
prinsiplər əsasında təkmilləşdirilməsinə, texnoloji səviyyəsinin artırılmasına, ərazi və sahə ixtisas-
laşdırılmasının dərinləşməsinə, istehsalın strukturunun yeniləşdirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə 
şərait yaradır. Araşdırmalar göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında olduqca mühüm əhə-
miyyət kəsb edən bu problemin həllinin gecikməsi aqrar sahənin inkişafına və əhalinin rifahının 
yüksəldilməsinə mənfi təsir göstərir.  

Kənd təsərrüfatının və emal sənayesinin inkişafını şərtləndirən əsas amillər 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2006-cı ilin mart ayının 23-də İmişli rayonun-

da şəkər zavodunun açılış mərasimində qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsini, iqtisadiyyatın 
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şaxələndirilməsini və daxili tələbatın yerli istehsal hesabına təmin edilməsini iqtisadi siyasətimizin 
əsas məqsədi hesab etmişdir. Prezident göstərmişdir ki, «Bu gün qeyri-neft sektoruna da böyük 
sərmayə qoyulur. Kənd təsərrüfatına, yeni sənaye sahələrinin inkişafına sərmayə qoyulur və bu 
çox sevindirici haldır. Bilirsiniz ki, bizim iqtisadi siyasətimizin əsas məqsədi də məhz bundadır; 
qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatı şaxələndirmək və yeni istehsal sahələri yarat-
maq ki, daxili tələbat yerli istehsal hesabına təmin edilsin. Şəkər zavodu tikilişi bizim iqtisadi 
siyasətimizin əsas istiqamətlərini özündə ehtiva edir. Yeni iş yerlərinin açılması bu barədə artıq 
qeyd olundu, burada 100 mindən çox insan işlə təmin ediləcəkdir. Bir sözlə, zavodun tikilişi çox 
böyük əhəmiyyət kəsb edir, bunun ölkədə sahibkarlığın inkişafına böyük təsiri olacaqdır. Çünki, 
ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı daha da sürətlə genişlənir. Biz öz tərəfimizdən bunu təmin etmək 
üçün əlimizdən gələni edəcəyik». [9] 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin kənd təsərrüfatının və emal sənayesinin inkişafı haqqında irəli 
sürdüyü strategiya ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və onunla bağlı olaraq emal sə-
naye sahələrinin inkişafına da böyük imkanlar yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızın 
torpaq-iqlim şəraiti yüksək keyfiyyətli emal yönümlü kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün 
olduqca əlverişlidir. Əsas məsələlərdən biri də əlverişli təbii resurslardan səmərəli istifadə edərək 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və onunla bağlı olaraq emal sənaye sahələrinin inkişafının 
təmin edilməsi, yeni sahələrin yaradılması yolu ilə yeni emal müəssisələrinin inkişafına maliyyə 
resursları yaratmaq və əhalinin yüksək keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsini və idxal-
ixrac əlaqələrinin artırılması yolu ilə respublikamızın iqtisadi gücünün artırılmasına nail olunma-
sını təmin etməkdir. İqtisad elmləri doktoru, professor İ.H.İbrahimov qeyd edir ki, «Aqrar sahədə 
və ümumiyyətlə regionlarda qarşıya çıxan mühüm problemlərdən biri ilk növbədə emal müəssisə-
ləri ilə kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılan arasında istehsal iqtisadi münasibətlərin bazar təsərrü-
fatçılıq sisteminin tələblərinə uyğun olaraq qurulmaması, kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün ki-
fayət qədər xidmət mərkəzlərinin yaradılmaması olmuşdur». [7]  

Emal sənayesinin səmərəli fəaliyyəti o zaman mümkün olar ki, infrastruktur bölmələri bazar 
iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun yenidən təşkil edilsin. Hazırda bu sahədə infrastrukturun zəif inki-
şafı istehsal olunan məhsulların uzun müddət saxlanmasına, emal olunmasına, köhnəlmədən satıl-
masına mənfi təsir göstərir və yekunda külli miqdarda məhsulun yararsız vəziyyətə düşməsinə, 
məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin aşağı düşməsinə, köhnəlmədən istehlakçılara çatdırılmasına 
mənfi təsir göstərir. Fikrimizcə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində infrastruktur bölmələrinin qurulu-
şunda köklü dəyişikliklər aparılmalı və bu sahələrarası əlaqələr yenidən formalaşdırılmalıdır. Qar-
şıda duran əsas problemlərin biri də emal, istehsal, satış və məhsulların saxlanılması ilə bağlı itki-
lərin qarşısının alınmasıdır. 

Bununla əlaqədar olaraq investisiya qoyuluşu sahələr arasında elə bölüşdürülməlidir ki, tələb 
olunan sahələrin hərtərəfli və bərabər inkişafına nail olmaq mümkün olsun. Birinci növbədə tex-
noloji maşın və avadanlıqlara, maddi-texniki vasitələrə olan tələbat ayrı-ayrılıqda hər bir sahənin 
tələbatına uyğun olaraq ümumi tələbata uyğunlaşdırılmalıdır. İstehsal vasitələri istehsal edən böl-
mə ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı arasında olan iqtisadi əlaqələr elə təşkil olunmalıdır ki, 
kənd təsərrüfatının tələbinə uyğun (traktor, kənd təsərrüfatı maşınları, nəqliyyat vasitələri) baza 
yaradılsın və istehsalın dinamik inkişafı səmərəli fəaliyyətlə əlaqələndirilsin. Araşdırmalar göstə-
rir ki, meyvə-tərəvəz konserv sənayesində ümumi xərclərin 80-85%-ni material xərcləri təşkil edir. 
Ona görə də emal sənayesi və kənd təsərrüfatı üçün istehsal vasitələri istehsal edən sahələrin struk-
turunda dəyişikliklər aparılmalı, kiçik və orta həcmli emal müəssisələri yaradılmalı və həmin 
müəssisələrin maddi-texniki vasitələrə və avadanlıqlara tələbatının ödənilməsi ön plana çəkilmə-
lidir. Digər ifadə ilə, yeni müəssisələr kiçik və çevik, elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsinə 
cavab verən innovativ texnologiyaya malik keyfiyyətli və ixracyönümlü məhsul istehsal edən emal 
müəssisələrinin yaradılması zərurəti meydana gəlir. Digər tərəfdən kənd təsərrüfatı istehsalı sahə-
lərinin quruluşunun dəyişməsi emal sənayesinin də quruluşunun dəyişilməsini tələb edir. Məlum-
dur ki, respublikada istehsal olunan fermentləşdirilmiş tütünün 70%-i və pambıq lifinin 65%-i 
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xammal kimi başqa ölkələrə daşınır. Fikrimizcə, kənd təsərrüfatı məhsulları emal olunduqdan son-
ra hazır məhsul kimi satıldıqda və ya ixrac edildikdə əldə edilən gəlir 4-5 dəfəyə qədər arta bilər. 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı artırılsa da həmin məhsulların emal olunmadan istehlak-
çılara və yaxud xarici bazarlara çıxarılması gəlirlərin azalmasına və məşğulluğun aşağı düşməsinə 
səbəb olur. 

Araşdırmalar göstərir ki, istehsal olunan pambıq lifi respublika daxilində emal olunaraq hazır 
məhsula çatdırılarsa külli məbləğdə əlavə gəlirə imkan yaratmaqla respublikanın iqtisadi gücünün 
artırılmasında və durmadan artan əmək ehtiyatlarının istehsala cəlb edilməsində mühüm rol oyna-
ya bilər. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə emal müəssisələrinin emal güclərinin az olması sə-
bəbindən xammalın çox hissəsi yenidən emal üçün başqa ölkələrə və regionlara göndərilir. Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ixracının formalaşmasında pambıq, tütün, yun, meyvə, tərəvəz, şərab və 
konyak məhsulları xüsusi yer tutur. Xammal formasında ixrac edilən kənd təsərrüfatı məhsulları 
arasında əsas yeri pambıq lifi tutur. Hazırda ixrac edilən pambığın 72%-i Rusiyanın və 15%-i 
Türkiyənin payına düşür. Buna səbəb kimi, lazımi emal potensialının olmamasını göstərmək olar. 
İxrac edilən xammalın ölkə daxilində emal olunaraq hazır məhsula çatdırılması və sonra xarici 
ölkələrə ixrac edilməsi ölkə iqtisadiyyatına əlavə gəlir gəlməsinə imkan yarada bilər. [3] 

Qeyd edilən ixrac meyli eyni zamanda meyvə istehsalı və baramaçılıqda özünü qabarıq şəkildə 
göstərir. 

Respublika iqtisadiyyatının aqrar sahəsində mövcud çatışmazlıqların əsas səbəblərindən biri 
elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinin zəif tətbiq olunması, müasir texnologiyalardan zəif is-
tifadə olunması, təşkil və idarəetmə işlərində kadr çatışmazlığı bu problemlərin müsbət həllinə 
imkan yaratmır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda da kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə emal sənayesi 
arasında olan qarşılıqlı münasibətlər lazımi səviyyədə qurulmamışdır. Belə ki, hazırda iqtisadi va-
sitələrdən (maliyyə-kreditdən, qiymətdən, təchizatdan və s.) istənilən səviyyədə istifadə olunmur. 
Hazırda kənd təsərrüfatı məsulları istehsal edən müəssisələrdə pambıq, tütün, üzüm, şərab, çay və 
digər məhsullar üzrə pərakəndə satış və topdansatış qiymətləri arasında kəskin fərqlər vardır. Bu 
fərqlər bir çox hallarda müəssisələrlə sahibkarlar arasında istehsal-iqtisadi əlaqələrin zəifləməsinə 
və səmərəli istehsalın səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olur ki, bu da istehsala stimul yaratmır. 

Respublikamızda əhalinin ərzaq məhsulları, yeyinti və yüngül sənaye sahələrinin isə xammal 
ilə təmin olunmasında çoxsaylı orta və kiçik təsərrüfatçılıq formalarının rolu yüksəkdir. Bu isteh-
sal sahələri elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiq olunmasını, istehsalın intensivləşməsini, 
iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsini, müxtəlif təsərrüfat sahələrinin inkişafını və onların 
stimullaşdırılmasını tələb edir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində texnika və texnologiyalardan hərtərəfli və səmərəli istifadə 
olunması onu tələb edir ki, iri istehsal sahələri ilə kiçik istehsalçılar arasındakı iqtisadi əlaqələr 
dərinləşsin və stimullaşdırılsın. Bu isə xammalın emalı zamanı yol verilən təbii itkilərin və əldə 
olunan tullantıların səmərəli istifadə olunmasına şərait yaradır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
iri və kiçik təsərrüfat subyektləri arasındakı iqtisadi və texnoloji əlaqələr sahələrarası qiymət bə-
rabərliyinin iqtisadi mexanizmlər vasitəsi ilə tənzimlənməsində stimul yaradır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda aqrar sahədə yaradılan müxtəlif təsərrüfatçılıq formalarının 
formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də kənd təsərrüfatı məhsul-
ları emalı müəssisələrinin artırılması, anbar və soyuducu təsərrüfatlarının yaradılması, təsərrüfat-
lararası yol strukturunun qurulması və ya təmiri, tikinti materiallarının istehsalı üzrə sənaye xarak-
terli istehsalın inkişafı ilə əlaqəli infrastruktur fəaliyyətinin yaradılması üzrə yeni kooperasiya 
münasibətlərinin yaradılmasıdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və emalının artırılması zəruriliyi  
Kənd təsərrüfatı məhsulları insanlar üçün həyati əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə həmin məhsul-

ların formalaşmış qiymət səviyyələri istehsalçını qane etməli, geniş təkrar istehsalı artırmaqla ix- 
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racyönümlü məhsul istehsalında stimullaşdırıcı rol oynamalıdır. Fikrimizcə, bunun üçün aqrar sa-
hədə bazar münasibətlərinə əsaslanan qiymətin formalaşmasına zəruri hədlər daxilində müdaxilə 
olunmalıdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının bazar qiymətləri dövlət dotasiyası ilə tənzimlənməli 
və hər bir iqtisadi rayon üzrə fərqli stimullaşdırıcı qiymətlər müəyyənləşdirilməlidir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə qiymətə dövlət tərəfindən müxtəlif səviyyədə 
müdaxilə mövcuddur və bu qiymət mexanizminin təkmilləşdirilməsi üçün müəyyən səviyyəyə 
uyğun zəruri miqdarda maliyyə ayrılır. Maliyyənin bir çox hissəsi büdcə vəsaiti hesabına forma-
laşdırılır. Məqsədli qiymətlər siyasəti əlverişli olmayan sosial-iqtisadi rayonlarda yerləşən təsər-
rüfatçılıq subyektlərinin istehsal və emal etdikləri məhsullara tətbiq edilməlidir ki, geniş təkrar 
istehsalın davamlılığı üçün təminatlı qiymətlər müəyyən edilməsinə imkan yaradılsın. 

Aqrar sahənin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də dövlət ehtiyatları 
üçün alınan məhsulların tədarük qiymətlərinin müəyyən olunmasıdır. Bu qiymətlər məqsədli qiy-
mətlərə əsasən müəyyən olunur. Qiymətlərin təkmilləşdirilməsinə maddi-texniki resursların alın-
masından başlamış kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının son emal mərhələsi də daxil olmaqla 
baxılmalıdır. 

Aqrar sahənin və emalın yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi vasitəsilə inkişaf etdirilməsində 
qiymət mexanizmi, sahələrarası qiymət tarazlığının yaradılması və qiymətlərin təkmilləşdirilməsi 
mühüm stimullaşdırıcı əhəmiyyət kəsb edir. 

Dünya ölkələrində qiymət mexanizminin təkmilləşdirilməsi mütəmadi xarakter daşıyır və ix-
racın formalaşdırılması və reallaşdırılmasında stimullaşdırıcı rol oynayır. Bu məsələ ölkəmizdə 
diqqət mərkəzində olmalı və xüsusən də aqrar sahədə həlli qarşıda duran əsas məsələlərdən biri 
hesab olunmalıdır. Aqrar sahədə istehsal ilə emal arasında əlaqələrin yaradılmasında mühüm əhə-
miyyət kəsb edən qiymət mexanizminin təkmilləşdirilməsinin aşağıdakı istiqamətlərdə həyata ke-
çirilməsini bazar iqtisadiyyatının hazırkı mərhələsində daha məqsədəuyğun hesab edirik: 

- kənd təsərrüfatı və emal müəssisələri üçün istehsal vasitələri istehsal edən sahələrin kənd tə-
sərrüfatına münasibətdə iqtisadi mövqelərinin zəiflədilməsi və yaxud neytrallaşdırılması; 

- kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının gəlirlərinin dövlət tərəfindən müdafiə olunması-
nın təkmilləşdirilməsi; 

- istehsalçıların gəlirlərinin artırılaraq geniş təkrar istehsalın davamlılığının təmin edilməsi; 
- aqroservislər üçün iqtisadi məkanın formalaşdırılması, xarici ticarət əlaqələrində iştirakının 

təmin edilməsi. 
Ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının və emalının artırılması və bu əsasda xarici tica-

rət münasibətlərinin genişləndirilərək stimullaşdırılması məqsədilə fikrimizcə, istehsal-iqtisadi 
əlaqələrin həcmini, bu sahənin idarə edilməsində iqtisadi vasitə kimi istifadə üçün onu aşağıdakı 
3 istiqamətdə konkretləşdirmək vacibdir: 1) İstehsal münasibətlərinin konkret tarixi xarakterinin 
müəyyənləşdirilməsi; 2) istehsal əlaqələrinin strukturunun yeni prinsiplər əsasında işlənərək tək-
milləşdirilməsi; 3) Aqrar sahədə istehsal münasibətlərinin dəyişməsi, mexanizmin işlənilməsi və 
tənzimlənməsi. Fikrimizcə eyni zamanda, kənd təsərrüfatı müəssislərində istehsalın və emalın in-
kişafı, istehsal əlaqələrinin qiymətləndirilməsinə tələbat baxımından deyil, müstəqillik şəraitində 
respublikamızın vacib ərzaq məhsullarına və xammala olan tələbatını ödəmək, xarici iqtisadi tica-
rət əlaqələrini genişləndirmək, ekoloji tarazlığın təmin edilməsi, təkrar istehsal prosesinin davamlı 
olaraq artırılmasına şərait yaratmaq mövqeyindən yanaşılmalıdır. 

Məlumdur ki, respublikamızda emal sənayesinin ən sürətli inkişafı 1970-1980-ci illəri əhatə 
edir və o dövrdə aqrar sahənin kompleks inkişafının əsası qoyulmuşdu. Aqrar sahədə inteqrasiya 
əlaqələrinin və ixtisaslaşmanın dərinləşməsi ilə əlaqədar emal sənaye sahələri yaradılmış, inteqra-
siya və kooperasiya əlaqələri xeyli güclənmişdir. Belə ki, meyvə və tərəvəzçiliyin inkişaf etdiyi 
bölgələrdə 42 konserv zavodu, üzümçülük üzrə ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı rayonlarında 120 
üzüm emalı və çaxır zavodları, pambıqçılıqla məşğul olan 21 pambıqtəmizləmə zavodu, tütünçü-
lüklə məşğul olan 7 tütün fermentləşdirmə zavodu və 1 ədəd tütün kombinatı, bütövlükdə respub- 
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lika üzrə 27 ət məhsulları istehsal edən ət kombinatları və ət zavodları fəaliyyət göstərirdi. Bun-
lardan əlavə barama qurdu istehsalı zavodları, 10 ədəd çay fabriki, broylerlər və digər emal müəs-
sisələri fəaliyyət göstərirdi. Emal müəssisələrinə daxil olan xammalın bir çox hissəsi şəxsi təsər-
rüfatların payına düşürdü. Lakin buna baxmayaraq hazır məhsulların istehlakçılara çatdırılması 
üçün xidmət sahələri az inkişaf etmişdi. Bu da hər il tonlarla meyvənin, tərəvəzin, taxılın, kartofun 
və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının itkisi ilə nəticələnirdi. Bu problemlərin həllində əsas mə-
sələrdən biri də aqrar sahədə sahə quruluşunun bazar iqtisadiyyatı tələbinə uyğun yenidən qurul-
ması və bu istiqamətdə təkmilləşdirilməsidir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialı  
Aqrar sahənin formalaşdırılmasında əsas rolu birinci növbədə kənd təsərrüfatı, emal sənayesi 

və yeyinti sahələri üçün ölkə daxilində texniki avadanlıqlar, mexanizmlər, maşınlar, mineral güb-
rələr istehsal edən zavodların inşa edilməsi oynaya bilər. 

Araşdırmalar göstərir ki, hazırda yeyinti sənaye sahələri və kənd təsərrüfatı xammalını emal 
edən müəssisələrin elmi-texniki tərəqqi nöqteyi-nəzərdən düzgün formalaşmaması və bu sahələrdə 
mövcud texniki maşın və avadanlıqların beynəlxalq standartlara uyğun olmaması nəticəsində bir 
çox müəssisələr keyfiyyətli məhsul istehsal edə bilmir və ya öz fəaliyyətlərini dayandırır. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, respublikamızın böyük tarixi ənənəsi və bazisi mövcud olan şərabçı-
lıq, konserv sənayesi, pambıq və tütün emalı müəssisələri demək olar ki, müəyyən dərəcədə sıra-
dan çıxmışdır. Lakin 2005-2020-ci illərdə, dövlət proqramları əsasında yeni və daha mütərəqqi 
texnologiyalar vasitəsi ilə inkişafına nail olunmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, keçmişdə 
mövcud olan yüksək emal gücünə malik zavodlarda köhnə avadanlıqlar ləğv edilərək yeni və daha 
məhsuldar və keyfiyyətli məhsullar emal edən avadanlıqlar ilə əvəz edilmiş, yeni emal texnologi-
yalarının tətbiqi vasitəsi ilə dünya standartlarına cavab verən şərablar, meyvə şirələri və konservlər 
istehsal olunaraq xarici ölkələrə ixrac olunmuş, daxili tələbatın ödənilməsi üçün satışa buraxılmış 
və əhali tərəfindən istehlak olunmuşdur. Analoji vəziyyət süd emalı müəssisələrində 80%, şərab 
emalı müəssisələrində ilə 60% və s. təşkil edir. Lakin, emal sənaye müəssisələrini xammal ilə 
təmin edən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən subyektlər ilə iqtisadi münasibətlər mexaniz-
mi hələ ki, bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun tam formalaşmamışdır. Emal müəssisələri tərəfin-
dən satın alınmış xammalın dəyərinin zamanında ödənilməməsi, məhsulların qiymətləri arasındakı 
fərqlərin çox mövcud olması bu sahəyə yeni əsaslarda yanaşmağı tələb edir. 

Respublikamızda həyata keçirilən islahatlar nəticəsi olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal 
edən subyektlər öz məhsullarını sərbəst şəkildə emal müəssisələrinə və ya bazarlarda sata bilirlər. 
Bütün bunlara baxmayaraq yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində kənd təsərrüfatı məhsullarının al-
qı-satqısı üçün infrastruktur və topdansatış bazarlarının lazımi formada yaradılması ləngiyir, məh-
sulların ixtisaslaşdırılmış nəqliyyat vasitələrində daşınması, qablaşdırılması və saxlanması tədbir-
ləri zəif həyata keçirilir. Digər tərəfdən rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 
üçün məhsulların çeşidlənməsi, saxlanması, qablaşdırılması, reklamı və s. kimi məsələlər zəif həy-
ata keçirilir və bu da  ixraca stimul yaratmır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, ixrac üçün tələbatdan artıq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün 
sistemli və ardıcıl tədbirlər hazırlanaraq həyata keçirilməlidir. 

Hal-hazırda bir çox emal müəssisəsi fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmişdir, istehsalın texno-
logiyası isə rəqabətqabiliyyətli və keyfiyyətli məhsul istehsalına imkan vermir. Bu müəssisələr 
yüksək material və əmək tutumlu olmaqla böyük həcmdə əlavə xərclər tələb edir. Bununla əlaqə-
dar “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nda kənd təsərrüfatı emalı müəssisələrinin restrukturizasiyası, regionlarda yeni emal 
sexlərinin tikilməsi və ya bərpa edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. [1] 

Araşdırmalar göstərir ki, son illərdə tütünçülük, pambıqçılıq, şərabçılıq, ipəkçilik, çayçılıq və 
konserv sənayesi sahələrində lazımi tədbirlər həyata keçirilmiş və yeni emal müəssisələri yaradıl-
mışdır. Nəticədə 2020-ci ildə bu müəssisələrdə 186,7 min ton tərəvəz və meyvə konservləri, 
36642,4 ton günəbaxan və saflor yağları, 1718,7 min dkl araq, 895 min dkl üzüm şərabı, 39,1 min 
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dkl konyak, 5466,5 min dkl səməni pivəsi, 246,5 ton qənd rafinad və şəkər tozu, 10582,2 ton təbii 
çay, 4383,7 ton fermentləşdirilmiş tütün və 71,6 min ton pambıq mahlıcı istehsal olunmuşdur. 
Növbəti illərdə emal müəssisələrinin yaradılması və istehsalının həcminin artması hesabına sənaye 
məhsullarının isatehsalının artırılması nəzərdə tutulur. [3] 

Hər il ölkəmizə 4500 tona qədər ət kolbasası məmulatları idxal olunur. Halbuki, donuz əti is-
tehsalını artırmaqla bu qədər ət kolbasası məmulatlarını ölkədə emal etmək mümkündür. Ət və süd 
emalı müəssisələrinin sayının kifayət qədər olmaması emal məhsulları arasında rəqabət yarada 
bilmir. Buna görə də süd emalı müəssisələri sahibkarlardan südün litrini təxminən 50 qəpiyə alır-
lar. Südün maya dəyəri isə təxminən 60-65 qəpiyə başa gəlir. Buna görə də, regionlarda ət və süd 
emalı müəssisələrinin sayı artırılmalı, bu müəssisələrdə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinə uy-
ğun müxtəlif çeşidli və rəqabətə davamlı heyvandarlıq məhsulları emalına üstünlük verilməlidir. 
[3] 

 
Nəticə və təkliflər 

Qeyd olunanlara əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalını və 
ixracını artırmaq üçün bir sıra kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğudur: 

- Emal sənayesi qarşısında duran əsas problemlərdən biri innovasiyanın tətbiq edilməsi yolu ilə 
kənd təsərrüfatı xammalının bütünlükdə, dünya standartları səviyyəsində və yeni texnologiyalar 
əsasında emal olunması, beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi, yarımfabri-
kat və hazır məhsulları istehsalının həcminin artırılmasına nail olunması; 

- Respublikamızda üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq standartlar 
səviyyəsində şərab, şampan şərabı, konyak, çoxnövlü üzüm şirələri, üzüm kişmişi, sirkələr, dər-
man məmulatları istehsalının həcminin artırılmasına nail olunmasının təmin edilməsi. Bunun üçün 
rəqabət qabiliyyətli və keyfiyyətli məhsul istehsalını təmin edən yeni texnologiyaların tətbiq edil-
məsi və emal müəssisələrinin bu əsasda restrukturizasiyası, xidmət və infrastruktur bölmələrinin 
təkmilləşdirilərək tələbat səviyyəsinə çatdırılması; 

- Konserv sənayesinin qarşısında duran başlıca vəzifə kimi ölkə əhalisinin təzə meyvə və tərə-
vəz məhsullarına olan tələbatının müəyyən edilməsi və əhalinin bu məhsullara olan tələbatının tam 
ödənilməsi, istehsal və emal arasında optimal səviyyənin müəyyən edilməsi;  

- Yeni texnologiyaların tətbiqi ilə istehsal edilən konservlərin, şirələrin, tomat pastalarının, qu-
rudulmuş meyvələrin və yarımfabrikatların keyfiyyətinin yüksəldilərək beynəlxalq standartlar sə-
viyyəsinə çatdırılması və bu sahədə xarici ticarət əlaqələrinin artırılmasına nail olunması; 

- Çay sənayesini inkişaf etdirərək ildə 15-20 min ton çay istehsalına nail olunmasını təmin et-
mək, müasir üsullar əsasında yüksək keyfiyyətli qara, yaşıl və sarı çay istehsal edərək bu sahədə 
xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi; 

- Tütünçülük sənayesi qarşısında duran ən əsas problem fermentasiya olunmuş tütün istehsalı 
həcminin 20 min tona çatdırılması, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli siqaret is-
tehsalına nail olunması, yeni tütün növlərinin istehsalını artıraraq xarici ticarət əlaqələrinin geniş-
ləndirilməsi; 

- Pambıq mahlıcının xammal kimi ixracının əvəzində bu mahlıcdan pambıq ipliyi və parça is-
tehsal edəcək elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinə cavab verən emal müəssisələrinin sayının ar-
tırılması; 

- Respublika əhalisinin əsas kənd təsərrüfatı məhsulları olan ət, süd, yağ və balıq məhsullarına 
olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi yolu ilə yüksək key-
fiyyətli və rəqabətqabiliyyətli məhsullar istehsalına nail olunmasının təmin edilməsi. 

Növbəti illərdə respublikamızda emal sənaye sahələrinin inkişafı üçün kənd təsərrüfatı məhsul-
ları istehsal edən sahələr elə təşkil olunmalıdır ki, bu sahələr emal sənayesinin bütün xammal növ-
lərinə olan tələbatını tam şəkildə ödəməklə mövcud fasiləliyi aradan qaldırmaq mümkün olsun. 

Beləliklə, emal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması ilə ixracın həcminin 
artırılması meyillərinin aşağıda göstərilən istiqamətlərdə mümkün olması qənaətinə gəlmək olar: 
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tütün, pambıq mahlıcı, çay, meyvə-tərəvəz şirələri, kartof, meyvə və tərəvəz, şəkər və qənd, süd 
və süd məhsulları, yumurta. Təhlillər göstərir ki, emal sənayesinin inkişafı, sahibkarlıq münasi-
bətlərinin formalaşdırılması və ixrac üçün əlverişli şəraitin yaradılması ixracın artırılmasına və 
zamanla əlaqələrin genişləndirilməsinə imkan verəcəkdir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması və emalı regionlarda sahələr arasındakı optimal 
əlaqələrin qurulmasını tələb edir. 
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Основные направления увеличения производства, обработки и экспорта  
сельскохозяйственной продукции 

Резюме 
Цель исследования - проанализировать текущее состояние сельскохозяйственного про-

изводства, изучить возможности переработки и определить области для увеличения экс-
портного потенциала. 

Методология исследования - в работе использованы статистический, системный под-
ход, методы анализа и обобщения. 

Значение исследования - в увеличении производства экспортно-ориентированной сель-
скохозяйственной продукции, производимой в стране, повышении конкурентоспособности и 
качества, улучшении и расширении технологических возможностей предприятий по произ-
водству молока и молочных продуктов, хлопка, мяса и мясных продуктов, табак, виноград. 

Результаты исследования - обеспечить нашу страну импортозамещающей сельскохо-
зяйственной продукцией, способствовать увеличению производства наукоемкой продук-
ции за счет применения достижений научно-технического прогресса. 

Оригинальность и научная новизна исследования - в статье исследуются возможно-
сти увеличения производства сельскохозяйственной продукции, дается оценка деятельно-
сти перерабатывающих предприятий, анализируется перерабатывающий потенциал в этой 
сфере. В исследовании анализируется взаимодействие этих направлений, перспективы раз-
вития и экспортные возможности, а также вносятся соответствующие предложения по эф-
фективности и развитию мер. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрный сектор, перерабатывающая промыс-
ленность, производство, экспорт, инновации, реструктуризация. 
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Main directions of increasing the production, processing and export formation of  

agricultural products 
 

Summary 
The purpose of the research - is to analyze the current state of agricultural production, explore 

processing opportunities and identify areas for increasing export potential. 
The methodology of the research - statistical, systematic approach, analysis and generalizati-

on methods were used in the research work. 
The practical importance of the research - is to increase the production of export-oriented 

agricultural products produced in the country, increase competitiveness and quality, improve and 
enhance the technological capabilities of units producing milk and dairy products, cotton, meat 
and meat products, tobacco, grapes. 

The results of the research - to provide our country with import-substituting agricultural pro-
ducts, to contribute to increasing the production of science-intensive products through the applica-
tion of scientific and technological progress. 

The originality and scientific novelty of the research - the article explores the possibilities 
of increasing the production of agricultural products, evaluates the activities of processing enter-
prises, analyzes the processing potential in this area. The study analyzes the interaction of these 
areas, development prospects and export opportunities, and makes relevant proposals on the ef-
fectiveness and development of measures. 

Keywords: agriculture, agrarian sector, processing industry, production, export, innovation, 
restructuring. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ AQRAR SAHƏDƏ SAHİBKARLIĞIN 

 İNKİŞAFININ SƏCİYYƏVİ CƏHƏTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - işğaldan azad edilmiş ərazilərdə (İAEƏ-də) aqrar sahədə sahibkarlığın 

inkişafının səciyyəvi xüsusiyyətlərini tədqiq etmək və sahibkarlığın inkişafına təsir edən amilləri 
müəyyənləşdirmək. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində müqayisəli təhlil, qruplaşdırma, ümumiləşdirmə 
metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - aqrar sahə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan İAEƏ-də aqrar sahədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və 
bu zaman sahibkarlığın inkişafının səciyyəvi cəhətlərinin nəzərə alınması vacib şərtlərdən biridir. 

Tədqiqatın nəticələri - İAEƏ-də aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının səciyyəvi cəhətlərini 
müəyyənləşdirmək, sahibkarlığın inkişafına təsir edən destruktiv amillərin aradan qaldırılması ilə 
bağlı tövsiyə və təkliflər irəli sürülmüşdür.  

Tədqiqatın örijinallığı və elmi yeniliyi - aqrar sahədə istehsal və innovasiya sahibkarlığının 
formalaşdırılması və inkişafı ilə bağlı mövcud problemlərin aradan qaldırılması, İAEƏ-də aqrar 
sahədə əlverişli sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılması üçün əsas prinsiplər və prioritetlər müəy-
yənləşdirilmişdir.  

Açar sözlər: aqrar sahə, aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti, aqrar sahədə sahibkarlıq mühiti, 
aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının səciyyəvi cəhətləri. 

 
Giriş 

Aqrar sahə əhalinin ərzaq məhsullarına, sənayenin isə kənd təsərrüfatı xammalına olan tələba-
tının ödənilməsində əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, eyni zamanda dövlətin strateji məqsədləri-
nin reallaşdırılmasına da xidmət edir. Hər bir ölkənin beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqra-
siyasi prosesində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi ön plana çəkilir. Bu baxımdan iqtisadi 
təhlükəsizliyin ən mühüm formalarından biri kimi ərzaq təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması və 
beynəlxalq  münasibətlər sistemində ölkənin ərzaq müstəqilliyininin təmin edilməsi aqrar sahənin 
inkişafından və eləcə də bu sahədə iqtisadi səmərəlilik prinsiplərinin reallaşdırılmasından əhəmiy-
yətli dərəcədə asılıdır. Beynəlxalq münasibətlər sisteminə uğurlu inteqrasiya prosesinin reallaşdığı 
hazırkı şəraitdə müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan Respublikasında da kənd təsərrüfatında sa-
hibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində zəruri dövlət proqramları həyata keçirilir və bütün 
bunlar nəticə etibarilə həm kənd təsərrüfatında iqtisadi artımın təmin edilməsinə və həm də məş-
ğulluğun təmin edilməsinə, işsizliyin  qarşısının alınmasına əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir gös-
tərir.  

Aqrar sahədə çoxfunksiyalı sahibkarlığın inkişafı. Kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının, 
daha doğrusu sahibkarlıq subyektlərinin sərəncamında olan torpaq sahələrinin həcminin məhdud-
luğu mahiyyət etibariylə növbəli  əkin sisteminin tətbiqini reallaşdırmağa imkan vermir və belə 
bir şəraitdə kənd təsərrüfatında yüksək məhsuldarlıq imkanlarında bəhs etmək mümkün deyildir.  

Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti əsas etibarilə çoxfunksiyalı  bir modelə əsaslanır. Belə ki, 
iqtisad elmlər doktoru, profesor İslam İbrahimovun fikrincə, sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif 
növləri mövcuddur və hər hansı fəaliyyət bu və ya digər dərəcədə məhsul və xidmətlər istehsalı,  
mübadiləsi, məhsulun bölgüsü və istehlakı ilə sıx əlaqədardır. Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyə- 
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tinin aşağıdakı növləri fərqləndirilir. Bura istehsal sahibkarlığı,  kommersiya sahibkarlığı,  maliyyə 
sahibkarlığı və digər sahə və xidmət sahibkarlığı şamil edilir. İbrahimov hesab edir ki, istehsal 
sahibkarlığı sahibkarlıq fəaliyyətinin ən aparıcı  növü hesab olunur.  Burada əmtəə istehsalı həyata 
keçirilir, xidmətlər göstərilir, müəyyən mənada dəyər yaradılır. Bazar iqtisadiyyatının ilkin dövr-
lərində kommersiya sahibkarlığı daha geniş yayılmışdır.  Kommersiya sahibkarlığı maliyyə əmə-
liyyatını xarakterizə edir. Sahibkarlığın bu  növündə fəaliyyətin nəticəsi daha tez formalaşır. Bu 
sfera son zamanlar fərdi və  xüsusi sahibkarlığın inkişafı  ilə əlaqədar demək olar ki, tam mənası 
ilə genişlənmişdir. Aqrar sahədə torpaq və əmlak payı almış sahibkarlar istehsal və xidmətlərlə 
sərbəst məşğul olurlar.  Onlara lazımi peşə və iqtisadi biliklərin verilməsi, məsləhət və informa-
siyanın əldə edilməsi üçün belə xidmətlər yaradılır,  dövlət tərəfindən müəyyən proqramlar çərçi-
vəsində dəstəklənirlər. [2, s.3 1-32].  

Fikrimizcə İ.H.İbrahimov fikirlərində tamamilə haqlıdır. Belə ki, bilavasitə maddi istehsal sa-
həsi hesab olunduğundan aqrar sahədə məhz istehsal sahibkarlığının inkişafı daha xarakterik cə-
hətlərdən biri hesab olunur. Məhz istehsal sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi hesabına kənd təsər-
rüfatında məhsul istehsalı, eləcə də emal sənayesində məhsul istehsalı, yeyinti məhsullarının is-
tehsalı həyata keçirilir ki, bu da ən azı daxili bazarın tələbatının ödənilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyətə malikdir.  

Aqrar sahədə sahibkalıq fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri. Aqrar sahədə sahibkarlığın in-
kişaf etdirilməsi ilə bağlı prosesləri nəzərdən keçirərkən ilk növbədə aqrar sahədə, o cümlədən 
kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsinin özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olması nəzərə alın-
malıdır. Kənd təsərrüfatında başlıca istehsal vasitəsi kimi torpaq əsas rol oynayır. Bu baxımdan 
torpağın  münbitliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi mahiyyət  
etibarilə məhsuldarlığın artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. İstər əvvəlki təsərrüfatçılıq siste-
mində və istərsə də bazar iqtisadiyyatı şəraitində kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın yüksəldilmə-
sinə istiqamətlənmiş zəruri tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi ilk növbədə torpağın münbitliyinin qo-
runub saxlanmasından və daha da yüksəldilməsindən ibarət olmuşdur.  

Torpaq kənd təsərrüfatında istehsal vasitəsi olaraq yeganə vasitədir ki, iqtisadi sistemin dəyi-
şilməsindən asılı olmayaraq demək olar ki, tam mənası ilə məhsul istehsalının həyata keçirilmə-
sində özünəməxsus təzahürlərini doğurur. Odur ki, aqrar sahədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, 
xüsusilə istehsal sahibkarlığının inkişaf etdirilməsində torpağın xüsusiyyətləri, xüsusilə onun 
münbitliyinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilməli və məhsuldarlığın artırılması ön plana çəkil-
məlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadiyyatın digər  sahələrində də sahibkarlığın inkişaf etdi-
rilməsi ilə bağlı proseslərdə torpaq resursları əhəmiyyətli rol oynayır. Həmin sahələrdə torpaq re-
sursları demək olar ki, məkan funksiyalarını yerinə yetirir. Lakin kənd təsərrüfatında isə torpaq 
resurslarının rolu ilk növbədə onun münbitliyi ilə xarakterizə edilir. Torpağın münbitliyi aşağı 
olduqda kənd təsərrüfatında istehsal edilən məhsullların həcmi də azalır və daha doğrusu, məhsul-
darlığın səviyyəsi aşağı düşür.  

Aqrar sahədə, o cümlədən kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin xarakterik 
xüsusiyyətlərindən biri də kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının təbii iqlim şəraitindən əhəmiy-
yətli dərəcədə asılı olması ilə bağlıdır. İstər kiçik sahibkarlıq qurumları, istərsə də orta və iri təsər-
rüfatçılıq qurumları kənd təsərrüfatında məhsul istehsalı prosesini həyata keçirərkən təbii iqlim 
şəraitində baş verən prosesləri nəzərə almalıdırlar. Xüsusilə kənd təsərrüfatında bitkiçilik sektoru 
təbii iqlim şəraitindən bilavasitə asılıdır.  Təbii iqlim şəraitində baş verən destruktiv tendensiyalar 
nəticə etibarı ilə məhsuldarlığın aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilir. Bu isə onunla bağlıdır ki, təbii 
iqlim şəraitində baş verən hər hansı bir proseslər, o cümlədən sel, daşqın və digər arzuolunmaz 
proseslər kənd təsərrüfatında nəzərəçarpacaq dərəcədə irihəcimli fəsadlar doğurur ki, bu da son 
nəticədə təsərrüfat  ilinin sonunda məhsul istehsalının həcminin aşağı düşməsinə gətirib çıxarmaq-
la ölkənin  kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində problemlərin yaranmasına 
səbəb olur. Bütün bunlar isə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından əhəmiyyətli risklər doğurur.  

İqtisad elmlər doktoru, professor İslam İbrahimov hələ 2005-ci ildə “Kənd  təsərrüfatının inki- 
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şafı və sahibkarlığın formalaşması problemləri” adlı monoqrafiyasında qeyd edirdi ki, xırda mül-
kiyyətçilər iri torpaq mülkiyyətçilərinin tabeliyinə keçdikcə onlar başqalarını işləməyə və tələbat-
larını ödəmək üçün bazarlardan məhsul almaqla istehlakçıya çevrilməyə başlayırlar. Ona görə də 
bu tarixi prosesi düzgün qiymətləndirməyi zəruri hesab edirik və hazırda keçirilən islahatlarla əla-
qədar kəndlərdə yaşayanların yoxsullaşmasına və səbəst işçi qüvvəsinə çevrilmələrinə yol vermək 
olmaz.  Odur ki, sahibkarlıq formaları üzrə istehsalçıların regionlarda təmərküzləşməsi istiqamət-
ləri və ölçüləri reallığa uyğun və düzgün müəyyən edilməlidir. Torpaq sahibləri torpaqlarını sat-
mağa məcbur olduqları halda hər kənddə istehsalçının torpaq almaq həddi müəyyən edilməlidir ki, 
torpaqları olan mülkiyyətçilərin inhisarçılıq mövqeləri  digər xırda fermerlərin mövqelərini sıxış-
dırmasın.  Kənd əhalisinin müəyyən hissəsi mülkiyyətdən məhrum edilməsin [3, s. 54]  

Aqrar sahədə sahibkarlığın özünəməxsus spesifik xüsusiyyətlərindən biri də kənd təsərrüfatın-
da iş  dövrü ilə istehsal dövrünün bir-biri ilə uzlaşmaması ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatında iş müd-
dəti ilə istehsal dövrünün üst-üstə düşməməsi mahiyyət etibarilə istehsal olunan məhsulun satışın-
dan əldə  edilən pul gəlirlərinin və mənfəətin təqvim ili ərzində qeyri-bərabər paylanmasına gətirib 
çıxarır. Bu qəbildən olan destruktiv tendensiyaların  effektiv şəkildə neytrallaşdırılmaması və eləcə 
də  sahibkarlıq qurumlarının istehsal prosesindən mənfəət əldə etməsini təmin etmək məqsədi ilə 
əslində geniş spektrli ixtisaslaşma prosesinin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. Daha doğrusu, 
bir neçə istehsal sahələrinin fəaliyyət göstərməsi  mahiyyət etibarilə sahibkarlıq qurumlarının tə-
sərrüfat fəaliyyətindən əldə edilən mənfəətin bərabər şəkildə il ərzində paylanmasına gətirib çıxara 
bilər. Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin bu xüsusiyyəti əslində kənd təsərrüfatı istehsalının  
spesifikasından irəli gəlir və eyni zamanda kənd təsərrüfatında mövsümiliyin  mövcudluğundan 
bəhrələnir.  

Doğrudur, bitkiçilikdən fərqli olaraq heyvandarlıqda bu prosesi bu və ya digər şəkildə normal-
laşdırmaq mümkündür. Çünki heyvandarlıqda istehsal edilən südün demək olar ki, gün ərzində 
reallaşdırılması mümkündür və istər açıq bazar şəraitində və istərsə də emal müəssisələrinə  məh-
sulların göndərilməsi səbəbindən həmin məhsulların satışından pul gəlirləri və mənfəət əldə edilə 
bilir.  Bitkiçilikdə isə məhsul istehsalı prosesi demək olar ki, ilin sonuna, yay və qismən də payız 
aylarında yekunlaşdığından əslində ilin digər fəsillərində bitkiçilikdə məhsul istehsalı prosesini 
həyata keçirmək, xüsusilə qış mövsümü dövründə bitkiçilikdə məhsul istehsalı prosesini həyata 
keçirmək imkanları məhdud xarakter daşıyır.   

İqtisad elmləri doktoru, profesor B.X.Ataşovun fikrincə, aqrar sahədə sahibkarlığın daha da 
inkişaf etdirilməsi, torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və münbitliyinin artırıl-
ması  rəqabətqabiliyyətli  məhsul istehsalının artırılmasının təmin edilməsi sahəsində əsas vəzifə-
lərdən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur. [4, s. 323] 

Aqrar sahədə sahibkarlığın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də bu sahənin kifayət qədər yük-
sək fond tutumuna malik olması ilə bağlıdır. Bundan əlavə, aqrar sahədə kapitalın dövriyyə sürə-
tinin aşağı olması mahiyyət etibarilə iqtisadi səmərəliliyin göstəricilərinə də öz təsirini göstərir. 
Belə ki, rentabellik norması və kapitalın verimlilik səviyyəsi iqtisadiyyatın digər sahələri ilə mü-
qayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Bütün bunlar isə prinsip etibarı ilə  aqrar sahədə kapital 
dövriyyəsinin aşağı olması və digər səbəblər baxımından təsərrüfat-maliyyə  fəaliyyətinin iqtisa-
diyyatın digər sahələri ilə müqayisədə asağı gəlirlilik səviyyəsində olması ilə səciyyələnir. Xüsu-
silə aqrar sahədə istehsal sahibkarlığının səciyyəvi cəhətlərindən biri də kənd təsərrüfatında istifa-
də olunan texnikanın daha  çox  spesifik xarakter daşımasıdır. Belə ki, kənd təsərrüfatında istifadə 
olunan texnika məhdud istehsal sahələrində istifadə edilə bilir və bu da bütövlükdə həmin texni-
kanın sonradan digər istehsal sahələrində istifadə imkanlarını məhdudlaşdırır.  

Aqrar sahədə sahibkarlığın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də kənd təsərrüfatında istehsal 
edilən məhsulun tez xarab olması və eləcə də onların daşınmaya davamsız olması ilə bağlıdır. 
Bütün bunlar isə mahiyyət etibarilə kənd təsərrüfatı məhsullarının sürəti reallaşdırılmasının zəru-
riliyini şərtləndirir. Qısa müddət ərzində kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarda satılmadığı və ya-
xud da emal müəssisələrinə təhvil verilmədiyi halda öz keyfiyyətini itirir və bütün bunlar isə məh- 
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sul satışından əldə edilən pul gəlirlərinin aşağı düşməsinə, mənfəətin azalmasına və son nəticədə 
istehsalın iqtisadi səmərəlilik göstəricisi olan rentabellik səviyyəsinin aşağı olmasına gətirib çıxa-
rır. İnkişaf etmiş ölkələrin praktikasında aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi məq-
sədilə kənd təsərrüfatının məhz bu xüsusiyyətini nəzərə alaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının satış 
prosesinin dəstəklənməsi və eləcə də kənd təsərrüfatı məsullarının  effektiv şəkildə reallaşdırılması 
ilə bağlı təminatlı bazar və təminatlı satış qiymətlərinin formalaşdırılması prosesi həyata keçirilir.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının tez xarab olması istehsalçıların maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin 
zərərlə başa çatmasına gətirib çıxardığından inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının 
təminatlı satış bazarları mövcuddur.  Həmin təminatlı satış bazarları əsas etibarilə kənd təsərrüfatı 
məsullarının dövlət kontaktasiya sistemi vasitəsilə dövlət tərəfindən əldə edilməsini nəzərdə tutur 
və həmin kantaktasiya əsasında kənd təsərrüfatı məhsullarının dövlətin mövcud saxlama kamera-
larında və zəruri şəraitlə təmin olunmuş digər texnoloji qurğularda saxlanması təmin edilir və zə-
ruri hallarda bazarlarda əmtəə intervensiyası həyata keçirilir. Əslində  bu tip tənzimləmə tədbirlə-
rinin keçirilməsi həm  sahibkarların geniş təkrar istehsal rejimində fəaliyyət göstərmək imkanlarını 
genişləndirir və həm də dövlətin bazara effektiv müdaxiləsi prosesini şərtləndirir. Beləliklə, əmtəə 
intervensiyalarının, yəni əmtəə müdaxilələrinin həyata keçirilməsi son nəticədə ona gətirib çıxarır 
ki, ərzaq bazarında məhsulların qiymətlərinin yüksəlməsi istehlakçıların maraqlarına mənfi təsir 
göstərmir və istehlakçıların daha çox vəsait xərcləmələrinin qarşısını alır. Belə bir halda isə  əmtəə 
intervensiyaları hesabına bazara məhsulların daxil edilməsi bütövlükdə ölkədə ərzaq təhlükəsiz-
liyinin təmin edilməsi imkanlarına da kifayət qədər müsbət təsir göstərir. Dövlət tərəfindən sahib-
karlıq qurumlarından məhsulların tədarük edilməsi, yəni tədarük intervensiyası  prosesi təminatlı 
qiymətlərin reallaşdırılmasına və qiymətlərin tətbiqinə də səbəb olur. Təminatlı qiymətlərin ger-
çəkləşdirilməsi səbəbindən bütövlükdə istehsalçı prinsip etibarı ilə müflisləşmə təhlükəsindən kə-
narlaşır, yəni bu təhlükəni yaşamır. Beləliklə, tədarük intervensiyasının və sonradan həmin pro-
seslərin əks formada əmtəə inteqrasiyası vasitəsilə bazara daxil edilməsi prosesi həm istehlakçıla-
rın, həm də istehsalçıların maraqlarının təmin edilməsinə istiqamətlənir.  

Tədarük intervensiyası sahibkarlıq qurumlarının maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və 
onların müflisləşməkdən qorunmasına xidmət etdiyi halda, əmtəə inteqrasiyaları istehlak bazarın-
da və xüsusilə ərzaq bazarında yaranmış əmtəə qıtlığının aradan qaldırılması və qiymətlərin sürətli 
yüksəlişinin qarşısının alınmasına istiqamətlənir və istehlakçıların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdı-
rılmasına xidmət edir. Bu xüsusilə cəmiyyətdə  aztəminatlı əhali təbəqələrinin sosial müdafiəsinin 
təmin edilməsi baxımından xüsusilə mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir. Aqrar sahədə fəaliyyət 
göstərən sahibkarlıq qurumlarını istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının tez xarab olması 
kimi xarakterik xüsusiyyətlərindən müdafiə etmək məqsədi ilə onların emal müəssisələri ilə bir-
başa əlaqələrinin olması, daha doğrusu müxtəlif mülkiyyət mənsublu kənd təsərrüfatı əmtəə isteh-
salçıları ilə emal müəssisələri arasında qarşılıqlı inteqrasiya münasibətlərinin formalaşdırılması 
vacib şərtlərdən biridir. Tarixən emal müəssisələri kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçıları üzərində 
iqtisadi təzyiqlər yaratmışdır. Sovetlər Birliyi dövründə emal müəssisələri kənd təsərrüfatı müəs-
sələrindən istehsal edilən məhsulların alışı prosesini bu və ya digər şəkildə  ləngidirdilər ki, bu da 
mahiyyət etibarilə məhsulların tez xarab olmasına gətirib çıxarır və məhsulları ucuz qiymətə al-
mağa meyilli olurdular. Beləliklə, oxşar tendensiyalar bazar iqtisadiyyatı şəraitində də özünü daha 
çox büruzə verir.   

Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətlərindən biri onların kəskin  risklər 
şəraitində fəaliyyət göstərməsi ilə bağlıdır. Bu risklər isə son nəticədə kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın istehsalının həcminə, o cümlədən bitkiçilik məhsullarının istehsal həcminə əhəmiyyətli dərəcə-
də mənfi təsir göstərir. Kənd təsərrüfatı  məhsullarının istehsalı prosesində risklərin səviyyəsinin 
yüksək olması bu sahəyə  kredit qurumları, o cümlədən daxili və xarici investorlar tərəfindən vəsait  
yatırılması imkanlarının da aşağı düşməsinə səbəb olur. Çünki heç bir investor və kredit qurumu 
kənd təsərrüfatında mövcud risklərdən sığortalanmadığından bütövlükdə bu sahəyə investisiya 
qoymağa maraqlı olmur. Bu isə kənd təsərrüfatının təbii iqlim şəraitindən əhəmiyyətli dərəcədə 
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asılı olması ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatında mövcud riskləri təkcə təbii iqlim şəraiti ilə bağlamaq 
yetərli deyildir. Belə ki sahənin mövsumlüyü,  istehsal vasitələrinin özünəməxsus spesifik xüsu-
siyyətlərə malik olması, bundan əlavə, kommersiya riskləri,  məhsulların tez xarab olması, bəzən 
aşağı keyfiyyətdə olması, qiymətqoymanın xüsusiyyətləri, resursların  yüksək qiymətə əldə edil-
məsi və bu kimi hallar bütövlükdə sahənin  investisiyalaşdırılması imkanlarını əhəmiyyətli dərəcə-
də məhdudlaşdırır.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahələrdə sahibkarlığın inkişafının spesifikası  
Başda müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan ordusunun 2020-ci il 

sentyabrın 27-sində Qarabağda başladığı  uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Zəngilan ra-
yonu Mincivan və Ağbənd, Bartaz  qəsəbələri və 52 kəndi,  Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi 
və 35 kəndi,  Tərtər rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 
kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir 
neçə strateji yüksəkliklər, Füzuli, Cəbrayıl rayonları, Zəngilanda isə Bartaz, Çığır, Şükürataz 
yüksəklikləri və daha 5 adsız yüksəkliklər azad olunmuşdur.  Noyabrın 10-unda Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə 
zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması haqqında  bəyanat imzalamış-
lar. Bəyanata əsasən 2020-ci ilin dekabrın 1-dən etibarən Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonları 
Azərbaycana qaytarılmışdır.  

İAEƏ-nin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə bağlı ölkə prezidenti və ölkə hökuməti 
tərəfindən artıq silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Belə ki, bu məqsədlə ilk 
növbədə regionların yeni bölgüsü ilə bağlı ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin 07 iyul 2021-ci 
il tarixli sərəncamı qüvvəyə minmişdir. 

Ölkə przidentinin sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikası iqtisadi rayonlarının aşağıdakı 
bölgüsünə dəyişiklik edilmişdir:  

- Qarabağ iqtisadi rayonu (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xoca-
vənd, Şuşa və Tərtər rayonları); 

- Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları) 
yaradılmışdır. [1] 

Respublikamızda ayrı-ayrı bölgələrin özünəməxsus inkişaf xüsusiyyətlərindən əlavə, eyni za-
manda İAEƏ-nin də özünəməxsus xüsusiyyətləri mövcuddur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd 
təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafının SWOT təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. (Cədvəl 1)  

İslam İbrahimovun fikirlərini dəstəkləyərək qeyd etmək olar ki, əslində işğaldan  azad olunmuş 
ərazilərin, eləcə də Qarabağın və Şərqi Zəngəzur regionlarının torpaqları uzun müddət işğal altında 
olduqlarından həmin ərazilərdə torpaq resursları demək olar ki, tam mənası ilə korlanmışdır. Tor-
paqlar üzərində silahlı qüvvələrin, eləcə də ağır texnikanın mövcudluğu torpaqların demək olar ki, 
tam mənası ilə tərkibinin aşağı düşməsinə, onun münbitliyinin pozulmasına səbəb olmuşdur. Bun-
dan əlavə, həmin ərazilərdə uzun müddət  minaların basdırılması mahiyyət etibarı ilə torpaqlarda  
təhlükə mənbələrini doğurmuş və eyni zamanda torpaqların iqtisadi cəhətdən öz dəyərini itirməsi-
nə gətirib çıxarmışdır. İAEƏ-də  meliorasiya və suvarma sistemlərinin korlanması bütövlükdə hə-
min torpaqlarda kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə demək olar ki, zəmin yaratmır. 
Odur ki, İAEƏ-də ilk növbədə meliorasiya və suvarma sistemlərinin bərpasına istiqamətlənmiş 
tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi vacibdir ki, bu da kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafına və 
məhsul istehsalının həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yarada bilərdi. Uzunmüddətli işğal proses-
ləri İAEƏ-də ekoloji landşaftın vəziyyətinin bərbadlaşmasına gətirib çıxarmışdır. Bütövlükdə hə-
min ərazilərə kimyəvi və bioloji baxımdan zərərli maddələrin tökülməsi  bütövlükdə ərazinin eko-
loji landşaftının pozulmasına və  ekosistemin kəskin şəkildə pisləşməsinə səbəb olmuşdur. Bu isə 
ekoloji təhlükəsizliyə əhəmiyyətli dərəcədə təhdid mənbəyi doğurur. Nəzərə almaq lazımdır ki,  
İAEƏ-də demək olar ki, 60 min hektara qədər meşə massivi tam mənası ilə korlanmışdır. 
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Cədvəl 1. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafının SWOT təhlili 

 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 
1 İ.a.e.ə-də təbii iqlim şəraitinin bitkiçilik və 

heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 
baxımından əlverişli olması 

1 Torpaq resurslarının Silahlı Qüvvələrin və 
ağır texnikadan istifadə olunması 
səbəbindən korlanması və münbitliyini 
itirməsi 

2 İ.a.e.ə-də kənd təsərrüfatında orta və iri 
əmtəəlik təsərrüfatların yaradılması ilə bağlı 
imkanların mövcudluğu 

2 İ.a.e.ə-də təxminən 30 illik işğal fonunda 
yeni torpaq əmələgəlmə proseslərinin 
yaranması 

3 İ.a.e.ə-də kənd təsərrüfatının inkişafına iri 
həcmli investisiyaların yatırılması imkanları 

3 Minaların basdırılması və digər hərbi 
faktorların təsiri nəticəsində torpaqların 
iqtisadi münbitliyini itirməsi 

4 İ.a.e.ə-də turizm imkanlarının əlverişli 
xarakter daşıması fonunda istehsal edilən 
ərzaq məhsullarının yerli istehlakın artması 
perspektivləri 

4 İ.a.e.ə-də torpaqların meliorasiyası və 
suvarma sistemlərinin dağılması 

5 İ.a.e.ə-də yaradılacaq nəqliyyat və 
kommunikasiya sistemlərinin kənd təsərrüfatı 
və ərzaq məhsullarının logistik proseslərinə 
əlverişli şərait yaratması 

5 İ.a.e.ə-də uzunmüddətli işğal dövründə 
ekoloji balansın pozulması və meşə 
massivlərinin korlanmaya məruz qalması 

6 İ.a.e.ə-də biznes və investisiya cəlbediciliyinin 
yüksək olması səbəbindən kənd təsərrüfatı və 
ərzaq məhsulları istehsalının artımına nail 
olunması perspektivlərinin yüksək olması 

6 İ.a.e.ə-də əmlak və infrastruktur sisteminin 
tamamilə məhv olması 

7 İ.a.e.ə-də balıqçılığın, arıçılığın, mineral su 
istehsalı sahəsində ixrac potensialının və 
müqayisəli üstünlüklərin yüksək olması 

7 İ.a.e.ə-də digər regionlarla iqtisadi 
inteqrasiya əlaqələrinin faktiki olaraq 
pozulması 

8 İ.a.e.ə-də kənd təsərrüfatının 
innovasiyalaşdırılması, modernləşdirilməsi və 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi imkanlarının 
yüksək olması 

8 İ.a.e.ə-də sosial infrastrukturların məhv 
edilməsi 

 İmkanlar  Təhdidlər 
1 Ekoloji təmiz məhsullara olan tələbatın 

artması 
1 Basdırılan minaların partlama ehtimalları 

2 Sosial şəbəkələrin imkanlarının genişlənməsi 2 İxtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsi 
sahəsində problemlər 

3 Ağıllı kənd, ağıllı şəhər və ağıllı icma 
layihələrinin tətbiq edilməsi 

3 Xüsusilə ilkin dövrlərdə təkmil-əmtəə 
bazarlarının və infrasturktur sistemlərinin 
mövcud olmaması 

4 Emal müəssisələrinin, bazar 
infrastrukturlarının formalaşdırılması 

  

5 İ.a.e.ə-də dövlət dəstəyinin və 
subsidiyalaşdırılma tədbirlərinin tətbiqi 

  

6 Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi 
rayonlarının ölkənin digər iqtisadi regionlarına 
inteqrasiya imkanlarının geniş olması və 
Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi 
fonunda Türkiyə Cümhuriyyətinə inteqrasiya 
imkanlarının genişlənməsi 
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Ərazilərdə əmlak və infrastruktur sistemi demək olar ki, tam mənası ilə dağıdıldığından yox 
dərəcəsindədir və odur ki, bu ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün ilk növbədə 
infrastruktur sisteminin bərpasına kəskin ehtiyac vardır. 

 
Nəticə 

İAEƏ-də kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafına dəstək verilməsi, subsidiyaların tətbiq 
edilməsi, kənd təsərrüfatına investisiya qoyuluşlarının həcminin artırılması mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. 

Hal-hazırda  ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpası, o cümlədən minadan təmizləmə prosesləri 
həyata keçirilir və eləcə də zəruri infrastruktur təminatının yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilir. 
Fikrimizcə, əhalinin sürətli köçü və kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə istiqa-
mətlənmiş islahatlar və struktur dəyişiklikləri həyat keçirildikdən sonra respublikamızın məhz bu 
bölgəsində, o cümlədən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında bir sıra əsas məhsul növ-
ləri üzrə kənd təsərrüfatının müqayisəli üstünlüklərini təmin etmək mümkün olacaqdır. Belə bir 
şəraitdə respublikamızda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, daxili bazarın yerli məhsullar 
hesabına inkişaf etdirilməsinə nail olunmalı və eləcə də xarici bazarlara müxtəlif rəqabət qabi-
liyyətli  kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının çıxarılmasına nail olmaq mümkün olacaqdır ki, bu 
da ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə əlverişli şərait yarada bilər.  

 
ƏDƏBİYYAT 

1. “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Fərmanı, 07 iyul 2021-ci il.) 

2. İ.H.İbrahimov, Aqrar sahənin iqtisadiyyatı, monoqrafiya, Bakı, 2016, 655 səh. 
3. İ.H.İbrahimov, Kənd təsərrüfatının inkişafı və sahibkarlığın formalaşması problemləri,  Bakı,  

2005, 360 səh. 
4. B.X.Ataşov, Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri, nəzəriyyə və praktika, Bakı, 

2017, 536 səh. 
5. A.F.Abbasov, Ərzaq təhlükəsizliyi, Bakı 2007.  602 s. 

 
Гафар Мушфиг оглы Багиров 

докторант, Бакинский Университет Бизнеса, 
Электронная почта: bagirov.qafar@hotmail.com 

 
Особенности развития предпринимательства в аграрном секторе на освобожденных 

территориях 
 

Резюме 
Цель исследования: изучить особенности развития предпринимательства в аграрном 

секторе на освобожденных территориях и выявить факторы, влияющие на развитие пред-
принимательства. 

Методология исследования - в работе использовались методы сравнительного анализа, 
группирования, обобщения. 

Значение применения исследования - аграрный сектор играет важную роль в обеспе-
чении продовольственной безопасности страны. С этой точки зрения одним из важных ус-
ловий является развитие предпринимательства в аграрном секторе на освобожденных тер-
риториях с учетом специфики развития предпринимательства. 

Результаты исследования - выявить особенности развития предпринимательства в аг-
ропромысленном комплексе на освобожденных территориях, дать рекомендации по устра-
нению деструктивных факторов, влияющих на развитие предпринимательства. 
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Оригинальность и научная новизна исследования - основные принципы и приорите-
ты преодоления существующих проблем, связанных с формированием и развитием произ-
водственного и инновационного предпринимательства в аграрной сфере, формированием 
благоприятной деловой среды на освобожденных территориях. 

Ключевые слова: аграрный сектор, предпринимательская деятельность в аграрной 
сфере, предпринимательская среда в аграрной сфере, особенности развития предпри-
нимательства в аграрной сфере. 
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Characteristics of the development of entrepreneurship in the agricultural sector in the  

liberated territories 
 

Summary 
The purpose of the study: to study the characteristics of the development of entrepreneurship 

in the agrarian sector in the liberated areas and to identify the factors affecting the development of 
entrepreneurship. 

Research methodology - comparative analysis, grouping, generalization methods were used in 
the research work. 

Significance of the application of the research - the agricultural sector plays an important 
role in ensuring food security in the country. From this point of view, one of the important condi-
tions is the development of entrepreneurship in the agrarian sector in the liberated territories, taki-
ng into account the specifics of the development of entrepreneurship. 

The results of the study - to identify the specifics of the development of entrepreneurship in 
the agricultural sector in the liberated territories, to make recommendations on the elimination of 
destructive factors affecting the development of entrepreneurship. 

Originality and scientific novelty of the research - the main principles and priorities for 
overcoming the existing problems related to the formation and development of production and 
innovation entrepreneurship in the agricultural sector, the formation of a favorable business envi-
ronment in the liberated areas. 

Key words: agrarian sector, entrepreneurial activity in agrarian sphere, entrepreneurial en-
vironment in agrarian sphere, features of development of entrepreneurship in agrarian sphere. 
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