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İQTİSADİ TƏFƏKKÜRÜN MİLLİLƏŞMƏSİ PROBLEMİ: KONSEPTUAL BAXIŞ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi müasir dövrün problemləri kontekstində iqtisadi təfəkkürün milliləşməsi 
məsələlərinə konseptual baxışın formalaşdırılmasından ibarətdir.  

Tədqiqatın metodologiyası – məqalənin hazırlanmasında elmi abstraksiya, təhlil, sintez və 
ümumiləşdirmə metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – müasir dövrdə iqtisadi təfəkkürün millilik məzmunu ilə bağlı 
nəzəri-konseptual və praktiki baxışların  formalaşdırılmasıdır. 

Tədqiqatın nəticələri – hazırkı mürəkkəb bir şəraitdə iqtisadi təfəkkürün milliləşməsi 
problemlərinə adekvat yanaşmaların müəyyənləşdirilməsidir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – yeni çağırışlar şəraitində iqtisadi təfəkkürün “milli-
ləşməsi” zəruriliyi, sosio – mədəni kontekstin həlledici əhəmiyyətliyi, “müasirləşmə”nin (milli 
iqtisadi təfəkkürün) struktur – funksional aspektləri, vahid konseptual baxış çərçivəsində qarşılıqlı 
bağlılıq və qarşılıqlı təsir prizmasından qiymətləndirilmiş, nəzəri bazanın gerçəkliyə adekvat-
lığının təminatı rakursundan konkret mülahizələr irəli sürülmüşdür.  

Açar sözlər: iqtisadi təfəkkür, milliləşmə, təfəkkür, stereotip, konstruksiya, mənafe. 
 
 
 

“İnsan – “tabe” olduğu mentalitet qədərdir”. 
 

Giriş 
İqtisadi inkişafın, bir proses olmaq etibari ilə universal səciyyə daşımadığı, həm formal, həm 

də mental modelinin ölkələr bölümündə fərqli dəyər – konseptlərdən formalaşdığı gerçəkliyi bütün 
təfərrüatı ilə ortalıqdadır. Milli iqtisadi varlığı inkişaf trayektoriyasına çıxardan, onun dayanıqlı 
gedişini təmin edən, həmçinin iqtisadi tənəzzül və böhran situasiyalarını meydana gətirən həmin 
ölkədə formalaşmış iqtisadi təfəkkürdür. İqtisadi nəzəriyyə üçün uzunmüddətli dövr ərzində 
xüsusi önəm kəsb etməyən təfəkkür probleminin – son zamanlarda, iqtisadi davranış problema-
tikasının kəskin şəkildə aktuallaşması ilə - əlahiddə əhəmiyyət daşıdığı üzə çıxdı.  

Eyni zamanda, əsas problem – ümumiyyətlə, iqtisadi təfəkkürlə deyil, onun millilik keyfiyyəti 
ilə bağlıdır. 

Məlumdur ki, uzun onilliklər ərzində iqtisadi təfəkkürün problem olaraq aktuallaşmamasının 
kökündə dayanan əsas səbəb – onun universal xarakter daşıdığına olan inam və bu inamın mütləq 
həqiqət kimi qəbuludur. Yəni, bazar prinsipləri, “görünməyən əl” mexanizmi əksər ölkə iqtisa-
diyyatları üçün mahiyyət eyniliyi kəsb edir. İqtisadiyyat (oxu: bazar iqtisadiyyatı) – hər yerdə 
eynidir... 

Bu baxımdan iqtisadi təfəkkür də eyni yaxud oxşar dəyər – konseptlər bazasında formalaşır: və 
yekun... eyniyyətdə olan şey – görünən və anlaşılan formadadır... 
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Amma iqtisadi inkişafın ölkələr bölümündə səviyyəcə ifrat fərqliliyi təfəkkür tərzinin, əvvəla, 
“xalis” iqtisadi interpretasiyasının yalnış olduğunu; ikincisi, onun formalaşma prosesinin sosio-
mədəni kontekstdən keçdiyini; və, üçüncüsü, istinasız olaraq hər bir ayrıca götürülmüş milli 
iqtisadiyyatın özünə xas təfəkkür tərzinin mövcudluğunu ortalığa qoydu.  

İqtisadi təfəkkürün həm mahiyyət, həm də təzahür formasının birmənalı olaraq milli səciyyə 
daşıdığı gerçəkliyi meydana çıxdı.  

Bu yazıda məhz formal və qeyri-formal institutların – təfəkkür tərzini formalaşdırma prosesində 
yeri və rolunun konseptual aspektdən qiymətləndirilməsinə cəhd edəcəyik.  

İqtisadi təfəkkür:konseptual məzmunluluq problemi  
İqtisadi təfəkkür – sosial-iqtisadi həyatın  bütün spektrində həlledici yer tutur, ictimai şüurun 

iqtisadi sferada təzahür formasıdır...  
Mürəkkəb struktura malikdir. Fenomenlə bağlı bugünə qədər aparılan araşdırmalarda konsep-

tual “dərin”lik müşahidə edilmir. Problemin qoyuluşunda “problem” yaradan əsas amil ondan 
ibarətdir ki, təfəkkür tərzi – cəmiyyətdə hegemon mövqedə olan nəzəri cərəyanın çərçivəsində 
qiymətləndirilir. Başqa sözlə, real gerçəkliyin müşahidə edilən mənzərəsinə (faktlara) deyil, 
aparıcı nəzəri cərəyanın aksiomatik müddəalarına istinad edilir. Məhz buna görə də, yuxarıda qeyd 
etdiyimiz “dərin”lik alınmır, bu aspektdən “nəzəri” gerçəkliyə istinadla irəli sürülən konseptual 
baxışların müxtəlifliyi, əslində “nəzəri” müxtəliflikdən başqa bir məna kəsb etmir. İqtisadi təfək-
kür və onun formalaşması problemi ilə bağlı nəzəri baxışların bütöv bir panoraması mövcuddur: 

− iqtisadi təfəkkürün formalaşmasının kökündə dayanan şey iqtisadi nəzəriyyənin tətbiqi 
elmlərlə, bir sıra ölkə və iqtisadi sistemlərin faktiki nəticələri ilə uyğunlaşmasıdır [6,s. 28]; 

− bunun üçün, normativ və pozitiv yanaşmaları (metodologiyada) fərqləndirmək lazımdır. 
Birinci halda söhbət idealın təsviri və əxlaq kodeksindən, ikinci halda elmin bu sferasında tədqiqat 
praktikasını ümumiləşdirməkdən gedir [2, s. 12]; 

− iqtisadi təfəkkür – iqtisadi şüurun situativ təzahürüdür. Təfəkkürü formalaşdıran iqtisad 
elmi, təhsil və tərbiyədir və əsas diqqət iqtisadi gerçəkliyin, iqtisadi münasibətlərin və bu sistemdə 
öz yerinin dərk edilməsinə yönəlməlidir [1, s. 8 -12]. 

− iqtisadi təfəkkür – iqtisadi sistemin çərçivəsindədir. O, subyektin davranış tərzinin qanunları, 
sistemin qərarlaşması və fəaliyyəti, sonra isə inkişafın proqnozlaşdırılması və planlaşdırılmasının 
şüurdakı inikasıdır [5]; 

− iqtisadi təfəkkürlə bağlı müasir baxışlarda ən böyük yalnışlıq, onu, yəni, reallıqda mövcud 
olan təfəkkür tərzini nəzəri təxəyyülün formalaşdırdığı idealla müqayisə etməkdir. Bu aspektdən 
sahibkarı (biznesmeni), eləcə də, istehlakçını az qala bütün nəzəri – konseptual yanaşmaları bilən, 
iqtisadi gerçəkliyi bütün təfərrüatı ilə dərk edən/anlayan bir “fövqəlsubyekt” kimi təsvir edirlər.  

İqtisadi təfəkkür problemi, hər şeydən əvvəl “necədir?” sualından çıxış edir... “necə olmalıdır?” 
sualı “indi”nin deyil, “gələcəyin” məsələsidir. Təfəkkür tərzi – çox ətalətli “davranışla” səciyyə-
lənir: onun “ani” olaraq dəyişmə imkanı yoxdur! Digər tərəfdən, neoklassikanın “iqtisadi insanı” 
(yəni, həmin sahibkar, biznesmen və s.) faydanın “indiki” zamanda maksimumuna can atır. Onun 
üçün gələcək aktual deyildir. O, “gələcəyi” yalnız abstraksiya pəncərəsindən görür və onun spon-
tan qaydada gələcəyinə əmindir. Bu rakursdan, hər halda fərqli interpretasiya yoxdur... Ya da biz 
rast gəlməmişik. Beləliklə, “indi” ilə işləyən təfəkkürə sən nəzəriyyəni və praktikanı incəliyinə 
kimi bilməlisən tipli tövsiyələr, sadəcə olaraq mənasızdır. Və hətta cəmiyyətin formal institut-
larında baş verən dəyişiklik belə təfəkkürün inam bəslədiyi komponentlərə ani olaraq təsir göstər-
mir. Tələb olunan bu məqamda əsas şey dəyişikliyin zəruri olan zaman intervalıdır. Yaxud, dəyi-
şikliyin “özününküləşməsi” baş vermədən təfəkkür tərzində hər hansı bir yeniləşmə/kamilləşmə 
olmur.  

Təfəkkürün tipi – həm davranış tərzinin seçimini, həm də onun effektivliyini həyata keçirən 
əsas bazadır. Tarixi – genetik müstəvidə mövcud olan tip fərqliliyi bu gün də özünəxas spesifikanı 
saxlamaqdadır. Cəmiyyətin sosio – iqtisadi sistemində baş verən koordinal yeniləşmənin təsir gücü 
fundamental xarakter daşısa da, iqtisadi təfəkkür “şərq” dünyasına xas olan dövlətçi (oxu: 
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ümumsosial, ümummilli) tipinin mental məzmununda hissediləcək dəyişikliyə səbəb ola bil-
məmişdir. Bu aspektin gerçək məzmunlu sosio – iqtsiadi fakt keyfiyyətində təzahürü milli mental-
lığın fövqəlzaman anlamı daşıdığını ortalığa qoyur. Fövqəlzamanlılıq – sözün müəyyən mənasında 
“əbədi sabit”lik deməkdir. Yəni, formal institutların (inkişaf prosesində) dəyişmə yönümlülüyü – 
məna tutumundan asılı olmayaraq – sosio – mədəni kontekstdə adekvat yeniləşmə (qısa, orta, ya-
xud uzunmüddətli dövr ərzində) doğurur tipli birmənalı təsbit...xalis abstraktsiyadır. Onu gerçək 
elmi fakt statusunda qəbul etmək yalnış qiymətləndirmədir. Eyni zamanda, dərk edilməlidir ki, 
milli mentalitetin “əbədi sabit”liyinin (fövqəlzamanlılığının) təminatında, eləcə də onun 
dəyişikliyə “təhrik” edilməsində həlledici rol oynayan amil – dini inanc, dini dəyərlər sistemidir. 
Məsələn, islam dünyasının Şərqdən (şərq dünyasından) ayrılması... Dövlətçi təfəkkürün ümmətçi 
təfəkkürlə əvəzlənməsi...  

Situasiyanın unikallığı ondan ibarətdir ki, islami dəyərlərin yayıldığı coğrafiyada milli men-
talitet arxa plana keçir.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1. İqtisadi təfəkkürün tipoloji sxemi. 
 
İqtisadi prosesin (proseslərin) məna tutumunu formalaşdıran, subyektin iqtisadi davranışını 

dəyərlə “yükləyən” əsas qaynaq – şəriətin norma və prinsipləridir. Və o da qeyd edilməlidir ki, 
belə bir sistemlilik digər dini konfessiyalarda mövcud deyildir.  

Tipoloji 
kriteriyalar 

Tarixi - genetik 

Formalaşma 
spesifikası 

Fəaliyyət səviyyəsi 

Yönümlülük 

- Mikro 
- Makro 

Liberal 
 
 

Konservativ 
 
 

Qarışıq 

- İndividual mənafelərin 
ödənilməsi; 

 
- Sosiumun rifahı 

- İndividual:  
“İqtisadi insan”; 

 
“Köhnə” qaydaların 

dominantlığı 
 

- Sosio-iqtisadi 
yönümlülük 

- Rifah dövləti 

Empirik 
 

Abstrakt 

-Real funksional 
fəaliyyət; 

 
Nəzəri – konseptual; 
“Nəzəri gerçəklik” 

“Şərq” tipi 
 

“Qərb” tipi

- Dövlətçi təfəkkür 
 

- Bazar təfəkkürü 

Əsas tiplər Xarakteristika 

İqtisadi 
təfəkkür 
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Həmçinin, ümmətçilik – iqtisadi təfəkkürün formalaşma spesifikasında da birmənalılıq və 
konkretlik nümayiş etdirir:Ümmətçi təfəkkür tipi – həmişə konkretdir, real funksional fəaliyyətdə, 
yəni reallığın ilkin (görünən) antoloji səviyyəsində - empiriyada təzahür edir.  

Yəni, onun təfəkkürün abstrakt tipinə, “nəzəri gerçəkliyin” konseptual məzmunluluğuna “ehti-
yacı” yoxdur. Eyni zamanda, yönümlülük anlamında mövcud olan təfəkkür tipləri (liberal, kon-
servativ, qarışıq), sözün müstəqim mənasında sekulyar cəmiyyətlərdə yer alırlar. Cəmiyyətlərin 
sekulyarlıq səviyyələrində də fərqliliklər mövcuddur. Bu mənada liberal tip-tam sekulyar, yəni 
dini çərçivənin (qeyri – formal institutlarda) yoxluğuna adekvatdır. Konservativ, xüsusilə də qarı-
şıq tiplər isə bu və ya digər dərəcədə dini “çərçivə” ilə müəyyən bağlılıqdadırlar. Təfəkkürün 
makroiqtisadi tipi – abstraktsiya və ideallaşdırmanın sərhəddindən kənara çıxmaq, “konkretləş-
mək” iqtidarında deyildir. Ona görə ki, makroiqtisadi səviyyə - ümumcəmiyyət səviyyəsi olmaqla, 
hər bir konkret situasiyada olan dəyişənlər çoxluğunun pressinqi altındadır. Bu anlamda kon-
kretlilik yalnız mikrosəviyyəyə aiddir.  

Milli iqtisadi təfəkkür:əsas formaları və tipləri 
İqtisadi təfəkkür – iqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyətini anlama, iqtisadi reallığı dərketmə 

prosesidir.  
Anlama və dərketmə üsullarını da özü formalaşdırır. Psixologiyada (A.Berqson) təfəkkürün iki 

formasını fərqləndirirlər: 1) Rasional təfəkkür; 2) Mistik intuitiv təfəkkür. 
İqtisadi kontekstdə hər iki təfəkkür tipi keçərlidir. Neoliberal universalizmin doğurduğu və 

qlobal elmi fikirdə hələ də hegemon mövqedə olan iqtisadi təfəkkürdən fərqli olaraq – milli iqtisadi 
təfəkkür fərqli nəzəri modellərə istinadla formalaşır və geososiumun dəyərlər sistemini özündə 
ehtiva edir. Yəni, məzmun və mahiyyət etibarı ilə universallıq keyfiyyətinə sahib deyildir.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 2. Milli iqtisadi təfəkkür: tip müxtəlifliyi və nəzəri konstruksiyası. 
 
 

Milli iqtisadi təfəkkür 

İstinad edilən nəzəri platforma 

Neoliberalizm 

- İndividualizm 
 
- “Eqoist” mənafe 
üzərində qurulan 
davranış tərzi 

Qərb ölkələri: ABŞ, 
Kanada, Avstraliya, 

Böyük Britaniya 

Spontan qaydanın 
dominantlığı 

Fərd / sosial 
institutlar 
 
Rifah cəmiyyətinə 
yönəlik davranış 
tərzi 

İnstitusional 
tənzimləmə/ 

spontan qayda 

Qərb ölkələri: 
Almaniya, Fransa, 

İtaliya və s. 

Skandinaviya 
ölkələri 

Şərq ölkələri: 
Çin,Yaponiya, 
Hindistan və s. 

“Milliliyə” xidmət 
edən spontan qayda 

Dövlət 
tənzimlənməsi/ 
spontan qayda 

Sosium 
 
Sosial – bəra-
bərliyə yönəlik 
davranış tərzi 

Konservatizm 

Sosium 
 
- Milli mənafelərə 
yönəlik davranış tərzi 

Sosio -
institusionalizm 

“Milli” korporativizm 
/ etatizm 
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Şəkildən də göründüyü kimi, nəzəri – metodoloji və konseptual prizmadan milli iqtisadi təfək-
kürün ən azı 4 tipini fərqləndirmək olar. Bu aspekt, konkret ölkə (ölkələr qrupu) müəyyənliyi priz-
masından milli iqtisadi təfəkkürün tipologiyasını özündə ehtiva edir. Göründüyü kimi, eyni 
sivilizasiyaya və oxşar cəmiyyət tipinə mənsub olan ölkələr arasında belə milli iqtisadi təfəkkürün 
fərqli tipləri formalaşmışdır.  

Belə bir fərqliliyin mövcudluğu, hər şeydən əvvəl, iqtisadi mədəniyyətin (həmin ölkələr 
bölümündə) formalaşdığı milli mental dəyərlərin müxtəlifliyinə dəlalət edir. Başqa sözlə, eyni 
sivilizasiyaya, eyni dini inanca mənsub olan və eyni sosial zamanda (postmodern cəmiyyət tipi) 
yaşayan ölkələrdəki milli iqtisadi təfəkkür tam əks – yönümdə formalaşmışdır. Elə bu mənada da, 
iqtisadi təfəkkürün fərqliliyini digər bir müstəvidə də görmək olar.  

Beləliklə, müasir dünyada tipoloji prizmadan milli iqtisadi təfəkkürün müxtəlif təzahür for-
maları müşahidə edilir: 

1) Postmodern cəmiyyət tipi: Bu tipli cəmiyyətlərdə iqtisadi təfəkkürün “milli” forması ya 
olmur, ya da çılpaq institusional konstruksiyalar önə çıxarılaraq, arxa plana keçirilir (“milli” olan). 
Təfəkkürün istinad nöqtələri kimi, individualizm (özünün ifrat formasında), xalis bazar prinsipləri 
və liberalizm çıxış edir (inkişaf etmiş ölkələr). “Milli”nin yoxluğu miqrantlar (müxtəlif millətlərin 
nümayəndələri) hesabına formalaşmış cəmiyyətlərdə mövcuddur. Milli dəyər bağlılığının yoxluğu 
şəraitində fərdlər, sosial qruplar və dövlət arasında qarşılıqlı münasibətlərin formalaşmasında əsas 
əlaqələndirici mexanizm kimi bazar ön plana çıxır.  

ABŞ, Kanada, Avstraliya və ümumiyyətlə, “köçürmə kapitalizm” ölkələrinin əksəriyyətində 
analoji situasiya mövcuddur.  

2) “Şərq” dünyasının inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik ölkələrində (Çin, Yaponiya, Cənubi 
Koreya və s.) milli iqtisadi təfəkkür – Konfutsinin təməl müddəalarına istinadla – tam bir sistem 
halına gəlmişdir. Və, bu ölkələr kollektiv Qərbi getdikcə daha böyük dərəcədə üstələməkdədirlər. 
Yəni, iqtisadi inkişafın əsas mənbəyi Qərbin ümumbəşəri xarakter verdiyi anqlosakson  dəyərlər 
deyil, milli spesifika, milli dəyərlər sistemi və ona uyğun yanaşma tərzidir.  

3)“Hibrid” cəmiyyət tipinin hakim olduğu ölkələrdə milli iqtisadi təfəkkür aktual deyildir. Belə 
bir inam mövcuddur ki, postmodernizmə keçidlə milli mənafeləri ödəmək mümkün olacaqdır.  

Buna görə də, əsas məsələ - cəmiyyətin tipinin dəyişməsidir! Milli olan nə varsa – gözləmə 
rejimində qalmalıdır. Postsovet Avrasiyasına daxil olan ölkələrin əksəriyyətində analoji situasiya 
(inkişaf prizmasından) qərarlaşmışdır. Eyni zamanda, qeyd etdiyimiz “hibrid”lik – yalnızca 
arxeomodern anlamını daşımır. Bu – daha mürəkkəb konfiqurasiyadır.  

Söhbət ənənəvi → modern → postmodern cəmiyyətlərə xas olan element və struktur bağlılıq-
ların çoxlaylı, müxtəlif yönümlü ierarxiyasının formalaşdırdığı mürəkkəb konstruksiyadan gedir. 
Tamqiymətli modern cəmiyyət və ona xas olan təsərrüfat tipi təşəkkül tapmadan “sərhəd situasi-
yasına” (postmodernə keçid aspektindən) çıxışa yönəlik istiqamət götürmək nəinki real gerçəklik-
də sistemdən kənar gedişlərə yol açır, həm də nəzəri dərk prosesində məntiqi – konseptual anlamda 
ziddiyyətli komplekslər doğurur. 

Və nəhayət, dünya iqtisadiyyatının əyalətinə sıxışdırılmış, ənənəvi cəmiyyət tipinin və natural 
təsərrüfatın hakimi – mütləq olduğu ölkələrdə nəinki milli, hətta bu və ya digər dərəcədə müstəqil 
iqtisadi təfəkkür ya formalaşmamış, ya da çox ləng və ətalətli gedişlə formalaşmaqdadır.  

Beləliklə, iqtisadi təfəkkürün formalaşması prosesi (həm mahiyyət, həm də məzmunca) milli 
iqtisadiyyatın özünəxas spesifikası ilə səbəbiyyət bağlılığındadır.  

Cədvəldə adı keçən ölkələrin (Çin və Azərbaycan xaric) hamısı qeyd etdiyimiz “sərhədə” ya-
xınlaşmaqdadırlar. Müşahidələrimiz Çinin də tezliklə bu trayektoriyaya keçəcəyini ortalığa 
qoymaqdadır. Azərbaycan isə hələ yolun başlanğıcındadır. 
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Cədvəl 1.  
İqtisadi təfəkkür: formalaşma situasiyalarının müxtəlifliyi 

 

Ölkələr 
Cəmiyyətin 

tipi 
İqtisadiy-
yatın tipi 

Sosium 

İctimai 
həyatın əsas 

tənzim-
ləyicisi 

İstinad 
subyekti 

İqtisadi 
azadlıq 

İqtisadi 
təfəkkür 

ABŞ 
Postmoder- 

nizm 
Postindus-

trial 
Emiqrant 
toplumu 

Bazar İndividium Tam Universal 

Yaponiya 
Postmoder- 

nizm 
Postindus- 

trial 
Millət 

(monoetnik)
Milli/ bazar 

tandemi 
Sosium Tam Milli 

Almaniya 
Postmoder-

nizm 
Postindus- 

trial 
Millət 

(monoetnik)
Sosial bazar 
yanaşması 

Fərd / 
sosium 
ikiliyi 

Tam Milli 

Çin 
Arxeomo- 

dern 
(Hibrid) 

İndustrial 
Millət 

(monoetnik)
Dövlət/ba-
zar tandemi 

Sosium 
Məhdud 
(tənzim- 
lənmə) 

Milli 

Azərbaycan Modern 
İndustrial-

aqrar 
Millət 

(polietnik) 
Dövlət/ba-
zar tandemi 

Sosium 
Məhdud 
(tənzim-
lənmə) 

Milli for-
malaşma 
mərhə-
ləsində) 

 
Müqayisəli təsvirdən göründüyü kimi, əvvəla, iqtisadi təfəkkür – etnik stereotiplərin yaratdığı 

düşüncə tərzi kimi, heç bir halda “eyniyyətdə” deyildir və hər bir milli iqtisadiyyatın özünəxas 
dəyər – konseptlərini ehtiva etməkdədir; ikincisi, etnik (milli) stereotip- iqtisadi təfəkkür və 
iqtisadi davranış tərzində yeganə komponentdir ki, nisbi sabitlik keyfiyyətinə sahibdir. Təfəkkür 
və davranışın tip/model identifikasiyasını mümkün edən yeganə komponent yenə də odur! Və 
yalnız bu əsasda müxtəlif ölkələr arasında müqayisənin adekvat təsvirini vermək olar. Paradoks 
da elə ondadır ki, əksər iqtisadi məzmunlu tədqiqatlarda qeyd edilən yönümə ümumiyyətlə, diqqət 
yetirilmir.  

Milli iqtisadi təfəkkür: təşəkkül prosesi 
Milli iqtisadi təfəkkürün formalaşması prosesi, blok – sxemdən də göründüyü kimi, “çoxöl-

çülü” və mürəkkəb məzmunlu qarşılıqlı bağlılıqlar bazasında gerçəkləşir. Prosesin rasional kal-
kulyasiyasını aparmaq praktiki olaraq mümkün deyildir.  

Başqa sözlə və nəzərə alaraq ki, sosio – iqtisadi gerçəkliyi bütün təfərrüatı ilə tam anlaşılan 
formada təsvir / şərh etmək prinsipcə, mümkünsüzdür, sözügedən prosesin (şüurlu elementin 
dominant roluna rəğmən) rasional sərhədləri heç bir situasiyada “görünən” halda olmur.  

Yəni, milli iqtisadi təfəkkürün blok – sxemdə (şəkil 3) əks etdiyimiz dəyişənlər çoxluğu ilə 
bağlılığının həm əhatə dairəsi, sıxlığı, həm də xarakteri yalnız abstrakt yozumla qiymətləndirilə 
bilər: baxmayaraq ki, qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir həm birbaşadır, konkretdir, həm də sis-
temyaradan proses kimi çıxış edir.  

Digər tərəfdən, istinad etdiyimiz dəyişənlər çoxluğunun hər hansısa birinə münasibətdə yalnış 
dəyərləndirmələrə yol verilirsə yaxud yalnış interpretasiyaya istinad edilirsə, onda yuxarıda qeyd 
etdiyimiz “mürəkkəblik” (milli iqtisadi təfəkkürün formalaşması nöqteyi – nəzərindən) daha geniş 
arealda dərketmə diskomfortu doğurur. Bu aspektdən təfəkkürün formalaşması prosesinə ehtiyatla 
yanaşılmalıdır. Məsələn, məlumdur ki, modern cəmiyyət tipinin iqtiasdi altsistemi – industrial 
təsərrüfat tipidir. Və bu anlayışların tam şəkildə qərarlaşmadığı bir situasiyada təfəkkür tərzinin 
postindustrial yönümdə “yeniləşməsinə” edilən cəhdlərə nə ehtiyac var ki! Həm də, aydındır ki, 
təfəkkür → gerçəklik ikiliyi təfəkkür → nəzəriyyə ikiliyindən daha üstün durumdadır.  

Təfəkkür – gerçəkliyin “yaratdığıdır” və gerçəkliyi “yaradandır”.Nəzəri müddəalar – gerçək-
liyin aynasından “sınmaqla” keçirlər... Yəni, həmin müddəanın gerçəklikdə təzahürü – onun ilkin 
nəzəri mənası ilə tam şəkildə üst- üstə düşmür.  



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(65)-2022 
 

10 

Yaxud, heç kim üçün sirr deyil ki, ekonomiks – liberal iqtisadi fəaliyyət sisteminin iqtisadi 
nəzəriyyəsidir... Fərqli təsərrüfat mexanizmi olan ölkədə milli iqtisadi təfəkkürün  nəzəri tutumunu 
ekonimikslə (yalnız və yalnız) formalaşdıran iqtisadi təhsilin nəyə yaxud kimə xidmət etdiyi qeyri-
müəyyəndir. Və, ən qəribəsi də ondan ibarətdir ki, əvvəlki dövrlərlə (bazar iqtisadiyyatına 
transformasiya dövrü) müqayisədə artıq böyük çoxluq “milli iqtisadiyyat” anlayışına etiraz etmir... 
Bununla belə, “milli iqtisadiyyatın” özünəxas nəzəriyyəsinin mövcudluğunu qəbul etmək 
istəmirlər... Və, belə alınır ki, bu aspektdən “meynstrim” kifayətdir. Yəni, eyni nəzəri baxışlara 
istinadla müxtəlif təsərrüfat mexanizmləri formalaşa bilər.  

Bu prizmadan milli iqtisadi təfəkkürün nə ilə qarşılaşdığını təsəvvür etmək, yəqin ki, o qədər 
də çətin olmaz: epizodik xarakterli liberal dəyər – konseptlərin çox səthi bir səviyyədə yer aldığı 
təsərrüfat mexanizmində konseptual bazasının ekonomikslə formalaşdığı təfəkkür tərzi iflasa 
məhkumdur!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 3. Milli iqtisadi təfəkkürün formalaşma prosesinin dəyişənlər çoxluğu. 

 
Yaxud, təfəkkürün milli mənafeyə “xidməti” prizmasından əksər hallarda cari tələbatların 

ödənilməsi, ümumiyyətlə cari situasiyanın mahiyyət çalarlarından çıxış edilir... Milli mənafenin 
ana xətti – “indi”, yaxud cari situasiyada əldə edilən effektin nəsillərarası proporsional bölgüsünə 
nail olmaqdan ibarətdir. Təfsilata varmadan, yığcam şəkilə qeyd edək ki, əgər bu tələb ödənmirsə, 
onda “milli mənafedən” danışmaq tam mənasız olacaqdır... Yəni, konkret sosiumun, sosial 
qrupların, ayrı – ayrı fərdlərin, hətta dövlətin mənafeləri ilə milli mənafeni eyniyyətə gətirmək 
olmaz. İqtisadi təfəkkürün “milliliyi”nin xarakteri məhz bu yönümdəki hərəkəti ilə “ölçülür”.  

Milli iqtisadi təfəkkürlə milli( etnik) stereotiplər arasında sıx bağlılıq mövcuddur.  
Etnik (milli) stereotiplərin iqtisadi proyeksiyası çərçivəsində xüsusi diqqət cəlb edən 

məsələlərdən biri dini cərəyanın təsiri və təsirin xarakteri ilə bağlıdır. Belə ki, dini cəmiyyətlərdə 
stereotiplər iqtisadi davranışın əsas məzmununu ehtiva edirlər. Məsələn, islam dövlətlərində etnik 
stereotiplərin qeyd edilən sferada təsiri həm davamlı, həm də dayanıqlı səciyyə daşıyır. Ona görə 
ki, etnik stereotiplər – məzmun etibari ilə milli və dini dəyərlərin unikal konfiqurasiyasını özündə 
ehtiva edir. Eyni yanaşma iudaizm üçün də keçərlidir. Amma iqtisadi sferaya münasibətdə islami 

Milli iqtisadi təfəkkür 

Formalaşma mənbələri 

- Milli (etnik) stereotiplər; -Milli mentalitet; 

Milli iqtisadi mədəniyyət 

- Milli təsərrüfatın 
tipi; 

- Qlobal iqtisadi 
arxitekturada yeri; 

- Milli mənafe 

- Milli təsərrüfatın 
nəzəri modeli; 

- İqtisadi təhsil; 
- İqtisadi tərbiyə 

- İqtisadi inkişaf 
modeli; 

- Həyat səviyyəsi; 
- Coğrafi yerləşməsi 

- Sosial zaman; 
Cəmiyyətin tipi; 

- Sivilizasiya; 
- Dini inanc 

Dördüncü qrup 
amillər 

Üçüncü qrup amillər İkinci qrup amillər Birinci qrup amillər 
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dəyər, prinsip və normaların təsir gücü (dini cəmiyyətlərdə) daha böyükdür və funksional 
fəaliyyətlə bağlı sistemyaradan elementlər kimi çıxış edir. Təkcə maliyyə bazarında tətbiq edilən 
faizsizlik fenomeni iqtisadi davranışı, mövcud modellərindən tam şəkildə fərqli məzmun daşıyan 
fərqli müstəvi üzərinə keçirir.  

Buna rəğmən, stereotiplərin etnik mənşəliliyi olduğu kimi qalmaqda davam edir. Ən azı ona 
görə ki, uzun tarixi dövr ərzində bir sıra dini dəyər, norma və qadağalar “milli”ləşirlər: Yəni, dini 
rituallara əməl etməyən sosiumda belə iqtisadi davranış tərzində həmin “milliləşmiş” dini dəyərlər 
aparıcı rolda qalırlar. Lakin, bütün bunların ölçü proseduru mövcud deyildir: həm dini dəyərlərin, 
həm də onların “milliləşmiş” hissəsinin stereotiplərdə, eləcə də davranış tərzində yeri və rolunun 
kəmiyyətcə ölçülməsi mümkünsüzlüyü vardır.  

Və o da məlumdur ki, “ölçmə” – iqtisad elminin mərkəzi anlayışıdır: ölçülə bilməyənlər, 
birmənalı olaraq, elmin diqqət mərkəzindən kənardadırlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4. Milli (etnik) stereotiplərin struktur təsviri 
 
Blok – sxemdən göründüyü kimi, etnik stereotiplər ictimai birgə yaşayış qaydalarının formalaş-

masında funksional fəaliyyətin bütün spektri üzrə davranışın mental modelinin identifikasiyasında 
həlledici “səslə” çıxış etmək iqtidarındadır.  

Milli (etnik) stereotip 

Əsas parametrlər 

Milli (etnik) seteotiplərin iqtisadi təzahürü 
 

İqtisadi mədəniyyət; iqtisadi təfəkkür; iqtisadi davranış 

İntensivlik 
 

(Əminlik dərəcəsi) 

Yönümlülük 
 

(Müsbət/mənfi cəhətlər) 

Uyğunluq dərəcəsi 
 

(Ziddiyyətsizlik) 

Məzmun 
 
(xarakterik 
cəhətlərin 
məcmusu) 

Təsir göstərən amillər 
 
- Siyasi, iqtisadi və dini sistem; 
- Norma,dəyər və imperativlərin 
fərdi “əhatə etməsi” 
- Fərdin individual-psixoloji varlığı 

Amillər qrupu 
 
- Spesifika; 
- İqtisadi 
(sosiosiyasi) şərait; 
- tarixi“dərinlik” 
və uzunluq 

Növ müxtəlifliyi 
 
- avtostereotip; 
- Heterostereotip 

- Bərabərlik; 
- Şəffaflıq və inam; 
- Ümumi 
məqsədlər; 
- Qarşılıqlı hörmət 

Etnik qruplararası 
optimallıq amilləri 

Əsas 
funksiyalar 
 
- ideoloji 
- identifikasiya 
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Y. Platonov [4] və N. Xaritonov – “stereotip” anlayışı ilə bağlı sosial psixologiya çərçivəsində 
aparılan tədqiqatların nəticələrini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmişlər: 

1) Stereotip – “zəruri” (oxu: qaçılmaz) “şər”dir. Real gerçəkliyi labüd şəkildə təhrif edir; 
2) Stereotip - əks etdirməyə çalışdığı faktlara yalnız ifrat cüzi dərəcədə uyğun gəlir; 
3) Stereotip – həqiqətə yaxındır... Bununla belə, gerçəkliyin real faktlarını ümumiləşdirmə cəh-

dində müəyyən təhriflərə yol verilir; 
4) Stereotip – psixoloji reallıq faktıdır. Etnik qruplar arasında əlaqələri formalaşdırır (gerçək-

liyə adekvatlıq nəzərə alınmadan). 
Göründüyü kimi, polyarlıq çox geniş diapazonu əhatə edir. Hesab edirik ki, yanaşma müxtə-

lifliyi “stereotipin” (ələlxüsus, etnik) anlayış olmaq etibari ilə teleoloji birmənalılığının yoxluğuna 
dəlalət etmir. Şübhəsizdir ki, etnik (milli) stereotip cəmiyyətdaxili qarşılıqlı münasibətlər sistemi-
nin və birgə yaşayış qaydalarının mental modeli keyfiyyətində çıxış edir: bu aspektdən iqtisadi 
təfəkkür və iqtisadi davranış tərzinin formalaşmasında xüsusi rol oynayır.  

Etnik (milli) stereotiplərin araşdırma predmetindən kənarda tutulması iqtisadi davranışın gerçək 
məzmunlu identifikasiyasını vermək imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmaqla yanaşı 
yaxud bunun məntiqi nəticəsi kimi iqtisadi gerçəkliyin adekvat qiymətləndirilməsini qeyri – müm-
kün edir.  

Eyni zamanda, şübhə yoxdur ki, polietnik sosiumlarda dominant mövqedə olan etnik stereotip 
– dövlətquran millətə aid olandır. Və, bu keyfiyyətdə də ölkə miqyasında həyata keçirilən iqtisadi 
siyasətin əsası kimi çıxış edir. Başqa ifadə ilə, formal qayda, norma və prinsiplərə münasibətdə elə 
bir problem yaranmır. Amma iqtisadi təfəkkür və iqtisadi davranışla bağlı (əsasən mikroiqtisadi 
səviyyədə) eyni qənaətə gəlmək mümkün deyildir. Fərqli etnik stereotiplərə mənsub olan iqtisadi 
subyektlərdə - təfəkkür və davranış kontekstində - ziddiyyətli “bütövlük” formalaşır. Belə ki, 
formal qaydalara tam şəkildə uyğunluq, qeyri – formal müstəvidə yaxud etnik stereotipin fərqliliyi 
ucbatından ziddiyyətlilik doğurur. Yanlış anlamanı önləmək üçün, qeyd edək ki, bu halda söhbət 
polietnik cəmiyyətin/sosiumun parçalanmasından getmir... Sadəcə olaraq, əldə olunan iqtisadi 
effektin, ümumcəmiyyət miqyasında sosiallaşması sferasında fəsadlı situasiyalar meydana çıxır. 
Məsələn, əksər polietnik cəmiyyətlərdə mövcud olan disproporsiyalar:bəzi etnik qrupların digər-
lərinə münasibətdə daha yüksək iqtisadi nailiyyətlər əldə etməsi! Belə bir faktın mövcudluğu 
həmin cəmiyyətdə sosial bütövləşmənin baş vermədiyini ortalığa qoyur.  

Mühüm rol oynayan amillərdən biri də milli mentalitetdir.  
Mentalitet – latın mənşəli söz olub (mens, ments) müxtəlif mənalarda şərh edilir: ruh, can, ağıl, 

təfəkkür və s. Terminin semantik şərhi daha çox “təfəkkür tərzi” kimi ifadə olunur. Özünün klassik 
interpretasiyasında mentalitet-sosial rifahın təminatına çalışan insan qrupunun (sosium, xalq, 
millət və s.) baxışları, inamları və dəyərlərinin məcmusudur.  

Mentalitet – inteqral xarakterlidir. Əksər sosial elmlərin (sosiologiya, etnopsixologiya, fəlsəfə, 
tarix, kulturologiya və s.) tədqiqat obyekti kimi çıxış edir.  

Mentalitet – özünün istənilən təzahür formasında milli məzmun daşıyır. Bu aspektdən, müx-
təlifliyin (milli mentalitetlərin) kökündə birgə yaşayış qaydaları və ətraf aləmə münasibətdə sər-
gilənən davranış və təfəkkür stereotipləri, tələbatların və dəyərlərin ierarxiyası, arxetiplər, fərd → 
sosial bütövlük bağlılığının spesifikası çıxış edir. Sadalananlar, eləcə də, dini inancla birlikdə 
ayrıca götürülmüş fərdin davranışı və təfəkkür tərzi üzərində qeyri – formal nəzarəti həyata keçi-
rirlər. Bu, əslində fərdin ruhi tarazlığını təmin edən nəzarətdir. Qısa şəkildə ifadə etsək: insan – 
“tabe” olduğu mentalitet “qədərdir”. İnsanın sosial varlığı həmin mentalitetə “bürünmüş” formada 
təzahür edir: İnsan (insaniyyət) = mentalitet eyniyyəti gerçəkdir.  

“Milli iqtisadiyyatın və milli mentalitetin formalaşmasının tarixi təmayülləri “indiki” 
hakimiyyətin təsirinə məruz qalmır...  

Yeniləşmə prosesinə başlamaqla tarixi mirası “ləğv” etmək mümkün deyildir...  
Yeniləşmə - tarixi təmayüllərə və milli mentalitetə maksimum adekvat olmalıdır... Əks təqdirdə, 

sosiumun siyasi  dəstəyi olmayacaqdır ki, bu da yeniləşmənin “alınmaması” deməkdir [3, s. 12]. 
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Eyni zamanda, fəsadlı situasiyanın formalaşmasında siyasi amil yeganə deyildir. Kəskin ziddiy-
yətliliyin meydana çıxmasında iqtisadiyyatın subyektiv “aləmi” – iqtisadi mədəniyyət həlledici rol 
oynayır. Axı, “tarixi miras” – tarixi gerçəkliyin konkret dəyərlər formasında mövcudluğudur. 
“Tarixi miras” – nəzəri ümumiləşdirmə yaxud nəzəri təxəyyülün deduktiv yolla ortalığa qoyduğu 
abstraktsiya deyil, tarixi təcrübədən keçmiş konkret məzmunlu dəyərlər məcmusudur. Bu dəyərlər 
bir çox hallarda stereotiplər kimi iqtisadi davranış tərzində əsas rolda çıxış edirlər.  

Və ümumiyyətlə, nisbi sabitlik dövrlərində iqtisadi davranış tərzi əvvəlki təcrübədə tətbiq edil-
miş davranış tərzi ilə “eyniyyətdə” olur. Yeniləşmənin dəyər tutumu və tezlik dərəcəsindən asılı 
olmayaraq, davranış tərzinin “avtonomluğu” əvvəlki dəyər tutumu ilə birlikdə mövcudluğunu qo-
ruyub saxlayır.  

Hissəvi “zənginləşmə” effekti... 
Milli iqtisadi təfəkkür - milli şüurun daima dinamikada olan, dəyişmə / yeniləşmə prosesinin 

ifrat ətalətlilikdə baş verdiyi üzvi tərkib hissəsi, milli fenomendir. Milli fikir/düşüncə  - qeyd edilən  
prizmadan iki mənbəyə istinad edir:  

1) Təfəkkür və iqtisadi davranışın milli stereotipləri – milli mentalitet; 
2) Milli məanfelər və onların təminatı prosesi. 
Milli iqtisadi təfəkkürün dəyişməsi/yeniləşməsi zəruriliyi məhz ikincinin (mənafelərin) “diq-

təsi” altında ortalığa çıxır. Amma... yeniləşmənin ilkin çıxış nöqtəsi – milli mentalitetdir (milli 
(etnik) stereotiplər). Ki, bu da uzun zaman intervalında gerçəkləşir yaxud gerçəkləşə bilər. Başqa 
sözlə, yeniləşmə sürətini təmin edən əsas amil tarixi – genetik bağlılıqdır.  

Eyni zamanda, yeniləşmə - özünəxas olanın inkarına deyil, “yeni” olanın “özününküləşdirilmə-
sinə” istinadla baş verir. Anlaşıldığı kimi, istənilən situasiyada milli “spesifika” öz varlığını qoru-
yub saxlayır. Bununla belə, yabancı dəyərin (oxu:institutun) “özününküləşdirilməsi” – proses ol-
maq etibari ilə formal xarakter daşıyarsa, ki əksər hallarda belə də olur, sosio – mədəni kontekstdən 
“süzülməzsə”, onda digər fəsadlarla yanaşı, milli iqtisadi təfəkkürün “ikiləşməsi”, “üçləşməsi”, 
bir sözlə, çoxsaylı və fərqli məzmunlu “təfəkkürlərə” parçalanması baş verir. Və yaxud “özünün-
küləşən” institutlar – orijinalla müqayisədə – effektiv fəaliyyət göstərə bilmirlər ki, bu da təfəkkürün 
təkmilləşməsinə deyil, davranış müxtəlifliyinin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Prosesin yeku-
nunda mənfi təmayüllər ən çox və başlıca olaraq milli mənafelərin təminatı sferasında meydana çıxır.  

Obrazlı şəkildə ifadə etsək, təsvir etdiyimiz situasiya “balıq tutulan suyun bulanması” situasi-
yasıdır. Subyekt müəyyənliyi məlum olan “mənafelər”in özünü qoruma instinkti hərəkətə keçir və 
ən pis halda yüngül “qorxu” ilə vəziyyətdən çıxış yolu tapırlar. Məsələn, individual, korporativ 
mənafelər, hətta dövlət mənafeyi böyük “itki”lərə məruz qalmırlar. Axı, “bulanıq” suda balıq tut-
maq daha asandır... Lakin, milli mənafe – itirir. Ona görə ki, bu mənafenin subyekti yoxdur, yaxud 
subyekt qismində millətin özü çıxış edir... abstraktsiya formasında! Məsələ burasındadır ki, milli 
mənafe = individual mənafe + korporativ mənafe + dövlət mənafeyinin cəmindən çoxdur.  

Milli mənafe – bugünün, “indi”nin mənafeyi deyil, keçmiş → indi → gələcək zaman modusla-
rının üzvi birlikdə olduğu monolitliyin mənafeyidir...  

Beləliklə, “bulanıq” situasiyada iqtisadi subyektlərin hissəvi zənginləşməsi baş verir. Sosio –
mədəni kontekstdən keçməyən/keçə bilməyən formal dəyişikliklərin (xarici təcrübəyə istinadla) 
səbəb ola biləcəyi alayı bir nəticə, zatən almır. Və bu aspekt – milli iqtisadi təfəkkürün, yuxarıda 
da qeyd etdiyimiz kimi, fərqli məzmunlu “təfəkkürlərə” parçalanmasına təkan verir... Və, bir növ 
tilsimli dairə formalaşır: hissəvi zənginləşmə nə qədər tez təkrarlanırsa, milli iqtsiadi təfəkkürün o 
qədər intensiv şəkildə “müxtəlifləşməsi” davam edir.  

Paradoksallıq ondadır ki, qeyd etdiyimiz prosesin yalnış olduğunu sübut etmək müşküllüyü 
mövcuddur. “Hissəvi zənginləşənlər” – biz nəzəriyyədən deyil, real gerçəklikdən, təcrübədən çıxış 
edirik – gözlə görünənə inanmayaqmı tipli sualla reaksiya verirlər... Əslində isə “bulanıq suyun” 
verdiyi effekt –ilğımdır, illüziyadır və tezliklə tam əks-nəticələr verəcəyi də hər cür şübhədən 
kənardır.  
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Şəkil 5. Subyektin iqtisadi təfəkkürü sistemyaradan proses kimi 
 
Problem ondadır ki, “hissəvi zənginləşənlərin” də təfəkkür tərzi, ən azı mikro və mezosəviyyə-

lərdə sistem yaradan proses kimi çıxış edirlər. Ayrıca götürülmüş iqtisadi subyektin maksimum 
effektə doğru yönəlmiş hərəkətinin – təfəkkür kontekstində - sadələşdirilmiş məntiqi sxemindən 
də göründüyü kimi, hədəflənən nəticəyə çıxış sosial bütövlüyün spesifikasından “keçir”. Əgər 
sözügedən bütövlükdə “bulanma” varsa yaxud idarəetmə spesifikası hissediləcək dərəcədə idxal 
olunan yabançı institutların təsiri altında dəyişibsə yaxud bu dəyişikliyə adaptasiya olma imkanları 
məhduddursa və s. effektin maksimumu gerçəkləşə bilməz. Onun sosiallaşma dərəcəsini boş verin, 
yuxarıda qeyd etdiyimiz sistemyaratma prosesi, sözün bütün mənalarında tam əks-istiqamətli 
yönüm olacaqdır. Bu, o anlama gəlir ki, “bulanmış” situasiyada “hissəvi zənginləşənlər” effektin 
maksimumuna nail ola bilmədikləri kimi, milli iqtisaidyyatın model identifikasiyasında da mənfi 
işarəli rol oynayır və yekun olaraq, ard – arda qəbul edilən (Azərbaycanda) strateji konsepsiyaların 
reallaşma arealını əhəmiyyətli dərəcədə daraldırlar.  

Son mülahizələr yaxud milli iqtisadi təfəkkürün “müasirləşməsi” problemi 
Milli iqtisadi təfəkkürün “müasirləşməsi” problemi sosio-iqtisadi inkişaf kontekstində təbii ola-

raq xüsusi aktuallıq kəsb edir. Problemin həlli mümkünlüyü “müasirləşmə” anlayışının teoloji 
məna tutumu ilə determinasiya olunur. Yəni, problemin düzgün qoyuluşu xüsusi önəm kəsb edir. 
Əgər, nəzərə alsaq ki, milli iqtisadi təfəkkürün dəyişməsi/yeniləşməsi, bir proses olmaq etibari ilə, 
uzunmüddətli zaman sürəcinə möhtacdır, onda ilkin başlanğıcda yol verilən yalnışlığın yaxud 
problemin yalnış qoyuluşunun hansı ağır fəsadlara gətirib çıxaracağını təsəvvür etmək, gərək elə 
bir çətinlik doğurmasın. Həm də, unudulmamalıdır ki, milli iqtisadi təfəkkürün kamilləşmə pro-
sesində son nöqtə yaxud son səviyyə yoxdur. Prosesin yalnız “əvvəli” var... və normal gediş tra-
yektoriyasında ard – arda düzülmüş sonsuz sayda “sonralar” mövcuddur. Bir sözlə, prosesin başa 
çatacağı son “sərhəd” mövcud deyildir. Bu aspekti xüsusi olaraq qabartmağımızın əsas məqsədi 
ondan ibarətdir ki, təfəkkürün müasirləşməsi ilə bütövlükdə cəmiyyətin (tip dəyişikliyi prizma-
sından) müasirləşməsi (modernləşməsi) determinoloji bağlılıqda olsalar da, mənatutumu və zaman 
– məkan kontiniumu aspektindən eyniyyətdə deyildirlər. Cəmiyyətin modernləşməsi (müasirləş-
məsi) prosesi yekunlaşan prosesdir. Yəni, “əvvəl” və “son” mövcuddur. Söz yox ki, bu prosesdə 
milli iqtisadi təfəkkür də məna dəyişikliyinə məruz qalır. Amma, təfəkkürün “müasirləşməsi” pro-
sesi dayanmır. Modern cəmiyyətdə də yeniləşmə/dəyişmə prosesləri (təfəkkürlə bağlı) davam edir.  

Milli iqtisadi təfəkkür – hər şeydən öncə, milli təsərrüfat tipini “doğurur”. Yaxud, əgər ölkədə 
özünəxas olan təsərrüfat tipi mövcud deyilsə yaxud xarici təcrübənin “kserosurətlərindən” ibarət 
olan iqtsiadi konstruktsiya qurulmuşsa, ki inkişaf etməkdə olan ölkələrin bir çoxunda müşahidə 
edilməkdədir, onda təfsilatlı araşdırma aparmadan da bir sıra aksiomatik məna kəsb edən qənaət-
lərə gəlmək olar: 

Sözügedən təsərrüfat tipinin identifikasiyası prinsipcə mümkün deyildir. Heç bir ölkənin iq-
tisadiyyatı nə tipoloji anlamda, nə də formaca “universal” deyildir: hətta situativ bölgüdə belə (si-
tuasiyalı baxış) milli məzmunluluq qabarıq şəkildə təzahür edir. Bu mənada, “kserosurət”lərin 

İnstinkt 

Tələbat 

Mənafe 

Motiv 
İqtisadi 
təfəkkür 

Adaptasiya 
imkanları 
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Maksimum 
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mexaniki konfiqurasiyası təsərrüfat mexanizminin effektiv fəaliyyətini təmin edən əsas xüsusiy-
yəti – sistemliliyi formalaşdırmaqda acizdir. Ona görə ki, xarici təcrübədə yer almış formal insti-
tutların “kserosurəti” – yalnız mənsub olduğu ölkənin (oxu: millətin) dəyər konseptlərini özündə 
ehtiva edir... Belə bir situasiyada təsərrüfatın milliliyi alınmır, sistemdən kənar gedişlərin kütlə-
viləşməsi  baş verir ki, bu da, ən yaxşı halda iqtisadi “seperatizm” doğurur, yaxud iqtisadiyyatın 
“anklav”laşması start götürür. Və nəticədə “hissəvi” zənginləşməyə pararlel olaraq, kütləvi yox-
sullaşma meydana çıxır, sosial təbəqələşmə ifrat dərəcədə dərinləşir və geriyə dönüşü olmayan 
arzuedilməz proseslərin başlanmasına gətirib çıxarır. Milli “kim”liyi olmayan yaxud “milliliyi” 
modernləşmə adı altında “əlindən alınmış” iqtisadiyyat əbədi olaraq “sərhəd situasiyasında” 
(bifurkasiya prosesi) “qeydiyyata” alınır. Beləliklə, milli iqtisadi təfəkkür yabançı dəyərlərin ya-
ratdığı ziddiyyətli “burulğana” düşür... və haçansa təşəkkülü ehtimalı tam şəkildə aradan qalxır. 
Məsələn, Tacikistan yaxud Qırğızıstanın üzləşdiyi situasiya (dünyanın ən yoxsul 10 ölkəsi sırasına 
düşmələri), məhz “kserosurət”lərin yaratdığı situasiyadır... Paradoksallıq ondadır ki, yuxarıda 
təsvir etdiyimiz situasiyanı bir çox hallarda milli iqtisadi təfəkkürün təkmilləşdirilməsi, keyfiy-
yətcə yeniləşməsi anlamında şərh edirlər...  Əslində isə,  belə  bir  situasiyada iqtisadi təfəkkürün  
“böhranı” baş verir. Təfəkkürdə “böhran” hər şeydən əvvəl: 

1) Milli iqtisadi gələcək quruculuğunun böhranı deməkdir, yaxud “gələcək” quruculuğu pro-
sesində xaos situasiyanın formalaşmasıdır. Millilikdən, milli mənafelərdən çıxış etməyən iqtisadi 
təfəkkürün düzgün yaxud rasional hərəkət trayektoriyasına çıxışı mümkün deyildir; 

2) İqtisadiyyatın mental modeli – iqtisadi mədəniyyət deformasiyaya uğrayır, çoxsaylı, 
müxtəlifcinsli və məntutumlu norma, prinsip və qaydaların mexaniki toplusuna çevrilir.  

Funksional fəaliyyət sferasında avtonomlaşma (seçilən norma və prinsiplərə uyğun olaraq) pro-
sesi kütləviləşir, sahədaxili və sahələrarası, ümumiyyətlə, “əvvəl” və “sonra” arasındakı bağlılıqlar 
qırılır, sonucda da iqtisadiyyat uzunmüddətli resessiya situasiyasına düşür.... Məsələn, son 15 il 
ərzində təsvir etdiyimiz situasiya postsovet Avrasiyası ölkələrində, eləcə də ön və kiçik Asiyada 
müşahidə edilməkdədir.  

3) Milli iqtisadi varlığın fundamental əsasları təhdid altına düşür... Sosiumun dövlətə olan inamı 
sarsılır... Və bu artıq dünya iqtisadiyyatının “əyalətində” əbədi olaraq qalmaq deməkdir.  

Milli iqtisadi təfəkkürün müasirləşməsi – sözün bütün mənalarında, geoiqtisadi kontekstdə 
yenidən formalaşması/yeniləşməsidir. Yəni, bugünə qədər formalaşmış bütün “nəzər-nöqtələri-
nin” sistemli səciyyə daşıyan transformasiyası tələb olunur. Bəli, məhz tələb olunur! Milli iqtisa-
diyyatın varoluşunun və gələcək inkişafının alternativ variantı yoxdur. Geoiqtisadi təfəkkür – milli 
iqtisadi varlığın ən etibarlı (müasir situasiyada) mühafizə zolağını və effektiv hərəkət trayektori-
yasını formalaşdırmaq iqtidarındadır. Geoiqtisadi təfəkkür – təkcə iqtisadi anlam daşıyanları deyil, 
çoxölçülü kommunikativ məkanın əksər komponentlərini səfərbər etməklə, dünya gəlirinə çıxışı 
gerçəkləşdirən yeganə iqtisadi düşüncə tərzidir.  

Milli iqtisadi təfəkkürün geoiqtisadi kontekstdə “müasirləşməsi” – milli təsərrüfat sistemində 
adekvat situasiyanın təşəkkülündən başlanan, çoxlaylı, mürəkkəb ierarxik quruluşa malik bir me-
qaprosesdir: sistem dəyişikliyi səciyyəsini daşıyır. Müasir rəqəmsal tranformasiya şəraitində iqti-
sadi təfəkkür – kardinal dəyişikliyə məruz qalır. O, təkcə virtuallaşmır,eyni zamanda əvvəlki 
miqyasını (ictimai həyatın bütün sferalarında “rolunu”) və dominantlığını itirir: Yəni, ümumcə-
miyyət səviyyəsindən iqtisadi proses “çərçivəsinə” tarixi dönüş edir. Rəqəmsal təfəkkür – kreativ 
– yaradıcı əməyin, qeyri – standart yanaşmaların formalaşdırdığı təfəkkürdür. “Süni intellekt” 
üçün iqtisadi mədəniyyət və milli mentalitet heç bir əhəmiyyət daşımır. Başqa sözlə, rəqəmsal 
təfəkkürün formalaşmasında iqtisadi təfəkkürün istinad etdiyi stereotiplərin, mental dəyərlərin heç 
biri iştirak etmir. Rəqəmsal təfəkkür – süni surətdə formalaşdırılan, çox asanlıqla dəyişdirilən / 
yeniləşdirilən və daima dinamikada olan düşüncə tərzidir: iqtisadi effektin maksimumlaşdırılma-
sından qeyri bir hədəfi yoxdur. Digər tərəfdən, suni şəkildə yaradılan və təkmilləşdirilən rəqəmsal 
təfəkkür – rəqəmsal paradiqmanın daxili məntiqinə uyğun olaraq həqiqi universallıq keyfiyyəti 
əxz edir. Rəqəmsal iqtisadiyyatda müxtəlif təfəkkür tipləri olmur.  
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Miqyasından asılı olmayaraq (iqtisadiyyatın) əksər fərqli təfəkkür tərzləri “eyniyyətə” gəlir. 
Amma, bu fenomen hələ ki, gələcəyə aid olanlar sırasındadır. Belə bir gələcəyin gerçək məzmun 
daşıdığı da hər cür elmi şübhədən kənardır. Çağdaş situasiyada isə iqtisadi təfəkkür “sərhəd 
situasiyasına” doğru inamla irəliləməkdədir. Yəni, real → rəqəmsal (virtual) əvəzlənməsinə doğru 
hərəkət, “sərhəd situasiyasının” mahiyyət çalarları ilə determinasiya olunur. 
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Проблемы национализации экономического мышления: концептуальный взгляд 
 

“Человек - настолько, насколько “подвержен” к менталитету”. 
 

Резюме 
Цель исследования – состоит из формирования концептуальных взглядов к вопросам 

национализации экономического мышления в контексте проблем современного периода. 
Методология исследования – заключается в экономических методах -  научной 

абстракции, анализе, синтезе и обобщении. 
Практическое значение исследования – сформированы теориетико-концептуальные и 

практические взгляды к пробмлемам национализации экономического мышления в ныне-
шем периоде.  

Результаты исследования – определены адекватные подходы к проблемам национали-
зации экономического мышления в сложных условиях современности. 

Оригинальность и научная новизна исследования –  обоснована и осуществлена по-
пытка построить концептуальную конструкцию национализации экономического мышле-
ния. Методология исследования относится к междисциплинарному синтезу. Необходи-
мость «национализации» экономического мышления в процессе исследования, решающее 
значение социокультурного контекста, структурные и функциональные аспекты «модерни-
зации» (национально-экономическое мышление), конкретные соображения с точки зрения 
обеспечения адекватности выдвинута теоретическая основа реальности. 

Ключевые слова: экономическое мышление, национализация, мышление, стереотип, 
конструкция, интерес. 
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The problem of nationalization of economic thinking: conceptal view 
 

“A man - is as much as the mentality that he “obeys””. 
 

Summary 
The purpose of the study - is to form a conceptual view of the issues of nationalization of 

economic thinking in the context of the problems of contemporary times. 
Research methodology – scientific abstraction, analysis, synthesis and generalization methods 

were used in the preparation of the article. 
The practical significance of the research is the formation of theoretical-conceptual and 

practical views on the national content of economic thinking incontemporary times. 
 Results of the research-are to identify adequate approaches to the problems of nationalization 

of economic thinking in the current complicated environment. 
Originality and scientific novelty of the research – to construct a conceptual construction of 

this phenomenon. The need for "nationalization" of economic thinking in the research process, the 
crucial importance of the socio-cultural context, the structural and functional aspects of 
"modernization" (national economic thinking), concrete considerations from the perspective of 
ensuring the adequacy of the theoretical framework to reality put forward.  

Key words: national thinking, nationalization, thinking, stereotype, construction, interest 
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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Müəssisələrin istehsal fəaliyyətinin səmərəliliyi baxımından dövriyyə 
kapitalının formalaşdırılması, dövriyyə kapitalının mənfəətliliyə təsirinin müəyyənləşdirilməsi və 
müəssisələrdə dövriyyə kapitalından istifadə olunma səviyyəsini qiymətləndirməkdir.  

Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqat işində normativ-hüquqi aktlardan, elmi ədəbiyyatlar-
dan, anazliz və sintez metodlarından istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Müəssisələrdə maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, beynəl-
xalq təcrübələrin tətbiq edilməsi və  dövriyyə kapitalından istifadə imkanlarını təhlil etməkdən ibarət-
dir.   

Tədqiqatın nəticələri: Məqalədə dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsi mənbələri, mənfə-
ətliliyin təmin olunması və dövriyyə kapitalının təşkil edilmə strukturu qiymətləndirilmiş və təhlili 
istiqamətləri müəyyən edilmişdir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: İstehsalın səmərəliliyinin optimallaşdırılması 
nöqteyi-nəzərindən müəssisənin dövriyyə kapitalı ilə təmin olunması və onun mənfəətliliyində 
dövriyyə kapitalının idarə edilməsi məsələlərinin iqtisadi təhlili və  qiymətləndirilməsi sisteminin 
metodikasının təkmilləşdirilməsi araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: dövriyyə kapitalı, dövriyyə vəsaitləri, kapitalın təhlili, aktivlər, bank kreditləri, 
borc vəsaitləri, kreditor borclar, xüsusi vəsaitlər. 

 
Giriş 

Müəssisənin istehsal prosesi ilə qarşılıqlı əlaqədə olan və müəssisənin istehsal fəaliyyətinin in-
tensiv və davamlı fəaliyyət göstərməsi üçün dövriyyə kapitalı, əsas kapital və  əmək resursları 
olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd olunan resurslardan məqsədyönlü və səmərəli formada 
istifadə olunduqda hər bir müəssisə istehsal fəaliyyətini yüksək mənfəətlə başa vura bilər.  Müasir 
bazar iqtisadiyyatı şəraitində hüquqi və təşkilati strukturundan asılı olmayaraq bütün müəssisələr 
tərəfindən əsas yerinə yetirilməli olan vəzifələrdən biri dövriyyə kapitalının formalaşdırılması, 
onun optimallığının təmin edilməsi, dövriyyə kapitalına olan tələbat səviyyəsinin müəyyənləşdi-
rilməsi, ondan səmərəli istifadə etmək və müəssisə daxilində dövriyyə kapitalının düzgün idarə 
edilməsi ilə maksimum mənfəət əldə etməkdən ibarətdir. Müəssisənin istehsal ilinin yekununda 
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yüksək mənfəət əldə etməsi onun  dövriyyə aktivlərindən nə dərəcədə istifadə etməsindən asılıdır. 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələr digər dövrlərdən fərqli olaraq, istehsal-təsərrüfat fəaliy-
yəti ilə məşğul olmalı və ümumi kapitalının çəkisini artırmağa çalışmalıdır. Bu məsələlərin həll 
edilməsi üçün müəssisənin sahibkarı ilk növbədə istehsal dövriyyə fondları və tədavül fondlarının 
tərkibini təşkil edən vəsaitlərə və onların xüsusi çəkisinə nəzarət etməlidir. Bu kimi proseslərin 
həll edilməsində dövriyyə kapitalının və dövriyyə vəsaitlərinin uçotunun həyata keçirilməsi həlle-
dici əhəmiyyətə malikdir. Müəssisələr tərəfindən dövriyyə kapitalının düzgün idarə olunması həm 
qısamüddətli öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsinə, həm də gündəlik istehsal prosesi zamanı 
əmələ gələn xərclərin ödənilməsinə müsbət təsir göstərir. Buna görə də dövriyyə kapitalının 
səmərəli idarə edilməsi müəssisə üçün mühim zəruriyyət hesab olunur. Dövriyyə kapitalının idarə 
edilməsi nağd pul vəsaitlərinin, kreditor və debitor borclarının, ümumi borc öhdəliklərinin, müəs-
sisəyə məxsus inventarların idarə olunmasından ibarətdir. Cari aktivlərin və cari öhdəliklərin fər-
qinə dövriyyə kapitalı deyilir. Dövriyyə kapitalının idarə edilməsi müəssisə üzrə bir neçə məsə-
lənin həllini təmin edir. Birincisi, gəlirlərin əldə edilməsi dövriyyə kapitalının əsas bir tərkib his-
səsidir və uçotda debitor borc formasında dövriyyə kapitalında qeyd olunur. İkincisi, borc öhdə-
liklərinin idarə edilməsi kreditor borclar formasında dövriyyə kapitalında əks etdirilir. Üçüncüsü, 
müəssisə inventarının yəni hazır məhsulun idarə edilməsi dövriyyə kapitalının idarə olunmasında 
mühim əhəmiyyətə malikdir və müəssisənin gələcək istehsal-təsərrüfat əməliyyatlarının planlaş-
dırılmasında həlledici üstünlüyə sahibdir. 2000-2001-ci illər arasında iqtisadiyyatda bəzi həll edil-
məsi çətin olan məsələlərin yaranması və baş verən maliyyə durumu qarışıqlığı dövriyyə kapita-
lının düzgün və səmərəli idarə edilməsi məsələsinin aktual bir mövzuya çevrilməsinə səbəb oldu. 
Çünki o illər ərzində müəssisələr əsasən dövriyyə kapitalına qoyulan investisiyaları minimum 
səviyyəyə endirməyə çalışmış və daha çox likvidlik və səmərəli gəlir gətirən əməliyyatların ax-
tarışında idilər. Lakin son illərdə bazar iqtisadiyyatı şəraitində bütün müəssisələr dövriyyə kapita-
lına qoyulan investisiyaları və nağd pul vəsaitlərini əsas maliyyə gücü hesab edirlər. Müəssisələrdə 
dövriyyə kapitalına olan tələbat hər bir müəssisənin istehsal fəaliyyətindən asılı olaraq fərqlənə 
bilir. Buna əsas səbəb kimi müəssisənin borc öhdəliklərinin ödəniş formasında olan mövcud fərq-
ləri, dövriyyə aktivlərinin satın alınma müddəti arasındakı fərqləri və müəssisələrin öz kapitalları-
nın çəkisini artırmaq imkanları arasındakı fərqlər kimi qeyd edilə bilər və bu proseslər müəssi-
sələrin mənfəətliliyində öz təsirini göstərir. Müəssisələrin iflasa uğramasının və ya hər hansı 
likvidlik problemlərinin qarşısının alınmasında dövriyyə kapitalının uğurlu idarə olunması durur. 
Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hər bir müəssisə üçün dövriyyə 
kapitalının formalaşdırılması, onun çəkisinin artırılması və dövriyyə kapitalının idarə edilməsinin 
səmərəliliyini yüksəltmək aktual mövzu kimi öz unikallığını qoruyub saxlayır.  

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrdə dövriyyə kapitalının iqtisadi mahiyyəti və 
maliyyələşdirilmə mənbələrinin tədqiqi. Müəssisələrin cari və gələcək istehsal fəaliyyətinin da-
vamlı olması dövriyyə kapitalının həcmindən olduqca asılıdır. Müəssisələrdə dövriyyə kapitalı is-
tehsal dövriyyə fondları ilə tədavül fondlarının pul vəsaitlərinin məcmusundan ibarət olur. Cari 
aktivlərin məcmusu dövriyyə kapitalını təşkil edir. Dövriyyə kapitalı cari aktivlərlə cari qısamüd-
dətli öhdəliklərin fərqindən müəyyən olunur, bu fərq dövriyyə kapitalı kimi xarakterizə edilir. 
Müəssisələrin formalaşdırılması və onların istehsal fəaliyyətinə başlaması ilə birlikdə dövriyyə 
kapitalı da gündəlik əməliyyatlar daxilində müəssisənin enerji, yanacaq, xidmət, xammal, yarım-
fabrikatlar, ehtiyatlar, əmək və ümumi idarəetmə xərcləri ilə bağlı olan xərclərini qarşılamaq üçün 
istifadə olunur. Dövriyyə kapitalının iqtisadi mahiyyəti müəssisələrin qısamüddətli borc öhdəlik-
ləri yarandıqda və ya qabaqcadan nəzərdə tutulmayan xərclər əmələ gəldikdə  onları ödəmək qabi-
liyyətindən ibarət olur. Müəssisənin dövriyyə kapitalının xüsusi çəkisinin yüksək olması müəssi-
sənin istehsal fəaliyyətinin uğurla davam etdirilməsində, risklərin minimumlaşdırılmasında, inves-
tisiya xərclərinin səviyyəsinin azaldılmasında mümkün əhəmiyyətə malikdir. Dövriyyə kapitalı 
aşağıda göstərilən bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir:  

- qısamüddətli və likvidliyi yüksəkdir; 
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- dövriyyə kapitalının bütün elementləri bir-biri ilə sıx əlaqədədir və daim hərəkətdə olurlar; 
- bölünə bilən xüsusiyyətə sahibdir; 
- dövriyyə kapitalı ilə əlaqəli olan qərarlar qısa müddətdə yenidən nəzərdən keçirilir; 
- dövriyyə kapitalının risk səviyyəsinə təsir etməsi mümkündür. 
Dövriyyə kapitalının çəkisinin yüksək olması müəssisələrdə təkrar istehsalın genişlənməsinə, 

maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasına və müəssisənin rentabelliyinin yüksəldilməsinə səbəb olur. 
Dövriyyə kapitalını qeyd edilən əlamətlərə görə təsnifləşdirmək mümkündür: 

- təşkili mənbələrinə görə, xüsusi vəsaitlər və borc vəsaitləri; 
- planlaşdırılmasına görə, normalaşan və normallaşmayan vəsaitlər; 
- istehsal prosesindəki rolu və yerinə görə, istehsal dövriyyə fondları və tədavül dövriyyə 

fondları. 
Xüsusi vəsaitlər müəssisələrdə fasiləsiz bir formada satış və istehsal fəaliyyətinin davam etdi-

rilməsi üçün olduqca vacibdir. Borc alınan vəsaitlər isə, kreditor borclardan, cəlb edilən pul və-
saitlərindən və bank kreditlərindən ibarətdir. Planlaşdırılmaya görə isə, normallaşan və normallaş-
mayan vəsaitlər aid edilmişdir. Normallaşan vəsaitlər dövriyyə vəsaitləri hesabına yaradılır. Bu 
vəsaitlər üzrə pul normativləri müəyyən edilir. Normallaşdırılmayan vəsaitlər operativ qaydada 
nizama salınır. Bu vəsaitlərin tərkibinə daxil edilir: nağd pul vəsaitləri və hesablaşma hesabında 
olan vəsaitlər. Tədavül fondlarının pul vəsaitləri müəssisənin tədavül sferasına xidmət edir və və-
saitlər müəssisənin hesablaşma hesabında və kassasında olur. İstehsal və tədavül fondları bir-biri 
ilə qarşılıqlı əlaqədədirlər və istehsal fəaliyyətində fasiləsiz hərəkətdə və dövriyyədə olurlar. İsteh-
sal dövriyyə fondları bir istehsal dövrü ərzində iştirak edir və istehsal prosesində istifadə edildikcə 
dəyərini itirir, bütövlükdə öz dəyərini hazır olan məhsulun üzərinə ötürür və bütün bu proseslər 
bir istehsal müddəti ərzində baş verir. Müəssisələr maliyyə resurslarını maşın və avadanlıqlara, 
qısamüddətli və uzunmüddətli investisiyalara, müxtəlif kapital qoyuluşlarına, bir sözlə, dövriyyə 
kapitalına yatırırlar. Dövriyyə vəsaitləri hazır məhsulun satışından yenidən nağd pul vəsaitinə 
çevrilir və bir il ərzində istifadə edilir. Dövriyyə kapitalının tərkibinə daxildir: debitor borclar, 
nağd pul vəsaitləri, əmtəə-material ehtiyatları, qısamüddətli qiymətli kağızlar, bununla yanaşı, gə-
ləcək və cari dövrün xərcləri, hazır məhsul, istehsal üçün vacib olan ehtiyatlar və s. Müəssisənin 
davamlı və fasiləsiz istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün dövriyyə kapitalının ma-
liyyələşdirilməsini təmin etməlidir. Dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsi müsbət olduqda 
yəni, cari aktivlərin səviyyəsi cari öhdəliklərin səviyyəsini üstələyərsə, dövriyyə kapitalı uzun-
müddətli kapitalla maliyyələşdirilir. Əgər dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsi mənfi səviy-
yədədirsə, yəni cari öhdəliklər cari aktivləri üstələyərsə, bu zaman dövriyyə kapitalı qısamüddətli 
kapitalla maliyyələşdirilir. Dövriyyə kapitalının  maliyyələşdirilməsində digər bir əsas mənbə kimi 
kreditor borclar təşkil edir. Kreditor borclar bank kreditləri ilə müqayisədə daha ucuz və sərfəlidir. 
Dövriyyə kapitalının maliyyələşdirilməsində üç növ strategiya tətbiq edilir: 
 balanslaşdırılan maliyyələşdirmə strategiyası; 
 qoruyucu maliyyələşdirmə strategiyası; 
 riskli maliyyələşdirmə strategiyası. 
Balanslaşdırılan maliyyə strategiyasında dövriyyə kapitalının çox hissəsi uzunmüddətli mən-

bələr hesabına, yerdə qalan digər hissə isə qısamüddətli mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. Bu 
strategiyada vacib qayda aktivlərin istifadə edildiyi müddətdə pula çevrilməsidir. Balanslaşdırılan 
maliyyələşdirmə strategiyasında likvidlik riski müəyyən dərəcədə azdır. Bu strategiyada likvidlik 
riski və eyni zamanda müflislik riskini bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Likvidlik riski əsasən 
müəssisələrin artmaqda olan aktivlərini maliyyələşdirə bilməməsidir. Müflislik riski isə müəssisə-
lərin aktivləri ilə bağlı olan öhdəlikləri ödəyə bilməməsidir. Bununla yanaşı, qeyd etdiyimiz stra-
tegiyada ehtiyat xərclərinin həcmi daha çoxdur. Burada uzunmüddətli mənbələrdən istifadə edil-
məsi ehtiyatların dəyərinin artmasına və rentabellik səviyyəsinin azalmasına şərait yaradır. Qo-
ruyucu maliyyələşdirmə strategiyasında maliyyə risklərinin minimuma endirilməsinə çalışılır. Bu 
strategiyada mövcud olan cari aktivlər və uzunmüddətli aktivlərin uzunmüddətli olan öhdəliklərlə 
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maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir. Qeyd edilən strategiyanı həyata keçirmək bir qədər çətindir. 
Bunun əsas səbəbi böyük müəssisələrin və iri firmaların uzunmüddətli maliyyə təminatı üçün 
kapital bazarlarına  müraciət etmək qabiliyyətinə malik olmasıdır. Lakin kiçik müəssisələr və ya 
firmaların əksəriyyəti uzunmüddətli maliyyə təminatı üçün kapital bazarlarına müraciət edə bilmir 
və uzunmüddətli maliyyə resurslarına malik olmurlar. Digər bir səbəb isə bu strategiyanın həyata 
keçirilməsi və tətbiq edilməsi böyük xərc tələb edir. Riskli maliyyələşdirmə strategiyasında əsas 
vəsaitlər uzunmüddətli maliyyə mənbələri hesabına maliyyələşdirilir. Bu strategiyada dövriyyə 
kapitalı əsasən qısamüddətli maliyyə mənbələri üzrə maliyyələşdirilir. Riskli maliyyə strategiyası 
yüksək riskli olsa da, qeyd edilən digər strategiyalara nisbətdə gəlirlilik səviyyəsi və həcmi daha 
yüksək olur. Risk və gəlirlilik arasında olan nisbət mühüm rol oynayır. Müəssisələrdə dövriyyə 
kapitalının idarə edilməsi və dövriyyə kapitalına olan tələbat səviyyəsinin müəyyən edilməsi. 
Dövriyyə kapitalının düzgün idarə olunması dövriyyədə olan pul vəsaitlərinin çatışmazlığından 
formalaşan müxtəlif risklərin başvermə riskini minimum səviyyədə azaldır, müəssisələrin maliyyə 
fəaliyyətinin əhatə dairəsini genişləndirir və müəssisələrdə xərclərin azaldılması məqsədi ilə cari 
aktivlərin strukturunu yaradır. Debitor borcların, pul vəsaitlərinin gündəlik dövriyyəsi, kreditor 
borcların və müəssisələrin inventarlarının necə idarə edilməsi dövriyyə kapitalının idarə 
olunmasında əks etdirilir. Müəssisələrin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini arası kəsilmədən davam 
etdirməsində və eyni zamanda maksimum mənfəət əldə etməsində dövriyyə kapitalının düzgün 
hesablanması həyata keçirilməli və nəzərə alınmalıdır. Dövriyyə kapitalı ilə bağlı olan əsas  mə-
sələlər bunlardır: 

- Müəssisələrin borc öhdəliklərinin vaxtlı-vaxtında ödənilməsini yerinə yetirməsi; 
- İstehsal prosesi ilə bağlı əməliyyatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi; 
- Müəssisələrin qabaqcadan nəzərdə tutulmayan halların başvermə şəraitində istehsal fəaliyyət-

lərinin davam etdirilməsi; 
-  Müəssisələrin kredit ödəmə qabiliyyətlərinin yüksəldilməsi və s. 
Dövriyyə kapitalının idarə olunması, müəssisənin hansı aktivə hansı miqdarda yatırım edilmə-

sini planlaşdırdığı zaman, bu prosesin hansı mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsini də nəzərdə 
tutmalıdır [11].  Bu investisiyalar yatırılarkən və maliyyələşdirmə mənbələrinə baxarkən, sektor 
və fəaliyyət sahəsi, istehsal metodu və vaxtı, bu istehsal üçün nəzərdə tutulan məhsul, xammalın 
alınması şərtləri və məhsulların satış şərtləri nəzərə alınmalıdır [11]. Sektorun fəaliyyət göstərdiyi 
sahə, kapital bazarlarının inkişaf səviyyəsi və müəssisənin bu bazarlardan faydalanması üçün şərt-
lərə yenidən baxılması dövriyyə kapitalının müəyyənləşdirilməsi və idarə olunmasında vacib mə-
sələlərdir[11]. Hər bir müəssisə üçün dövriyyə kapitalının həcminin fərqli olmasına baxmayaraq, 
onlarda nisbətən oxşarlıqlar da mövcuddur. Ona görə də müəssisələr baxımından da oxşar əhə-
miyyət daşıyırlar[11]. Dövriyyə kapitalının müəssisələrin istehsal fəaliyyətində vacibliyi aşağıda-
kılardan ibarətdir: 

- Müəssisələrin dövriyyə kapitalının idarə olunması üçün müəyyən etmiş olduğu zaman müd-
dəti; 

- Dövriyyə kapitalına yatırım olunan investisiyalar müəssisənin əməliyyat balansında mühüm 
əhəmiyyətə malikdir; 

- İstehsal fəaliyyətinin həcmi genişləndikcə cari aktivlərin də həcmi mütənasib olaraq artmalı-
dır; 

- Dövriyyə kapitalının məbləği ilə müəssisələrin riskləri və gəlirləri arasında asılılıq mövcud-
dur. Bu əlaqələr arasında müəyyən balans müəyyənləşdirilməlidir. Belə ki, müəssisələrdə likvidlik 
nə qədər çox olarsa, borc öhdəliklərinin ödənilməsi vaxtında yerinə yetirilər və risklərin yaranması 
bir o qədər azalmış olar. 

Dövriyyə kapitalının idarə edilməsinə daha dəqiq tərif versək, müəssisələr tərəfindən qısamüd-
dətli öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və dövriyyə vəsaitlərinin düzgün idarə edilməsi nəzərdə tutu-
lur. Dövriyyə kapitalının idarə olunması siyasəti işlənib hazırlanarkən, ilk növbədə aşağıdakı müd-
dəalar əsas hesab edilir:  
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1. Pul vəsaitlərinin azlığının müşahidə edildiyi şəraitdə, dövriyyə vasitələrinin tərkibinə daxil 
olan müxtəlif növləri üzrə dövriyyə kapitalının optimal həddinin müəyyən edilməsi [11]; 

2. Kredit ödənişlərinin səviyyəsinin aşağı olduğu bir şəraitdə cari tələbatların maliyyələşdiril-
məsi üçün uyğun variantların seçilməsi;  

3. Dövriyyə vəsaitlərinin səmərəli şəkildə istifadə olunmasına təminat yaradan mövcud üsulla-
rın seçilməsi [14] ; 

Dövriyyə kapitalına olan tələbatı normalaşdırma metodundan istifadə etməklə hazır məhsul 
üçün müəyyən edərkən, mütləq nəzərə almaq lazımdır ki, onun ehtiyatının həcmi aşağıdakılar nə-
zərə alınmaqla planlaşdırılır [11]: 

1. Tələb və təklifin həcminin il ərzində bölüşdürülməsi;  
2.Ayrı-ayrı məhsul növü üzrə aparılmış bazarın təhlilindən əldə olunan nəticəyə görə;  
3. Müəssisənin aparmış olduğu kredit siyasəti;  
4. Müəssisənin istehsalat imkanları nəzərə alınmaqla və s.   
Müəssisələr üzrə dövriyyə kapitalının təhlilinin aparılması və qiymətləndirilməsi mexa-

nizmi. Məqalədə ilkin olaraq, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ma-
liyyə hesabatlarından istifadə olunaraq, onların dövriyyə kapitalının mövcud vəziyyəti və qiymət-
ləndirilməsi təhlil olunmuşdur [6]:      

                                                                                                                                         

 
№ 

 
BALANS HESABATI 

31 dekabr 
2021-ci il 

(min manat) 

31 dekabr 
2020-ci il 

(min manat) 

31 dekabr 
2019-cu il 

(min manat) 

 
1 

Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, 
bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan 
nağd vəsaitlər daxil olmaqla,) cəmi 

2,505,811 1,872,445 1,244,798 

2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızların cəmi 1,113,589 799,672 455,456 

3 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən 
kreditlər 

389,857 370,529 650,211 

4 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depo-
zitlər 

70,190 10,425 8,645 

5 Müştərilərə verilmiş kreditlər 2,652,560 2,175,951 1,821,222 

 a) İstehlak kreditləri 1,602,384 1,365,845 1,334,790 

 b) Biznes kreditləri 759,207 582,077 433,892 

 c) Daşınmaz əmlak kreditləri 290,970 228,029 52,541 

 d) Digər kreditlər 0 0 0 

6 Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehti-
yat 

371,475 274,782 319,869 

7 Müştərilərə verilmiş kreditlər xalis cəmi 2,281,085 1,901,168 1,501,354 

8 Əmlak və avadanlıqlar 62,973 61,639 54,594 

9 Qeyri-maddi aktivlər 26,280 24,291 22.840 

10 Təxirə salınmış vergi aktivləri 6,899 310 2,923 

11 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlə-
rin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat 

22,756 47 392 

12 Digər aktivlər 275,596 186,947 198,407 

 Cəmi aktivlər: 6,709,523 5,227,472 4,143,322 
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№ Öhdəliklər 
31 dekabr 
2021-ci il 

31 dekabr 
2020-ci il 

31 dekabr 
2019-cu il 

1 Depozitlər 5,192,419 3,805,619 3,235,996 
2 Hüquqi şəxslərə depozitlər 1,164,558 1,067,406 985,154 
3 Fiziki şəxslərə depozitlər 4,027,861 2,738,213 2,250,842 

4 
Mərkəzi Bank və dövlət fondları qarşısında 
öhdəliklər  

1,620 2,160 2,160 

5 
 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları 
qarşısında öhdəliklər  

434,962 357,412 213,793 

6  Borc qiymətli kağızları      0 0 0 
7 Cari vergi öhdəlikləri       8,531 5,345 13,536 
8 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi 0 0 0 
9 Subordinasiya borc öhdəlikləri 59,500 68,000 8,500 
10 Digər öhdəliklər 364,295 354,742 244,284 
 Cəmi öhdəliklər: 6,061,327 4,593,277 3,718,268 

 

№ Kapital 
31 dekabr 
2021-ci il 

31 dekabr 
2020-ci il 

31 dekabr 
2019-cu il 

1 Səhmdar kapital 245,850 245,850 225,850 

2 
Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir 
(zərər) 

800 800 800 

3 Bölüşdürülməmiş mənfəət 363,045 354,019 163,321 
4 Ümumi ehtiyatlar 38,501 33,526 35,082 

5 
Kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə 
mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi 
ehtiyatlar 

30,226 28,194 28,944 

6 
Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi 
ehtiyatlar 

1,435 1,435 2,240 

7 Digər ümumi ehtiyatlar 6,840 3,897 3,271 
 Cəmi kapital: 648,196 634,195 425,054 

 
Balans hesabatına əsasən, Kapital Bankın 2019-cu ilin 31 dekabr tarixi üzrə cəmi aktivlərinin  

miqdarı 4,143,322 min manat olmuşdur. Bankın cəmi öhdəliklərinin miqdarı 3,718,268 min manat 
təşkil etmişdir. Bankın cəmi aktivləri və cəmi öhdəliklərinin fərqi bankın dövriyyə kapitalının 
həcmini müəyyən etməyə imkan verir. 2019-cu il 31 dekabr tarixi üzrə dövriyyə kapitalının 
miqdarı 425.054 min manat olmuşdur. Bankın 2020-ci il 31 dekabr tarixi üzrə cəmi aktivlərin 
miqdarı 5,227,472 min manat təşkil edib. 2020-ci il 31 dekabr tarixində cəmi öhdəlikləri isə 
4,593,277 min manat olub. Göstəricilərə əsasən 2020-ci il 31 dekabr tarixində bankın dövriyyə 
kapitalı 634.195 min manat təşkil edib. Balans hesabatına əsasən, Kapital Bankın 2021-ci il 31 
dekabr tarixi üzrə cəmi aktivlərinin miqdarı 6,709,523 min manat və cəmi öhdəlikləri isə 
6,061,327 min manat təşkil etmişdir. 2021-ci ilin 31 dekabr tarixi üzrə bankın dövriyyə kapitalının 
miqdarı 648.196 min manatı əhatə etmişdir. 

 

Nəticə və təkliflər 
Beləliklə, müəssisələrin istehsal fəaliyyətinin genişləndirilməsi və maksimum mənfəət əldə et-

məsi üçün dövriyyə kapitalının səmərəli idarə olunması vacib məsələlərdən biri kimi hesab olunur. 
Dövriyyə kapitalının yaxşılaşdırılması müəssisənin öhdəliklərinin tam ödənilməsi və gəlirlilik 
səviyyəsinin artmasına müsbət təsir edir. Aparılan araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, dövriyyə 
kapitalının düzgün idarə edilməsi müəssisələrin mənfəətliliyində mühim rol oynayır. Dövriyyə 
kapitalın təkrar istehsal prosesinin baş verməsinə şərait yaradır. Dövriyyə kapitalının müəssisələ-
rin mənfəətliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində aşağıda qeyd olunan təklifləri həyata keçirməyi 
məqsədəuyğun hesab etmək olar: 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(65)-2022 
 

24 

- bazarda mövcud olan tələblər müəyyən edilməli və bu tələblər üzrə müəssisələr tərəfindən 
məhsullar istehsal olunmalı və satışa çıxarılmalıdır; 

- uyğun kredit şərtləri ilə müəssisələrə kreditlərin verilməsi və daha keyfiyyətli məhsullar ba-
zarı formalaşdırmaq; 

-  müəssisələr tərəfindən ödəniş əməliyyatlarının vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək; 
- cari və gələcək dövrün xərclərinin azaldılması və onların maliyyələşdirilməsini həyata keçir-

mək; 
- müəssisə daxilində dövriyyə kapitalının düzgün idarə edilməsi ilə bağlı siyasət işləyib hazır-

lamaq və onun tətbiq edilməsini reallaşdırmaq.  
Dövriyyə kapitalının idarə olunması zamanı aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır: 
- dövriyyə vəsaitlərinin ümumi çəkisi və quruluşu, onların növləri üzrə dinamika səviyyəsi,  

satışdan əldə olunan gəlirlər; 
- dövriyyə vəsaitlərinin standartlara uyğunluğunun gözlənilməsi və kənarlaşmaya səbəb olan 

məsələlər; 
- standartlaşdırılmış və qeyri-standart dövriyyə vəsaitlərinin tərkibində və dəyərində dəyişik-

liklər, onların səbəb və nəticələri [14];      
- iqtisadi səmərəlilik dinamikasında göstəricilər üzrə dövriyyə kapitalından istifadə. 
 

ƏDƏBİYYAT  
1. Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında” Qanunu.Bakı, 2004. 
2. Hüseynov X., Balayeva E., “Pul, kredit, banklar”. Dərslik. Bakı, 2015. 
3. Məmmədova E. “Maliyyə”. Dərslik. Bakı, 2018. 
4. Эскиндарова М.А., Федотовой М.А, “Корпоративные финансы” .Учебник. Москва, 2016. 
5. Ковалева В.В., “Финансы”. Учебник. Москва, 2016. 
6. http://kapitalbank.az  
7. www.e-qanun.az 
8. www.maliyye.gov.az 
9. www.cbar.az 
10. http://unec.edu.az 
11.  www.banco.az 
12. www.stat.gov.az 
13. http://m-eng.ru 
14. www.economy.az  

 
Эльнура Бунят кызы Мамедова 

доцент кафедры “Финансов и банковского дела”, 
Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Амина Фархад Гулиева 

Азербайджанский Университет Кооперации, магистр 
Почта: amina.guliyeva.f@gmail.com 
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Резюме 
Цель исследования. Это формирование оборотных средств с точки зрения эффектив-

ности производственной деятельности предприятий, определение влияния оборотных сред-
ств на рентабельность и оценка уровня использования оборотных средств на предприятиях. 
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Методология исследования. В исследовании использованы нормативные правовые 
акты, научная литература, методы анализа и обобщения. 

Важность исследовательского приложения. Он состоит из анализа возможностей 
улучшения финансового положения предприятий, применения международного опыта и 
использования оборотных средств. 

Результаты исследования. В статье дана оценка источников финансирования оборот-
ных средств, структуры обеспечения рентабельности и организации оборотных средств, 
определены области для анализа. 

Оригинальность и научная новизна исследования. С точки зрения оптимизации эф-
фективности производства изучено совершенствование методологии системы экономичес-
кого анализа и оценки вопросов обеспечения предприятия оборотными средствами и 
управления оборотными средствами по его рентабельности. 

Ключевые слова: оборотный капитал, рабочий капитал, анализ оборотного капи-
тала, активы, банковские кредиты, заемные средства, кредиторская задолженность, 
специальные фонды. 
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The place and role of working capital management factor in the profitability of the 
enterprise 

 
Summary 

The purpose of the study.. It is the formation of working capital in terms of the efficiency of 
production activities of enterprises, determining the impact of working capital on profitability and 
assessing the level of use of working capital in enterprises. 

Research methodology. Normative legal acts, scientific literature, methods of analysis and 
synthesis were used in the research. 

Importance of research application. It consists of analyzing the opportunities for improving 
the financial situation in enterprises, applying international experience and using working capital. 

The results of the study. The article assesses the sources of working capital financing, 
profitability and the structure of working capital organization and identifies areas for analysis. 

Originality and scientific novelty of the research. From the point of view of optimizing the 
efficiency of production, the improvement of the methodology of the system of economic analysis 
and evaluation of the issues of providing the enterprise with working capital and managing 
working capital in its profitability was studied. 

Key words: working capital, working funds, working capital analysis, assets, bank loans, 
borrowed funds, accounts payable, special funds. 
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BEYNƏLXALQ İQTİSADİ SİSTEMDƏ QLOBAL MALİYYƏ İNSTİTUTLARININ 

YERİ VƏ ROLU 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – beynəlxalq iqtisadi sistemin müasir vəziyyəti və onun inkişaf meyilləri 

və qlobal maliyyə institutlarının bu sistemdə yeri və rolunun təyin edilməsi və həmin sahədə 
mövcud problemlərin həlli yollarının müəyyənləşməsindən ibarətdir.  

Tədqiqatın metodologiyası – araşdırılan problemə sistemli və kompleks yanaşma, habelə qlo-
bal maliyyə institutlarının beynəlxalq iqtisadi sistemə təsirinin tənzimlənməsinin müxtəlif aspekt-
lərdən müqayisəli təhlili, ümumiləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı metodlardan istifadə 
edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – alınmış nəticələrdən valyuta sistemi və qlobal maliyyə me-
xanizminin formalaşdırılması problemlərinin tədqiqi istiqamətində alternativ mənbə kimi istifadə 
oluna bilər. 

 Tədqiqatın nəticələri – qlobal maliyyə institutlarının fəaliyyətinin Azərbaycanın iqtisadi 
sisteminə təsirinin araşdırılmasından, Azərbaycanın dünya valyuta-maliyyə sistemində səmərəli 
iştirakı üçün dünya valyuta-maliyyə bazarında baş verən keyfiyyət dəyişikliklərinin daima 
izlənməsi və bu dəyişikliklərə uyğun Azərbaycanda “maliyyə savadlılığı” layihəsinin həyata 
keçirilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə baxılan problemlərin həlli üzrə dünya təc-
rübəsi tədqiq olunmaqla müasir şəraitin tələblərinə uyğun yanaşmalar formalaşdırılmışdır. Qlobal 
maliyyə institutlarının beynəlxalq iqtisadi sistemə təsirinin tənzimlənməsi üzrə müəyyən fikirlər 
irəli sürülmüşdür.  

Açar sözlər: valyuta sistemi, maliyyə bazarları, qlobal maliyyə institutları, BVF, Dünya 
Bankı, ÜTT. 

 
Giriş 

Dünya maliyyə-valyuta sisteminin inkişaf etməsindən məlum olur ki, dünya maliyyə-valyuta 
sistemi iqtisadi konyunktura ilə əlaqədar dövri olaraq yenilənməkdədir. Dünya maliyyə-valyuta 
sisteminin modern vəziyyətini qiymətləndirdikdə isə bu sistemdə təzə tendensiyaların olduğu 
müşahidə edilir. Müasir iqtisadi şəraitdə bazarların qloballaşması ilə biznes fəaliyyətinin payı art-
dıqca, ölkədaxili hüdudları aşarkən, bu tendensiyalara müvafiq siyasətin idarə edilməsi, nizamlan-
ması və siyasətin həyata keçirilməsi üçün institutlara zərurət yaranır. Qlobal beynəlxalq maliyyə 
institutları bir qurum kimi dünya iqtisadiyyatının inkişafında əməkdaşlığı, bütövlüyü və sabitliyi 
təmin etməyə xidmət edirlər. Bu işlərin görülməsi üçün BVF, Dünya Bankı, ÜTT və s. yaradıl-
mışdır.    

Qlobal maliyyə institutlarının mahiyyəti və təsnifatı. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər siste-
mində beynəlxalq valyuta – maliyyə və bank təşkilatları mühüm yer tutur. Bu bir neçə səbəblə 
izah olunur.  

Birincisi, onların fəaliyyəti bütövlükdə pul-maliyyə sferasının fasiləsiz fəaliyyətini təmin edə-
rək dünya iqtisadiyyatının ziddiyyətli bütövlüyünə tənzimləmə prinsipini və müəyyən sabitliyi da-
xil etməyə imkan verir. Bunun zərurəti, ilk növbədə, həm dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərinin 
əhəmiyyətli dərəcədə artan miqyası, həm də onların dəyişmiş təbiəti ilə izah olunur. 
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İkincisi, onlar ölkələr və dövlətlər arasında əməkdaşlığın qurulması üçün forum rolunu oyna-
mağa hesablanıb. İdeoloji qarşıdurmanın zəifləməsi ilə bu vəzifə getdikcə aktuallaşır. 

Üçüncüsü, inkişaf meyilləri haqqında məlumatların öyrənilməsi, təhlili və ümumiləşdirilməsi, 
dünya iqtisadiyyatının ən mühüm problemləri üzrə tövsiyələrin işlənib hazırlanması sahəsində 
beynəlxalq valyuta və maliyyə təşkilatlarının əhəmiyyəti artır. 

Məqsədlərindən və universallıq dərəcəsindən asılı olaraq, beynəlxalq valyuta və maliyyə insti-
tutları qlobal əhəmiyyətli, regional təşkilatlara, habelə fəaliyyəti dünya iqtisadiyyatının hər hansı 
konkret sahəsini əhatə edən təşkilatlara bölünür. 

Birinci tip təşkilatlara misal olaraq Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı Qrupunu gös-
tərmək olar. 

Beynəlxalq maliyyə ictimai institutları milli və dövlətlərarası institutlara bölünür. Milli institut-
lar pul hakimiyyəti (mərkəzi bank, depozitlərin sığortalanması üzrə federal agentlik, federal qiy-
mətli kağızlar komissiyası) və fiskal hakimiyyət (maliyyə nazirliyi, gömrük xidməti, vergi nazir-
liyi) institutlarına bölünür. Milli qurumlar qlobal və regional institutlarla təmsil olunur. 

Qlobal İnstitutlar BMT-nin Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı kimi bölmələridir. Regio-
nal institutlara müxtəlif qitələrdə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf  Bankı kimi qurumlar, hazırda 
Avropa Mərkəzi Bankına çevrilmiş Avropa Valyuta Əməkdaşlıq Fondu kimi qurumlar daxildir. 

BMT-nin bəzi xüsusi qurumları beynəlxalq maliyyə məsələləri ilə də məşğul olur: 
- BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransı; 
- dünya ticarəti və rəsmi inkişaf maliyyəsi ilə bağlı “görünməz” əməliyyatlar (tədiyyə balansı) 

və maliyyələşdirmə komitəsi; 
- beynəlxalq regional inkişaf banklarının yaradılmasını təşviq edən iqtisadi şura. 
Beynəlxalq maliyyə institutları Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı (1930) istisna olmaqla, əsasən 

1939-1945-ci illər İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaranmışdır. Onların yaradılmasına aşağı-
dakılar səbəb olmuşdur: 

- iqtisadi əlaqələrin qloballaşması; 
- dövlətlərarası tənzimləmənin, o cümlədən pul-maliyyə münasibətlərinin inkişafı; 
- dünya iqtisadiyyatının, o cümlədən dünya valyuta sisteminin, valyuta, kredit, qiymətli ka-

ğızlar, qızıl bazarlarının qeyri-sabitliyi problemlərinin birgə həllinin zəruriliyi. 
Qlobal və regional təşkilatlarla yanaşı, ixtisaslaşmış dünya maliyyə institutları var, məsələn, 

Afrikanın İqtisadi İnkişafı üzrə Ərəb Fondu, Ərəb İqtisadi və Sosial İnkişaf Fondu, Karib Hövzəsi 
İnkişaf  Bankı və s. İştirak dərəcəsi və təsir dərəcəsi Qlobal maliyyə institutlarında ayrı-ayrı 
ölkələrin kapitala verdiyi töhfənin miqdarı ilə müəyyən edilir, çünki adətən "çəkili səslər" 
sistemindən istifadə olunur. Dünyanın aparıcı maliyyə mərkəzlərinin (ABŞ, Qərbi Avropa, 
Yaponiya) güc balansının dəyişməsi dünya maliyyə institutlarının fəaliyyətinə təsir göstərir ki, 
bunda münasibətlərdə iki əks tendensiya - beynəlxalq maliyyənin qlobal problemləri üzrə fikir 
ayrılığı və tərəfdaşlıq təzahür edir. 

Dünya maliyyə mərkəzləri böyük beynəlxalq kapital konsentrasiyası və müxtəlif beynəlxalq 
maliyyə əməliyyatlarının geniş miqyasda həyata keçirilməsi mərkəzləridir. Onların infrastruktu-
runun əsasını milli və transmilli banklar təşkil edir, bir qayda olaraq, fond dəyərlərində fəaliyyət 
göstərən ən iri fond birjaları ilə sıx bağlıdır. İri broker evləri və müxtəlif investisiya fondları da 
mühüm rol oynayır. 

Qlobal maliyyə mərkəzlərinin əsas struktur komponentləri aşağıdakılardır: 
- valyuta bazarı;  
- maliyyə kredit regional depozit bazarı; 
- beynəlxalq istiqraz bazarı; 
- ödəmə müddətinə görə strukturlaşdırılmış kredit bazarı; 
- qızıl bazarı. 
Bütün bu bazarlar yüksək dərəcədə vahidlik və qarşılıqlı asılılıq ilə xarakterizə olunur. Ənənəvi 

valyuta, kredit və depozit əməliyyatları ilə yanaşı, törəmə maliyyə alətləri ilə valyuta əməliyyat-
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ları, avrobondlar, dəyişkən faiz dərəcəsi ilə qiymətli kağızlarla əməliyyatlar geniş şəkildə təmsil 
olunur. Müasir elektron rabitə vasitələri ayrı-ayrı maliyyə bazarlarının artan dərəcədə qarşılıqlı 
əlaqəsinə səbəb olur. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun dünya valyuta sistemində xüsusi rolu və əhəmiyyəti 
Dövlətlərarası pul və maliyyə institutları arasında BVF, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma 

və Tərəqqi Bankı, ABŞ, Dövlətlərarası Hesablaşmalar Bankı və Asiya, Afrika və başqa regional 
tərəqqi bankları iştirak edir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondu – bura daxil olan ölkələr arasında valyuta-kredit əlaqələrinin nizam-
lanması və xarici valyutada qısa və ortamüddətli kreditlərin verilməsi metodu ilə tədiyyə balan-
sında kəsirin ortaya çıxardığı valyuta problemləri ilə məşğul olmaqda maliyyə dəstəyi göstəril-
məsinə həsr edilmiş dövlətlərarası təşkilatdır. BMT-nin ixtisaslaşdırılmış müəssisəsi adını alır. 
BVF Bretton-Vuds-da (ABŞ) təşkil edilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq valyuta-
maliyyə konfransında (1944) təsis edilmişdir. 2001-ci ilin başlanğıcında BVF–yə 182 ölkə qoşul-
muşdur. 1992-ci ildə Rusiya Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv seçildi. Onun aparıcı, lider orqanı 
bütün ölkələrin mərkəzi bankın idarəedici və onun müavini tərəfindən təmsil edildiyi İdarəedici 
Şurası hesab olunur.  

BVF-nin kapitalı üzv dövlətlərin paylarından toplanır. İstənilən ölkənin BVF-nin kapitalına 
abunə məbləğini müəyyən edən xüsusi borcalma hüquqlarında ifadə olunmuş bir kvotası mövcud-
dur. Kvotaların ümumi tutumu dünya iqtisadiyyatında ölkələrin xüsusi çəkisi üzrə təyin olunur. 
Minimum 5 ildə bir dəfə kvotalar yenidən yoxlanılır. 25 İEÖ-nün ümumi payı BVF-də kvotaların 
ümumi dəyərlərinin 62,7 % -ni təşkil edir, o cümlədən:  

ABŞ - 17,6 %;  
Almaniya - 6,2 %;  
İtaliya - 3.4 %;  
Yaponiya 6.4 %;  
Kanada 3.0%;  
AB - 30,4 %. [1] 
BVF, tərkibindəki ölkələrin tədiyyə balansını eyniləşdirməkdən ötrü xarici valyutada kreditlər 

verir, o cümlədən makroiqtisadi dəyişməzlik proqramlarını və bu ölkələrin iqtisadiyyatlarının qu-
ruluşlarını ikinci dəfə dəstəkləyəcək.   

BVF mütəmadi olaraq tərkibindəki ölkələrdən cari dövlətlərarası əməliyyatlar üzrə köçürmələ-
rin və ödənişlərin edilməsinə, o cümlədən kapital hərəkəti ilə əlaqədar valyuta əməliyyatları sekto-
runda valyuta məhdudiyyətlərini ləğv etmək üçün cəhd edir [2]. 

1999-cu il 1 yanvardan başlayaraq, Aİ 11 ölkəsi vahid valyutanı - avronu təklif etdilər. Avronun 
tətbiq edilməsi dünya maliyyə sistemindəki vəziyyəti böyük ölçüdə dəyişdi. ABŞ dollarının 
mövqeyi bununla güclənmirdi, ona görə ki, dollar görünməmiş rəqibiylə üzləşirdi. Aİ-nin 
büdcəsində bəzi struktur fondlar vardır, onları nəzərdən keçirək:  

- Avropa Regional İnkişaf Fondu (15,8 109 avro);  
- Avropanın Kənd Təsərrüfatı Yönümlü və Zəmanət Fondu (6 109 avro);  
- Avropa Sosial Fondu (9,2 109 avro).  
Avropa Mərkəzi Bankının qanun kapitalının yaranmasında ölkənin kvotasının ölçüsü ÜDM-in 

və əhalinin sayından asılıdır. AB büdcəsinin ölçüsü həcmi qanunvericiliklə məhduddur və iştirakçı 
dövlətlərin ÜDM-nin 1\100 hissəsi 1,27 olur.  

Ən iri dövlətlərarası maliyyə və iqtisadi təşkilat Dünya Bankı Qrupu hesab olunur. Dünya Bankı 
Qrupunun missiyası kasıblıq səviyyəsinin azaldılması və iqtisadi artımı həyata keçirməkdir. Dün-
ya Bankı Qrupunun ayrı-ayrı bölmələri, bütün sahələrin tərəqqisində müəyyən qədər rol oynayır, 
fərqli istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərərək – iqtisadi və analitik araşdırmaların tətbiq edilməsi-
nədək-onlar İEOÖ-yə xeyli dəstək olurlar.  

Dünya müharibəsindən sonra Avropanı bərpa etmək üçün 1944-cü ildə qəbul edilmiş Dünya 
Bankı Qrupu, vaxt keçdikcə dünyanın ən iri yardım mənbəyi olmuşdur. Qeyd edək ki, 5 təşkilatdan 
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ibarətdir: Dövlətlərarası Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Dövlətlərarası Maliyyə Korporasiyası, 
İnvestisiya Təminatı üzrə Çoxtərəfli Agentlik (MIGA), Dövlətlərarası İnkişaf Assosiasiyası, İn-
vestisiya Mübahisələrinin Həlli üzrə Dövlətlərarası Mərkəz.  

Dünya Bankı Qrupu 5 təşkilatdan ibarət olsa da, Dünya Bankına sadəcə olaraq IDA və IBRD 
daxil olur. Dövlətlərarası Yenidənqurma və İnkişaf Bankı - Dünya Bankının əsas aparıcı struktu-
rudur. O, 1944-cü il iyulda Bretton Woods müqavilələri üzrə BVF ilə eyni vaxtda yaradılmışdır. 
Bu təşkilat açıq tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında təşkil edilmişdir. Bununla belə, ABŞ payına 17,04 
% səs, Rusiyanın payına isə 2,87 % düşürdü.   

Dövlətlərarası maliyyə sisteminin inkişaf etdirilməsi istiqamətlərinə iqtisadi informasiyaların 
açıqlanması, bank nəzarəti üçün dövlətləarası standartların əmələ gəlməsi, BVF-nin maliyyə im-
kanlarının artması və BVF-də müasir kreditləşmə qurumunun təşkil olunması üçün dövlətlərarası 
standartların tərəqqi etdirilməsi aiddir. BMT-nin "pulların yuyulması" üzrə tədbirlərin saxlanması 
üzrə proqramları xüsusi əhəmiyyət daşıyır, bunlar aşağıdakı müddəalardan ibarətdir:  

- “pulların yuyulması” üzrə yeni sxemlərin daim müşayiət edilməsi;  
- bankların alıcılarına hesabat vermə qaydalarının daha da ciddiləşdirilməsi;  
- qeyri-bank maliyyə təşkilatlarının və müəssisələrin fəaliyyətinə nəzarətin artması; 
- dövlətlərarası təşkilatların (FATF, SWIFT) tövsiyələri ilə bank strukturları üçün universal 

dövlətlərarası standartların tətbiq edilməsi.  
BVF-nin razılaşma sənədinin I maddəsində bu təşkilat aşağıdakı məqsədləri qarşıya qoyur:  
- dövlətlərarası valyuta-maliyyə problemlərinin həll edilməsi üzrə birgə tədbirlərin həyata 

keçirilməsi və məsləhət mexanizminin təmin olunması üçün maliyyə-valyuta sektorunda mövcud 
olan təşkilat kontekstində dövlətlərarası əməkdaşlığın tərəqqi etdirilməsi;  

- dövlətlərarası ticarət dövriyyəsinin balanslaşdırılması və genişləndirilməsi məqsədinə çat-
maqla iqtisadi siyasətin mühüm məsələsi olaraq iştirakçı dövlətlərin həqiqi gəlirlərinin və məşğul-
luq səviyyəsinin yüksək saxlanılması, o cümlədən istehsal vəsaitlərinin tərəqqisinin təmin olun-
ması [3];  

- üzv dövlətlərin valyuta rejimini qaydasına salmaq və stabilliyini qoruyub saxlamaq, o cüm-
lədən rəqabət qabiliyyətinin saxlanılması üçün valyutanın devalvasiyasının əngəllənməsi; 

- üzv dövlətlər arasında mövcud əməliyyatlar kontekstində çoxtərəfli hesablaşmalar sistemi-
nin əmələ gəlməsinə yardım göstərmək, o cümlədən dövlətlərarası ticarətə əngəl olan valyuta məh-
dudiyyətinin yox edilməsi;  

- adekvat zəmanətin nəzarəti altında üzv dövlətlərə müvəqqəti olaraq ümumi vəsaitlərin ve-
rilməsi metodu ilə onlara inam hissinin aşılanması, yarana, baş verə biləcək mövcud təhlükənin 
sovuşması.  

BVF-nin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri olaraq: maliyyələşdirmə, nəzarət və  İEOÖ-yə texniki 
dəstək olmalıdır.   

Nəzarət – Dövlətlərlə əməkdaşlıq mühitində maliyyə siyasəti mövzusuna əsasən müntəzəm 
məsləhətləşmələr vasitəsilə tətbiq olunur. Əsasən, ildə bir dəfə olmaqla fond tərkibindəki ölkələrdə 
maliyyə siyasətinin yekun nəticələri, eksport-import əməliyyatları, ticarət və büdcə kəsiri və.s bun-
lar kimi meyarlara əsasən geniş şəkildə qiymətləndirilmə həyata keçirir. Qiymətləndirmə nəticə-
lərinə əsasən, ölkə başçıları ilə müzakirələr aparılır və davam edən dialoq nəticəsində milli valyu-
tanın kursunun sabitləşməsi və iqtisadi artıma təkan verəcək ayrı-ayrı iqtisadi proqramların tətbiq 
edilməsi məsələləri danışılır. 
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Резюме 
Целью исследования – является определение современного состояния международной 

экономической системы и тенденций ее развития, места и роли мировых финансовых инс-
титутов в этой системе и выявление путей решения существующих проблем в этой сфере. 

Методология исследования – системный и комплексный подход к изучаемой проблеме, 
а также методы сравнительного анализа, обобщения и оценки различных аспектов регули-
рования влияния глобальных финансовых институтов на международную экономическую 
систему. 

Значимость исследования – полученные результаты могут быть использованы как аль-
тернативный источник для изучения проблем валютной системы и формирования мирового 
финансового механизма. 

 Результаты исследования – включают в себя изучение влияния глобальных финансо-
вых институтов на экономическую систему Азербайджана, постоянный мониторинг ка-
чественных изменений на мировом валютно-финансовом рынке для эффективного участия 
Азербайджана в мировой валютно-финансовой системе и реализация проекта «Финансовая 
грамотность» в Азербайджане. 

Оригинальность и научная новизна исследования – путем изучения мирового опыта 
решения рассматриваемых в статье проблем сформированы подходы в соответствии с тре-
бованиями современных условий. Были выдвинуты определенные идеи по регулированию 
влияния глобальных финансовых институтов на международную экономическую систему. 

Ключевые слова: Валютная система, финансовые рынки, глобальные финансовые 
институты, МВФ, Всемирный банк, ВТО. 
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Summary  
The purpose of the study – is to determine the current state of the international economic 

system and trends in its development, the place and role of world financial institutions in this 
system and the identification of solutions to existing problems. 
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Research methodology – is a systematic and comprehensive approach to the studied problem, 
as well as methods of comparative analysis, generalization and assessment of various aspects of 
the regulation of the impact of global financial institutions on the international economic system. 

Significance of the research – the results obtained can be used as an alternative source for the 
study of the problem of the currency system and the formation of the global financial mechanism. 

 The results of the study – include the study of the impact of global financial institutions on 
the economic system of Azerbaijan, continuous monitoring of qualitative changes in the world 
currency and financial market for the effective participation of Azerbaijan in the financial and 
financial exchange in the world. 

Originality and scientific novelty of research – by studying the world experience of the 
solutions considered in the article the approaches formed in accordance with the requirements of 
modern conditions. There were identified ideas for regulating the impact of global financial 
institutions on the international economic system. 

Key words: Currency system, financial markets, global financial institutions, IMF, World 
Bank, WTO. 
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AQRAR SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MALİYYƏ RESURSLARINA ÇIXIŞ 

İMKANLARININ MÜASİR VƏZİYYƏTİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: aqrar sənaye müəssisələrinin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 

müasir vəziyyətinin təhlil edilməsi və yeni maliyyə mənbələrinin müəyyən edilməsi. 
Tədqiqatın metodologiyası: - aqrar sənaye müəssisələrində maliyyələşmə mənbələri kimi çı-

xış edən dövlət büdcəsi vəsaitləri, kreditlər, investisiyalar, bank vəsaitləri və s. üzrə yeni yanaş-
manın tətbiqi vasitəsilə təkmilləşdirilmələrin tətbiq edilməsi. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: aqrar sənaye müəssisələrinin maliyyələşməsi üçün dövlət büd-
cəsindən ayrılan vəsaitlərin, eləcə də, kredit və investisiyaların səmərəli şəkildə istifadəsi, onların 
təkmil mexanizmləri vasitəsilə istehsal prosesinə cəlb edilməsi sahənin inkişafını yüksəldən mən-
bə kimi çıxış edəcəkdir. 

Tədqiqatın nəticələri: aqrar sənaye kompleksinin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin möv-
cud mənbələrinin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə lizinq əməliyyatlarının genişləndirilməsi və fak-
torinq əməliyyatlarının yeni olaraq tətbiq olunması nəticə olaraq təklif olunmuşdur. 

Tədqiqatın orjinallığı və elmi yeniliyi: - aqrar sənaye müəssisələrinin maliyyələşməsinin yax-
şılaşdırılması üçün dövlət büdcəsi, kredit və investisiyalarla yanaşı bank lizinqinin və faktorinq 
əməliyyatlarının tətbiq olunması yeni bir maliyyələşmə mənbəyi kimi irəli sürülür. 

Açar sözlər: aqrar-sənaye kompleksi, kreditlər, investisiya, subsidiya, bank-maliyyə amilləri. 
 

Giriş 
Ölkə iqtisadiyyatında spesifik xüsusiyyətlərə malik olan kənd təsərrüfatı və onun bazası əsasın-

da fəaliyyət göstərən aqrar sənaye müəssisələri öz fəaliyyətlərində yüksək risklərlə qarşılaşdıqla-
rından onların maliyyə mənbələrinə çıxışları bir sıra məhdudiyyətlərlə xarakterizə olunur. Bu sahə-
də fəaliyyətin riskli olması, əldə edilə biləcək nəticələrin şübhə altında olması, bu sahənin fəaliy-
yətinin çoxsaylı amillərin təsiri altında mənfi meyillərlə qarşılaşa biləcəyinin yüksək səviyyədə 
olması çox zaman investorları bu sahəyə vəsait qoyuluşlarından çəkindirir. 

İnvestorlar çox zaman vəsaitləri daha tez və daha çox gəlir götürə bildikləri fəaliyyət istiqamət-
lərinə yönəldirlər. Aqrar-sənaye kompleksləri isə belə xarakterə malik olmadığından bu sahələr-
dəki müəssisələrin fəaliyyətində resurslara çıxış heç də asan və rahat olmur. Aqrar-sənaye komp-
leksi müəssisələrinin zərurət olduqda maliyyə resurslarına çıxış variantları, vəsaitlərin əldə olunma 
vəziyyəti, bu vəziyyətin yaratmış olduğu parametrlər həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur.  

Aqrar sənaye kompleksi ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin prioritetinə çevrilən diversifikasiya-
nın həyata keçirilməsində mühüm rola malikdir. Bu kompleks bir tərəfdən əhalinin gündəlik tələ-
bat malları ilə təmin edilməsində, digər tərəfdən ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, bir 
tərəfdən isə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsində yüksək əhəmiyyətə malikdir. Bu para-
metrləri ilə yanaşı aqrar-sənaye kompleksinin fəaliyyəti bütövlükdə əhalinin sosial rifah halının 
yaxşılaşdırılması, ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların istehsal edilməsi, regionlarda əmək qabiliy-
yətli əhalinin məşğulluq problemlərinin həll edilməsi, işsizlik səviyyəsinin aşağı salınması, münbit 
torpaqlardan səmərəli istifadə olunması, regionlarda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, müxtəlif 
ölçülü fermer təsərrüfatlarının yaradılması, yeni emal müəssisələrinin yaradılması üçün baza rolu-
nu oynayır. 

Aqrar-sənaye kompleksinin qarşısında duran vəzifələrin xarakterini, onların əhəmiyyətini, ölkə 
iqtisadiyyatındakı vacibliyini əsas tutan dövlət bu sektoru daimi olaraq diqqət mərkəzində saxlayır 
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və ona öz dəstəyini göstərir. Dövlətin bu sahəyə dəstəyi özünü vergi güzəştlərində, girovsuz kre-
ditlərin verilməsində, müxtəlif məqsədlərlə subsidiyaların ayrılmasında, kənd təsərrüfatı məhsul-
larının emalı müəssisələrinin fəaliyyətinin sürətləndirilməsi məqsədi ilə bank-maliyyə mexaniz-
minin təkmilləşdirilməsində və s. göstərir. 

Sözügedən kompleksin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi, onun fəaliyyətinin düzgün təşkil olunması, 
idarə edilməsi, tənzimlənməsi və sonda səmərəli nəticələrə gətirib çıxarması məsələləri, eyni za-
manda icra olunması zəruri olan parametrlərin hər biri öz əksini dövlət sənədlərində tapır. Belə 
sənədlərdən biri də 2016-cı ildə ölkə Prezidentinin 6 dekabr tarixli tarixli 1138 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasında Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və ema-
lına dair Strateji Yol Xəritəsi”dir. Bu sənəddə aqrar-sənaye kompleksi müəssisələri və eləcə də 
kənd təsərrüfatı emalı müəssisələri qarşısında dayanan və həlli bütövlükdə cəmiyyət üçün, iqtisa-
diyyat üçün və hər bir vətəndaş üçün zəruri olan məsələlərin həlli istiqamətləri və üsulları müəyyən 
edilmişdir. (1) 

Aqrar-sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin dayanıqlığının, davamlı olmasının təmin edilməsi 
cəmiyyət üçün həmişə aktual olmuşdur, bu gün də aktualdır və aktuallığını  gələcəkdə də  saxla-
yacaqdır. Çünki bu sahə özünün malik olduğu parametrlərlə daimi olaraq iqtisadiyyatın inkişafının 
və cəmiyyət üzvlərinin sosial rifahının yaxşılaşmasının aparıcı elementi kimi çıxış edir. Bu baxım-
dan da aqrar sənaye kompleksinin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin təmin edilməsi üçün bütün amil-
lərin, o cümlədən də bu kompleksin maliyyə resurslarına çıxışının təmin edilməsi vacib məsələ-
lərdən biridir. 

Aqrar-sənaye müəssisələrinin maliyyə vəsaitlərinə çıxış istiqamətləri 
İqtisadiyyatın bütün sahə və sektorlarının fəaliyyətinin təmin edilməsində həlledici rol maliyyə-

ləşmə məsələlərinə məxsusdur. İstənilən iqtisadi subyektin, sahə və sektorun uğurlu, səmərəli 
fəaliyyətinin əsasını onun maliyyə resursları ilə təmin edilməsi səviyyəsi təşkil edir. Məhz bu amili 
nəzərə alaraq dövlət həmişə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin zəruri səviyyədə maliyyə vəsaitləri 
ilə təmin edilməsini özünün mühüm vəzifəsi kimi qəbul edərək bu istiqamətdə qərarlar verir. Məhz 
bu baxımdan da aqrar-sənaye müəssisələri həmişə dövlətin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Təhlillər göstərir ki, qeyd edilən istiqamətdə aqrar-sənaye müəssisələrinin maliyyələşməsi 
mənbələrinə dövlət büdcəsini, investisiyaları, kreditləri, bank vəsaitlərini, lizinq vəsaitlərini, fak-
torinq üzrə vəsaitləri, subsidiyaları və s. aid etmək olar. Ölkə iqtisadiyyatının digər sahələri ilə 
müqayisədə aqrar sektor həm səmərəlilik, həm də əmək məhsuldarlığının səviyyəsinə görə digər 
sahələrdən geridə qalır. Məhz bu səbəbdən də bu sektorun daimi olaraq vaxtlı-vaxtında maliyyə 
resursları ilə təmin olunması zərurəti mövcud olur. Bu şərti nəzərə alaraq  dövlət aqrar sektorun 
maliyyələşməsi məsələsini ön plana çəkir. 

Araşdırmalar göstərir ki, aqrar sektorun maliyyələşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən mən-
bələrdən biri dövlət büdcəsidir. Hər il mütəmadi olaraq dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatının 
fasiləsiz inkişafının təmin edilməsi üçün vəsaitlər ayrılır. Dövlət büdcəsi xərclərinin bir hissəsini 
təşkil etməklə bu vəsaitlər iqtisadi inkişafa əsaslı təsir edir. Təhlillər göstərir ki, 2013-2020-ci illər 
ərzində ölkəmizdə dövlət büdcəsindən “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq, ət-
raf mühitin mühafizəsi” üçün xərclər ayrılır. Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara 
əsasən 2013-2020-ci illər ərzində təkcə 2017-ci il istisna olmaqla kənd təsərrüfatına ayrılan büdcə 
vəsaitlərinin dinamikasında artım müşahidə olunmuşdur. (Cədvəl 1) 

Cədvəldən göründüyü kimi əvvəlki il ilə müqayisədə artım 2013-cü ildə 4,2%, 2014-cü ildə 
15,44% və ya 75,2 mln manat, 2015-ci ildə 5,9 % və ya 33 mln manat, 2016-cı ildə 0,07 % və ya 
0,5 mln manat, 2018-ci ildə 26,8 % və ya 138,8 mln manat, 2019-cu ildə 30,7 % və ya 201,5 mln 
manat, 2020-ci ildə isə 40 % və ya 342,9 mln manat olmuşdur. Təhlillərdən görünür ki, böhrandan 
əvvəl ən yüksək artım 15,4% olmaqla 2014-cü ildə qeydə alınmışdır. Sonrakı üç il ərzində həmin 
il ilə müqayisədə azalma olmuş və hətta 2017-ci ildə mənfi dinamika qeydə alınmışdır. 2018-ci 
ildən, yəni böhrandan sonrakı bərpa ilindən başlayaraq hər il artımla müşahidə edilən dinamika 
mövcud olmuş və 2020-ci ildə təhlil edilən göstərici maksimum həddə çatmışdır (2). 
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Cədvəl 1. 
2013-2020-ci illərdə dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq, ətraf mühitin mühafizəsinə ayrılan xərclərin dinamikası 
 

İllər 
Göstəricilər 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ayrılan  vəsaitlər (mln manat) 488.4 563.2 596.6 597.1 517.7 656.5 858.0 1200.9
Artım və azalma  
(+; -) %-lə 

+4.2 +15.4 +5.9 +0.07 -13.3 +26.8 +30.7 +40.0 
 

Mənbə (2): Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmış-
dır. 

 
Araşdırmalar göstərir ki, böhran dövründə milli valyutanın devalvasiyaya uğraması ilə ölkə-

mizdə idxal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti artmışdır. Bu səbəbdən də iqtisadiyyatda 
yerli məhsulların istehsalına tələbat güclənmişdir. Məntiqə uyğun olaraq bu proses aqrar sektora 
maliyyə təminatının gücləndirilməsi zərurətini yaratmışdır. Ölkədə mövcud olan daxili istehlakı 
ödəmək məqsədilə hökumət aqrar sektora ayrılan büdcə vəsaitlərini artırmışdır.  

Aqrar sektorda fəaliyyətin fasiləsizliyinin təmin edilməsi baxımından mühüm maliyyələşmə 
rolu oynayan mənbələrdən biri də bu sahədə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalardan ibarət-
dir. Hər bir sahə və sektora investisiyanın cəlb edilməsi həmin sahənin inkişaf səviyyəsindən və 
fəaliyyətin səmərəlilik səviyyəsindən asılı olur. 

Ölkəmizdə aparılan diversifikasiya siyasətinin və qeyri-neft sektorunun inkişafının əsas poli-
qonu olmaqla kənd təsərrüfatına investisiya cəlbediciliyinin artırılması mühüm məqsəd kimi qar-
şıda durmalıdır. Bu proses aqrar sektorun inkişafında xüsusi rol oynamaqdadır. Respublikamızın 
iqtisadiyyatında aqrar sektorda əsas kapitala investisiya qoyuluşları 2013-2020-ci illərdə yüksək 
volotilliklə xarakterizə olunur. (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2. 
2013-2020-ci illərdə kənd və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq sahələrində əsas kapitala 

yönəldilmiş investisiyaların dinamikası 
 

İllər
Göstəricilər 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

İnvestisiya qoyuluşları 
(mln manat) 

574.3 363.9 355.4 325.1 617.8 764.4 769.5 520.6 

Dəyişmə (+;-) %-lə - -36.64 -2.34 -8.53 +90.0 +23.7 +0.6 -32.35
Cəmi investisiyalarda 
xüsusi çəki %-lə 

3.2 2.1 2.2 2.1 3.5 4.4 4.2 3.0 

Mənbə (2): Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 
 

Cədvəldən görünür ki, təhlil edilən ilk dörd il ərzində əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının 
həcmində azalma baş vermişdir. Bu hal böhran dövründə olmuşdur. Əvvəlki il ilə müqayisədə 
azalma 2014-cü ildə 36,64%, 2015-ci ildə 2,34%, 2016-cı ildə isə 8,53% olmuşdur. Sonrakı üç il 
ərzində yenidən artım müşahidə olunmuşdur. Əvvəlki il ilə müqayisədə artım 2017-ci ildə 90%, 
2018-ci ildə 23,7%, 2019-cu ildə isə 0,6% səviyyəsində baş vermişdir. Pandemiyanın yayılmış 
olduğu ilk il, yəni 2020-ci il ərzində təhlil edilən göstəricinin səviyyəsi 32,35 % azalmışdır.  

Təhlil edilən cədvəl göstəricilərindən görünür ki, fəaliyyəti təhlil edilən sektorda əsas kapitala 
yönəldilmiş investisiyaların həcmi məbləğ etibarilə ən yüksək səviyyəyə 769,5 mln manata 2019-
cu ildə çatmışdır. Bu, böhrandan sonrakı bərpa dövrünün yüksək göstəricisi olmaqla, böhrandan 
əvvəlki dövrə nisbətən 2 dəfədən də çox artmışdır.  

Cədvəldə əks etdirilən və maraq doğuran göstəricilərdən biri də əsas kapitala qoyuluşların cəmi 
investisiyalarda xüsusi çəkisidir. Göstəricilərdən aydın olur ki, bu göstəricinin səviyyəsi 2018-ci 
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ildə 4,4 faiz olmaqla təhlil edilən illər içərisində ən yüksək səviyyədə olmuşdur. Bu göstəricinin 
səviyyəsi 2013-cü ildə 3,2% olmuş, 2014-2016-cı illərdə demək olar ki, dəyişməz qalaraq 2,2%-i 
ötməmiş, sonrakı illərdə isə artımla müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2017-ci ildə onun səviyyəsi 
3,5%-ə, 2018-ci ildə 4,4%-ə, 2019-cu ildə isə 4,2%-ə çatmışdır. 2019-cu ildə əsas kapitala yönəl-
dilən investisiya məbləği maksimuma, yəni 769,5 mln manata çatsa da, onun cəmi investisiya-
lardakı xüsusi çəkisi 2018-ci ildəki 4,4% səviyyəsinə çata bilməmişdir. Təhlil edilən sonuncu 
2020-ci il ərzində isə həmin göstərici qlobal pandemiyanın təsiri ilə azalaraq 3% səviyyəsində 
formalaşmışdır.  

Aqrar sənaye müəssisələrinin və kənd təsərrüfatı emalı müəssisələrinin əsas maliyyələşmə 
mənbələrindən biri də kredit qoyuluşlarıdır. Kredit qoyuluşları bir sıra parametrlərinə görə iqti-
sadi subyektlər üçün zəruridir. Kreditlər bir tərəfdən iqtisadi subyektlərin dövriyyə və əsas kapitala 
çatışmazlıqlarını tamamlayır, bir tərəfdən onların ehtiyaclarını operativ qaydada təmin edir, 
onların fəaliyyətlərinin genişləndirilməsinə şərait yaradır, iqtisadiyyatda yaradılan yeni dəyərin 
həcmini artırır və s. (4, səh 43). 

Ölkəmizdə 2013-2020-ci illər ərzində kənd təsərrüfatı və emal sahəsinə kredit qoyuluşlarının 
vəziyyətini təhlil edərkən görürük ki, bu göstərici böhran illərində azalmaya meyilli olmuş, sonra-
dan isə artmışdır. (Cədvəl 3). 

Cədvəl 3 
2013-2020-ci illər ərzində Azərbaycanda  kənd təsərrüfatı və emal sahəsinə kredit 

qoyuluşlarının dinamikası 
 

İllər 
Göstəricilər 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kredit qoyuluşu 
 (mln manat) 

733.3 847.3 508.1 441.3 429.2 470.0 543.4 566.2 

Dəyişmə (+;-) %-lə - +15.5 -40 -13.15 -2.75 +9.5 +15.6 +4.2 
Cəmi kredit qoyuluş-
larında xüsusi çəki %-lə 

4.8 4.6 2.3 2.7 3.7 3.6 3.6 3.9 
 

Mənbə (2): Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmiş-
dir. 

 
Təhlil edilən illər içərisində ən çox kredit qoyuluşu 847,3 mln manat olmaqla 2014-cü ildə, yəni 

böhran başlayan ildə qoyulmuşdur. Sonrakı üç ildə əvvəlki il ilə müqayisədə azalma 2015-ci ildə 
40%, 2016-cı ildə 13,15%, 2017-ci ildə isə 2,75% olmuşdur. Böhrandan sonrakı illərdə isə, hətta 
pandemiyanın ilk ili olan 2020-ci ildə artım baş vermişdir. Belə ki, təhlil edilən göstərici əvvəlki 
il ilə müqayisədə 2018-ci ildə 9,5%, 2019-cu ildə 15,6%, 2020-ci ildə isə 4,2% artmışdır. Lakin 
bu artımlara baxmayaraq 2014-cü ilin səviyyəsinə nail olunmamışdır. Lakin qeyd etmək lazımdır 
ki, son illərdə kredit qoyuluşlarının artması müsbət bir haldır və bu aqrar sektorun iqtisadiyyatdakı 
rolu ilə xarakterizə olunur. Bu sahənin qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar olaraq əhəmiy-
yətinin getdikcə artdığını nəzərə alsaq deyə bilərik ki, son illərdə bu sahədə hiss edilən kredit qo-
yuluşlarının artımı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri ilə əlaqədar 
olaraq daha da artacaqdır. 

Göstəriciləri təhlil edilən 3-cü cədvəldə maraq doğuran göstəricilərdən biri də kənd təsərrüfatı 
və emal sənayesinə kredit qoyuluşlarının cəmi kreditlərdəki xüsusi çəkisidir. Cədvəldən görünür 
ki, bu göstərici təhlil edilən illər içərisində ən aşağı səviyyədə 2015-ci ildə 2,3% və ən yuxarı 
səviyyədə 2013-cü ildə 4,8% olmaqla dəyişmişdir. Belə ki, bu göstərici 2013-cü ildə 4,8%, 2014-
cü ildə 4,6%, 2015-ci ildə 2,3%, 2016-cı ildə 2,7%, 2017-ci ildə 3,7%, 2018-ci ildə 3,6%, 2019-
cu ildə 3,6%, 2020-ci ildə 3,9% olmuşdur. Göründüyü kimi təhlil edilən illər içərisində, yəni 2013-
2020-ci illərdə son 6 il ərzində kredit qoyuluşlarının məbləği əsaslı surətdə artmasa da, onun cəmi 
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kreditlərdə payı artmaqda davam etmişdir. Bu isə dövlətin yeritdiyi ümumi iqtisadi siyasətdə aqrar 
siyasətin yerinin, rolunun və əhəmiyyətinin artdığını göstərir.  

Ölkəmizdə aqrar sektor və kənd təsərrüfatı emal müəssisələrinin maliyyə təminatında mühüm 
rol oynayan mənbələrdən biri də lizinq əməliyyatlarıdır. Ölkəmizdə bu əməliyyatlar təhlil edilən 
2013-2020-ci illər ərzində “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən aparılmış, sonra isə 
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin  17 avqust 2020-ci il tarixli 1137 nömrəli Fərmanı əsasında  
bu təşkilatın adı dəyişilərək “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adlandırılmışdır. Bu təşkilatın 
vasitəsilə aqrar sektorda fəaliyyət göstərən həm fərdi təsərrüfatlar, həm də ki, müxtəlif hüquqi 
formalarda olan bütün təşkilatlar istehsal üçün zəruri texnika və avadanlıqları əldə edə bilirlər. Bu 
proses bir tərəfdən kənd təsərrüfatı müəssisələri üçün maddi-texniki bazanın yaradılmasını, digər 
tərəfdən isə dolayı olaraq maliyyə təminatının yaxşılaşmasını təmin edir. (Cədvəl 4). 

 
Cədvəl 4. 

2013-2020-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasında   “Aqroservis” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti tərəfindən satılmış və lizinqə verilmiş avadanlıqların dinamikası  

 

İllər 
Göstəricilər 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lizinqin həcmi 
(mln manatla) 

37.9 95.1 59.2 138.7 269.4 197.9 130.6 52.3 

Dəyişmə (+;-) %-lə - +150.9 -37.7 +134.3 +94.23 -26.55 -34.01 -59.9 
 

Mənbə (2): Cədvəl Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 
 

Cədvəldən aydın görünür ki, təhlil edilən illər ərzində, yəni 2013-2020-ci illər ərzində “Aqro-
servis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən satılmış və lizinqə verilmiş avadanlıq, texnika və qur-
ğuların dinamikasında yüksək volotillik mövcud olmuşdur. Belə ki, həmin dövrdə üç il ərzində 
artım, dörd il ərzində isə azalma baş vermişdir. Statistikaya əsaslansaq deyə bilərik ki, təhlil edilən 
dövr ərzində istehlakçılara lizinqə verilən texnika və avadanlıqlar içərisində üstünlük traktorlara, 
kotanlara, kultivatorlara, traktor qoşqularına, səpici aqreqatlara və s. aid olmuşdur.  

Cədvəldən göründüyü kimi “Aqroservis” vasitəsilə lizinqlə satılmış texnika və avadanlıqların 
ümumi dəyəri 2013-cü ildəki 37,9 mln manatdan 2017-ci ildəki 269,4 mln manata çatmışdır. Son-
rakı illərdə isə azalma baş verərək təhlil edilən sonuncu 2020-ci ildə onun məbləği 52,3 mln mana-
ta enmişdir. Bunun isə müəyyən səbəbləri vardır. 2019-cu ildə ölkədə həyata keçirilən islahatlar 
çərçivəsində kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin artırılması, eləcə də lizinq fəaliyyətinin aqrar 
sahədə daha da genişləndirilməsi məqsədi ilə verilən fərman əsasında kənd təsərrüfatı texnikası 
bazarında liberallaşma aparılmış, normal rəqabət mühiti yaradılması məqsədi ilə satış qiymətlərin-
də güzəştlərin tətbiqi mexanizmi müəyyən edilmişdir. Həmin fərmanla texnika və avadanlıqları 
onlara ehtiyacı olanlar təkcə “Aqroservis” ASC-dən deyil, digər satış şirkətlərindən də əldə edə 
bilərlər. Üstəlik onlar üçün 40% güzəşt və 5 il faizsiz kreditləşmə tətbiq edilir. Bu səbəbdən də 
“Aqroservis” ASC üzrə lizinqə verilən texnika və avadanlıqların məbləğində azalmalar baş ver-
mişdir. [3]. 

Aqrar sektorda fəaliyyət genişləndikcə, burada çalışan insanların və sahibkarların sayı çoxal-
dıqca texnika və avadanlıqlara ehtiyac daha da artır. Bu isə qeyri-neft sektorunun aparıcı sahəsi 
olan aqrar sektorda fəallığın yüksəlməsinə səbəb olur və maliyyə təminatı ilə bağlı məsələlərin 
aktuallığını zəruri edir. 

 
Nəticə 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, aqrar sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti, eləcə də kənd təsər-
rüfatı məhsullarının istehsalı bir çox amillərin təsiri altında baş verir. Bu amillərə təbii və iqlim 
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şəraitini, ölkəmizdə mövcud olan flora və faunanın bioloji xüsusiyyətlərini, mövcud təbii ehtiyat-
ların strukturunda gedən dəyişiklikləri, torpaqda gedən proseslər nəticəsində onun məhsuldarlıq 
səviyyəsinin dəyişməsini, kənd təsərrüfatı məhsullarının bazara çatdırılması ilə əlaqədar olan 
problemləri, aqrar emal müəssisələrində fəaliyyət zamanı yaranan problemlərlə əlaqədar çətinlik-
ləri, bu sektordakı müəssisələrin qeyri-stabil maliyyə vəziyyətini və s. aid etmək olar. Qeyd edilən 
bütün bu amillərin mövcudluğu aqrar sektoru riskli sahə kimi xarakterizə edir. Lakin bu amillərin 
təsiri nəticəsində hansı meyillərin meydana gəlməsinə baxmayaraq aqrar sektorda maliyyələşmə 
mənbələrinin daimi olaraq təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bu istiqamətdə lizinq əməliyyatla-
rının genişləndirilməsinə ehtiyac vardır. Çünki bu əməliyyatlar aparılarkən əvvəlcədən böyük 
məbləğdə vəsaitlər tələb olunmur. Bu isə aqrar sektorda çalışanların maliyyə maraqlarına uyğun 
gəlir. 

Aqrar sektorda fəaliyyətin normallaşdırılması üçün mühüm maliyyə mənbələrindən biri kimi 
faktorinq əməliyyatları da çıxış edə bilər. Proses zamanı həm alıcının, həm satıcının faktorinqinin 
tətbiq edilməsi bu sahədə səmərə verə bilər. Belə bir proses zamanı da əvvəlcədən pul vəsaitlərinə 
ehtiyac olmadığı üçün tərəflərin fəaliyyətində faktorinq formasında maliyyələşmə müsbət nəticə-
lərə gətirib çıxara bilər.  

Bu istiqamətdə, yəni aqrar sənaye kompleksinin fəaliyyətinin maliyyə mexanizminin daha da 
yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər həmin sektordakı müəssisələrin maliyyə resurslarına 
çıxış imkanlarını artıracaqdır. 

Qeyd edilən istiqamətdə maliyyələşmənin daha da yaxşılaşdırılması üçün aqrar sənaye sahəsin-
də investisiyalar, xüsusən də özəl investisiyalar üçün əlverişli mühit yaradılmalı, bu sahənin kre-
ditləşdirilməsinə xüsusi mexanizmlərlə yanaşılmalı, operativ və mobil fəaliyyətə malik iri fermer 
təsərrüfatları yaradılmalı, onların müxtəlif mənbələr hesabına daimi olaraq maliyyə resursları ilə 
təmin edilməsinə dövlət dəstəyi artırılmalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehlakçıya çatdırılması 
mexanizmi təkmilləşdirilməlidir. 
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Текущая ситуация с доступом сельскохозяйственных промышленных предприятий к 

финансовым ресурсам 
 

Резюме 
Цель исследования: оценить текущую ситуацию с доступом агропромышленных фирм 

к финансовым ресурсам и выявить новые источники финансирования. 
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Методология исследования: - Применение улучшений путем нового взгляда на деньги 
государственного бюджета, кредиты, инвестиции и средства банков, которые используются 
для финансирования агропромышленных предприятий. 

Важность применения исследования: Эффективное использование средств, выделяе-
мых из государственного бюджета на поддержку агропромышленных предприятий, а также 
кредитов и инвестиций, а также их участие в производственном процессе через механизмы 
улучшения, послужит источником повышения развитие отрасли. 

Результаты исследования: По результатам исследования предлагается усовершенство-
вать существующие источники финансирования деятельности АПК, расширить лизинговые 
операции в данном секторе, ввести новые факторинговые операции. 

Оригинальность и научная новизна исследования: - Наряду с государственным бюд-
жетом, кредитами и инвестициями пропагандируется внедрение банковского лизинга и 
факторинга как нового источника капитала для усиления финансирования агропромышлен-
ных предприятий. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кредиты, инвестиции, субсидии, 
банковские и финансовые факторы. 
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Current situation of agricultural industrial enterprises access to financial resources 

Summary 
The study’s goal: to assess the current situation of agro-industrial firms' access to financial 

resources and to identify new funding sources. 
Methodology of the research: - Application of improvements by taking a fresh look at state 

budget monies, loans, investments, and bank funds, all of which are used to fund agro-industrial 
businesses. 

Importance of research application: The efficient use of money given from the state budget 
to support agro-industrial firms, as well as loans and investments, as well as their participation in 
the production process through improvement mechanisms, would serve as a source of enhancing 
the sector's development. 

Results of the research: As a consequence of the study’s findings, it is proposed to improve 
existing sources of finance for agro-industrial complex activities, expand leasing operations in this 
sector, and introduce new factoring operations. 

Originality and scientific novelty of the research: - Along with the public budget, loans, and 
investments, the introduction of bank leasing and factoring activities is advocated as a new source 
of capital to strengthen the financing of agro-industrial firms. 

Key words: agro-industrial complex, loans, investment, subsidies, banking and financial 
factors. 
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MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - maliyyə xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin öyrənilməsinə 
yönəlmişdir.  

Tədqiqatın metodologiyası - müqayisəli təhlil və məntiqi ümumiləşdirmə üsullarından istifadə 
olunmaqla işlənmişdir. Məqalədə yeni rəqabətqabiliyyətli iştirakçılar, investisiya davranışını risk-
dən çıxarmaq, habelə artan tənzimləmə və uyğunluq sıxlığı səbəbindən artan xərc bazası mənfəət 
marjalarını əvvəllər heç olmadığı kimi təzyiq altına salmaq, marjaları qorumaq və artırmaq niyyə-
tində olan bank təşkilatları üçün müasir təkmilləşmə istiqamətləri və bu istiqamətlərə uyğunlaş-
dırmalar müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - müasir təkmilləşmə istiqamətlərinin xidmətlərə uyğun olaraq 
səmərəliliyi qeyd olunmuşdur və bu sahədə təkliflər verilmişdir. 

Tədqiqatın nəticələri - maliyyə xidmətlərinin inkişafı istiqamətində görüləcək işləri təkmilləş-
dirməklə bağlı təkliflər verilmiş və maliyyə inklüzivliyinin təmin edilməsi istiqamətində görülmüş 
işlər qabardılmışdır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - maliyyə xidmətlərinin müasir təkmilləşdirmə istiqa-
mətlərindən istifadə etməklə qarşıya çıxan iqtisadi problemlərin həllində məqsədə müvafiq şəkildə 
yararlanmaqdan ibarətdir. Həmçinin məqalədə baxılan problemlərin həlli üzrə dünya təcrübəsi 
tədqiq olunmaqla müasir dövrün tələblərinə uyğun yanaşmalar formalaşdırılmışdır. Maliyyə xid-
mətlərinin təkmilləşdirilməsi müasir dövrdə Azərbaycanın bank sektorunda önəmli əhəmiyyətə 
malikdir. Belə ki, vətəndaşların sosial xidmətlərə əlçatanlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi onların 
rifahının yaxşılaşdırılması yolunda mühüm rol oynayır. 

Açar sözlər: maliyyə, xidmət, təkmilləşmə, istiqamət. 
 

                                                                       Giriş 
Maliyyə sistemi böyümə və inkişaf üçün əsasdır. Maliyyə sistemi nəinki sağlam və sabit olma-

lıdır, həm də o mənada dayanıqlı olmalıdır. Buna görə də davamlı inkişafa nail olmaq üçün ma-
liyyə sistemini dayanıqlı inkişaf məqsədləri ilə əlaqələndirmək lazımdır. Maliyyə texnologiyaları 
şirkətləri tərəfindən yeni maliyyə xidmətlərinin son zamanlarda ortaya çıxması və sürətli böyüməsi 
davamlı rəqabət üstünlüyü əldə etmək üçün bank institutlarını əməliyyat innovasiyasına doğru 
sövq etmişdir. 

Dünyada olduğu kimi bank sektorunda sektorun gələcəyi rəqəmsal texnologiyalara qoyulan in-
vestisiyalarla formalaşacaq. Növbəti plan dövründə sahibkarlıq və innovasiya oxları ətrafında for-
malaşacaq. Maliyyə texnologiyası (fintech) tətbiqləri üçün yeni imkanlar təqdim edə biləcək ma-
liyyə ekosisteminə sahib olmaq onun real iqtisadiyyata töhfəsini də artıracaq. İdarəetmə konsaltin-
qi, mühasibatlıq və hüquq kimi sektorlar maliyyə sektoru ilə əlaqəli peşəkar xidmətlər (maliyyə 
xidmətləri sektorunu dəstəkləyən ikinci dərəcəli sektorlar) kimi daxil edilir və bu xidmətlər sekto-
run inkişafına mühüm təsir göstərir. Sözügedən xidmətlər, yaratdığı iş həcmi, məşğulluq və ma-
liyyə sektorunun sağlamlığına təsiri kimi töhfələr nəzərə alınmaqla hesabat çərçivəsində ortaya 
qoyulur [1]. 

Növbəti illərdəki dövr dünya üçün demoqrafik imkan pəncərəsini əhatə edir ki, bu da əmək 
qabiliyyətli əhalinin, yəni məhsuldar əhalinin artması deməkdir. Bu dövrdə düzgün məqsəd və 
hədəflər müəyyən edilərsə və bu məqsədlərə çatmaq üçün düzgün siyasət və uyğun üsullar tətbiq 
olunarsa, maliyyə sektorunun optimal struktura çatması mümkün olar. 
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Banklararası pul bazarının iki seqmenti mövcuddur: vahid ticarət platformasına əsaslanan mü-
təşəkkil bazar və sövdələşmələrin telefon vasitəsilə aparıldığı qeyri-mütəşəkkil bazar. Maliyyə ba-
zarlarında şəffaflıq və likvidliyin təmin olunması baxımından mütəşəkkil banklararası pul bazarı-
nın inkişafı vacibdir. 

Artım meyillərinin banklararası pul bazarlarında müşahidə olunmasına baxmayaraq burada 
aparılan əməliyyatların həcmi kiçikdir və bu pul bazarının məhdud hissəsini təşkil etməklə diqqəti 
cəlb edir. Azərbaycanda Mərkəzi Bank tərəfindən mütəşəkkil banklararası pul bazarının formalaş-
dırılması və inkişafı istiqamətində bir sıra addımlar atılmışdır. Belə ki,  Mərkəzi Bankın təşəbbüsü 
ilə təminatlı pul bazarı seqmenti yaradılmışdır. Lakin banklar arasında olan inamsızlıq, bazar va-
sitəçilərinin olmaması, təminat çeşidlərinin məhdud olması kimi amillər bazarın aktivliyinin məh-
dudlaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə bank sistemində sağlamlaşdırma və res-
trukturizasiya proseslərinin başa çatmaması banklar arasında inamsızlığın artmasına səbəb olmuş-
dur. Banklar arasında olan inamsızlıq problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərin 
görülməsi üçün Mərkəzi Bank tərəfindən bir sıra təkliflər irəli sürülmüşdür. Həmçinin qiymətli 
kağızların həcminin və çeşidinin məhdud olması bazarın inkişafına mənfi təsir göstərir. Likvid 
qiymətli kağızlar bazarının inkişafına dair tədbirlərin görülməsi bank sektorunun inkişafı istiqa-
mətində atılan mühüm addımlardandır. 

Maliyyə inklüzivliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyətinin 
artırılması 

Məqsəd təklif tərəfində yeni biznes modellərinin maliyyə ehtiyaclarını aşağı xərclə qarşılamaq-
dır; tələb tərəfində etibarlı qurumlar vasitəsilə əmanət sahiblərinə müxtəlif xarakterli maliyyə alət-
lərinin təklif edilməsidir. Beləliklə, resursları həm kiçik/mikromiqyaslı startap layihələrinə, həm 
də irimiqyaslı investisiya layihələrinə yönəldə bilən güclü institusional struktura malik maliyyə 
sektoru olmalıdır [2]. Bu çərçivədə ölkənin iqtisadi, səmərəli və təsirli şəkildə böyüməsini dəstək-
ləmək üçün maliyyə sektoru üçün lazım olan siyasətləri dörd başlıq altında toplamaq mümkündür: 

1- Real sektorun maliyyələşdirilməsində maliyyə sektorunun səmərəliliyi və maliyyə məhsul-
larının müxtəlifliyi artırılmalıdır. 

2- Maliyyə sektorunda institutların və alətlərin müxtəlifliyi və səmərəliliyi normativ sənədlərlə 
dəstəklənməlidir. 

3- Fintech ekosistemi inkişaf etdirilməlidir. 
4- Maliyyə inklüzivliyi artırılmalıdır. 
Gəlir səviyyəsi ilə yanaşı, maliyyə sektorunun qarşısında duran əsas məhdudiyyətlər, dünya 

üzrə maliyyə imkanları ilə bağlı problemlər var, maliyyə savadlılığı və qurumları haqqında məlu-
matlılıq aşağı səviyyədədir, düzgün büdcə tərtib olunmadığı üçün yığılma səviyyəsi qeyri-kafidir 
[3]. Mövcud əmanətləri qeyri-optimal investisiyalara yönəltmək, bəzi əmanətləri qeydiyyatsız 
saxlamaq, yaranan resurs problemini əlavə etmək lazımdır.  

Bu çərçivədə maliyyə istehlakçılarının maarifləndirilməsi, onların maliyyə məhsulu seçim-
lərinə çıxış imkanlarının artırılması, maliyyə istehlakçı bazasının inkişafı və qorunması zəruridir.  

Universal bank, nəzəri tərifinə görə, vahid korporativ struktur daxilində bütün maliyyə xidmət-
lərini istehsal edə və yaya bilər. Praktikada universal banklar bir şirkət daxilində kommersiya və 
investisiya bankçılığının istehsalını və bölüşdürülməsini təmin edən maliyyə institutlarıdır [4]. 
Bəzi universal banklar da sığorta təklif edirlər, lakin ayrı bir şirkət vasitəsilə xidmət göstərirlər [5]. 

Universal banklar təkcə nəzəri tərifinə görə deyil, əyani olaraq maliyyə xidmətlərinin təkmil-
ləşdirilməsi istiqamətində son olan bütün müasir xüsusiyyətləri özündə cəmləyən struktur forması 
əmələ gətirən bir sahədir.  

Təsəvvür edək ki, bir bank digərindən aşağı qiymət bazasına malik qlobal çoxfunksiyalı rəqəm-
sal bankdır. Müştərilər mobil telefonlarından öz hesablarına göz gəzdirir, mobil cihazlarından ek-
rana toxunmaqla ödəniş edir və əmanətlərini birjada satılan indeks portfelinə köçürürlər.  

Pulsuz transsərhəd ödənişləri olan alətlər istifadə olunur (əmanət məqsədləri və süni intellekt 
sistemi tərəfindən seçilir). Təsəvvür edək ki, aşağı resurs tələbləri və tez bir zamanda yeni 
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xidmətləri inkişaf etdirən, qanunlara uyğunluqda şəffaflığı təmin edən, fırıldaqçılıq itkilərini məh-
dudlaşdırmaq üçün süni intellektdən istifadə edən və kriptovalyutalarla valyuta risklərini hedcinq 
edən yüksək çeviklik səviyyəsinə malik rəqabətqabiliyyətli bankla qarşılaşırıq. 

Belə bir rəqib hazırda mövcud deyil. Ancaq bir neçə il keçəcək və təsvir olunan vəziyyət 
reallığa çevrilə bilər.  

Maliyyə xidmətlərinin inkişafı istiqamətində xarici ölkələrin praktikasının tətbiqi istiqa-
mətlərinin nəzərdən keçirilməsi 

Maliyyə xidmətləri sektoru son bir neçə ildə yeni texnologiyaların yaranması və inkişafı ilə 
əlaqədar bir sıra böyük dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bir çox rəhbər işçilər ümid edirlər ki, on-
ların İT departamentləri səmərəliliyi artıra və unikal innovasiyalar inkişaf etdirə, eyni zamanda 
xərcləri azaltmaqla və köhnə sistemlərə dəstəyi qoruyub saxlayacaq.  

Bu arada, FinTech startapları qurulmuş bazarları zəbt edərək, sıfırdan hazırlanmış və ənənəvi 
sistemlərin yükündən azad edilmiş müştəri dostu həlləri ilə liderlər kimi ortaya çıxırlar. Müştəri 
gözləntiləri artıq digər sənaye sahələri tərəfindən formalaşdırılıb. Buna misal olaraq indi daha 
yaxşı xidmət, istənilən kanal vasitəsilə qüsursuz xidmət və investisiyadan daha çox gəlir əldə et-
mək üçün tələblər irəli sürülür. Tənzimləyicilər həmçinin sənayeyə olan tələbləri artırır və onların 
məlumat toplamaq və təhlil etmək qabiliyyətini dəyişdirəcək yeni texnologiyalar tətbiq etməyə 
başlayırlar. Bununla belə, dəyişmə sürətində azalma əlamətləri yoxdur. 

Dünyanın ən böyük şirkətlərinin CEO-ları arasında aparılan  son sorğular göstərir ki, texnoloji 
dəyişikliyin sürəti müxtəlif sənayelərdəki CEO-ları ən çox narahat edən məsələdir. Əslində, maliy-
yə xidmətləri rəhbərlərinin 70%-i texnologiyanın inkişaf tempindən narahat olduqlarını bildirib. 
Onların narahatlığının bir səbəbi inqilabi texnologiyanın yaranması ilə onun kütləvi bazara tətbiq 
olunduğu an arasında zamanın sürətlə qısalmasıdır.  

Məsələn, telefonun ixtirasından ABŞ əhalisinin yarısının istifadə etməsinə qədər 76 il keçdi, 
smartfonlar isə gündəlik həyata 10 ildən az müddətdə daxil oldu. İndi biz blokçeynin notebookdakı 
diaqramdan geniş yayılmış texnologiyaya necə çevrildiyini müşahidə edirik və bu proses internetin 
ümumi qəbul edilmiş alətə çevrilməsi üçün lazım olduğundan bir neçə dəfə az vaxt tələb edir. 
Həqiqətən, texnoloji dəyişiklik geniş yayılıb və heç bir maliyyə institutunun bundan qorunmağı 
mümkün deyil. Dəyişiklik tempi sürətlənir və heç bir yavaşlama əlaməti yoxdur. 

Maliyyə xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən tədbirlərdən biri də insan 
kapitalının önə çəkilməsidir. Bank sektorunun inkişafı və digər qarşıya qoyulan hədəflərə nail ol-
maq üçün ali təhsil müəssisələri, özəl təlim mərkəzləri, həmçinin tənzimləyici qurumlar və bazar 
iştirakçıları vasitəsilə yüksək bilik və bacarıqlara malik mütəxəssislər yetişdiriləcəkdir. Müvafiq 
təlim-tədris mərkəzlərinin proqramlarında lazımi dəyişikliklər ediləcək və mütəxəssislərin fəaliy-
yəti qiymətləndiriləcəkdir. Təlim-tədris proqramlarına cəlb edilən iştirakçıların sayının artması 
nəticəsində maliyyə sistemində və maliyyə xidmətlərinin inkişaf etdirilməsində bilik və bacarıqlar 
xeyli yüksələcəkdir. Həmçinin müxtəlif sertifikatlaşdırma proqramları vasitəsilə maliyyə sektoru 
üçün ənənəvi və təkrarlanan əməliyyatların standartlaşması prosesi stimullaşdırılacaqdır. Fəaliyyət 
göstərən təlim-tədris mərkəzləri maliyyə sektorunda rəqəmsallaşma ilə bağlı son meyilləri nəzərə 
almaqla iştirak edəcək mütəxəssislərin texnoloji biliklərinin artırılmasını təmin edəcəkdir.  

Maliyyə institutları intensiv İT xidmətlərini və gələcək uğurun əldə edilməsində onların kö-
məyini səbirsizliklə gözləyirlər. İndi bir tərəfdən bütün dünyaya təsir edən makroiqtisadi tenden-
siyalar var, digər tərəfdən isə yeni texnologiyalar sektora ciddi təzyiq göstərir.  

İnkişaf etməkdə olan ölkələr bank sistemlərinin dayanıqlığını artırmaq üçün minimum kapital 
tələblərini artırmalarına baxmayaraq dünya bankının yeni hesabatında qeyd olunduğu kimi, da-
vamlı açıqlama və nəzarət imkanları problemləri bu ölkələrin davamlı bank sektoru göstəricilərinə 
nail olmasına mane olmaqda davam edir. 

Kapital əmsalları aşağı gəlirli ölkələrdə xüsusilə yüksəkdir və bu, ümidverici əlamətdir ki, zəif 
nəzarət qabiliyyətinin olduğu bir mühitdə kapital risklərin azaldılmasında və sabitliyin təmin edil-
məsində mühüm rol oynaya bilər. Bundan əlavə, aşağı gəlirli ölkələrin 60 faizindən çoxu birbaşa  
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əmanətlərin sığortalanması sxemlərinə malikdir [6].  
Bu, dizayn və icraya ən böyük tələbləri qoyur, çünki əmanətlərin sığortalanması zəif institu-

sional mühitdə qeyri-sabitliyə səbəb ola bilər. Hesabatda tənzimləyici tədbirləri hazırlayarkən öl-
kənin institusional mühitinin, nəzarət imkanlarının və bankların istifadə etdiyi biznes modellərinin 
nəzərə alınmasının zəruriliyi vurğulanır. 

Qlobal miqyasda, böhrandan sonrakı dövrdə bank tənzimlənməsi daha mürəkkəbləşib ki, bu da 
şəffaflığın azalmasına, tənzimləyici arbitrajın artmasına və nəzarət resurslarının və potensialının 
yaradılması ehtiyacına səbəb ola bilər. Hesabat tənzimləyici islahatların iki sütununu təhlil edir: 

1. Bazar intizamı maliyyə sabitliyini gücləndirməyə kömək edə bilər, lakin maliyyə böhranı bu 
sahədə ciddi problemləri üzə çıxarıb. Son on ildə 30-a yaxın ölkə böyük maliyyə institutlarına 
böhran zamanı vergi ödəyicilərinin vəsaitlərindən istifadə etmədən köməklik göstərməyə imkan 
verən qanunlar qəbul edib. Bununla belə, ciddi problemlər qalmaqdadır. Bank məlumatlarının 
yaxşılaşdırılması üçün çox az iş görülüb. Əmanətlərin sığortalanması sistemlərinin tətbiq dairəsi 
də kəskin şəkildə genişlənmişdir. Dizayn və idarəetmə keyfiyyəti zəif olduqda, bu mexanizmlər 
bankları daha riskli davranışlara sövq edə bilər ki, bu da qeyri-sabitliyə səbəb ola bilər, xüsusən 
də adekvat nəzarət olmadıqda bu hallar kəskin şəkildə arta bilər. 

2. Risklərin idarə edilməsində kapitalın tənzimlənməsi tədbirləri də mühüm rol oynayır. 159 
ölkədə 20 000 bankın məlumatları göstərir ki, tənzimləyicilərin kapital adekvatlığı əmsalları – 
bankların kapitalı ilə risklə ölçülmüş aktivlər arasında nisbət - maliyyə böhranından sonra artıb. 
Eyni zamanda, bu, daha çox risk çəkisi daha aşağı olan aktivlərin istifadəsi ilə bağlı olub ki, bu da 
həmişə real riskləri etibarlı şəkildə əks etdirmir və böhran dövründə maliyyə sektorunun zəifliyini 
artıra bilər. 

Maliyyə sisteminin davamlılıq baxımından koordinasiyası heç də mücərrəd anlayış deyil, çünki 
bu, artıq indi baş verir. Siyasətçilər və maliyyə nəzarətçiləri 21-ci əsrin ehtiyaclarına cavab verən 
səmərəli və dayanıqlı maliyyə sistemlərinin yaradılması ehtiyacına cavab verərkən “sakit inqilab” 
davam edir.  

Qeyd edək ki, Azərbaycanın bank sistemi ənənəvi bank məhsullarının müxtəlif çeşidini təklif 
edən pərakəndə və korporativ banklardan ibarətdir. Korporativ banklar isə əsasən dövlət təşki-
latlarına və iri özəl müəssisələrə xidmət edir. Pərakəndə banklar isə geniş əhali sektoruna xidmət 
edir. Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrinin maliyyələşməsi üzrə ixtisaslaşmış institutla-
rın sayı azlıq təşkil edir. 

“Təbii sərvət” və “təkrar emal dövrləri ilə yaşıl iqtisadiyyat” kimi anlayışlar artıq marjinal deyil 
və hazırda şirkətlər və milli iqtisadiyyatlar üçün iqtisadi strategiyaların və siyasətlərin əsasına 
çevrilir. Təmiz enerji dünyanın gələcəyin enerji sisteminin əsası olacaq və şübhəsiz ki, bu çağırış 
çətin olsa da, prinsipcə keçid dövrü ilə əlaqələndiriləcək [7]. 

İndi getdikcə daha çox insan davamlı inkişafın maliyyələşdirilməsinin aktual problemini və 
maliyyə kapitalının məhsuldar, gəlirli və daha geniş mənada faydalı layihələrə yönəldilməsi zama-
nı yaranan imkanları dərk edir.  

Bunun baş verməsi üçün maliyyə və kapital bazarları dayanıqlı şəkildə inkişaf etməlidir. İqti-
sadiyyatlarımız, cəmiyyətlərimiz və ətraf mühitimiz bir-biri ilə sıx bağlıdır. Bir sahənin üzləşdiyi 
problemlər həmişə digər sahələrə də təsir edir.  

Ciddi ekoloji problemlər bütün dünyada insanların həyatını və dolanışıq vasitələrini getdikcə 
daha çox təhdid edir. Eyni zamanda, bu problemlərin həlli iqtisadi, sosial və ekoloji amillərin nə-
zərə alınmasını tələb edir. Ən çətin problemləriniz üçün inteqrasiya olunmuş həlləri dəstəkləmək 
heç vaxt bu qədər fəal olmamışdır. 

Davamlı inkişafa keçidi təmin etmək üçün maliyyə sisteminin bütün potensialından istifadə 
etmək lazımdır. Hələlik yeni nəsil siyasət innovasiyası maliyyə sisteminə inklüziv, ekoloji cəhət-
dən davamlı iqtisadi inkişafın tələblərinə xidmət etməyə kömək etmək məqsədi daşıyır. Maliyyə 
və pul siyasəti və tənzimlənməsindəki bu yeniliklər, eləcə də daha geniş bazar standartları maliyyə 
sistemini tənzimləyən qaydalar və davamlı inkişaf arasında kritik əlaqə yaradır. 
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Davamlı inkişafın maliyyələşdirilməsi təbii kapitalı tükəndirən aktivlərdən kapital axınının 
kritik prioritetlərə yönləndirilməsini tələb edəcəkdir. Son onilliklər ərzində davamlılıq amillərinin 
maliyyə qərarlarının qəbuluna inteqrasiyasında müəyyən irəliləyişlər olmuşdur. 

Maliyyə sistemi optimal şəkildə işlədikdə, investorlar qoyulmuş kapitaldan ən yaxşı (riskə uy-
ğunlaşdırılmış) gəlir dərəcələrini əldə edirlər və borcalanlar maliyyələşdirmə xərclərini minimuma 
endirirlər.  

Belə bir sistemdə iqtisadi resurslar ən məhsuldar investisiyalara ayrılır. Maliyyə sisteminin sə-
mərəliliyinin artırılmasının digər əsas səbəbi sənaye bazasında maliyyə xidmətləri sektorunun çə-
kisidir. 

Əksər inkişaf etməkdə olan və keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə kapitalın toplanması tempinin 
sürətləndirilməsinə də ehtiyac var [6].  

Buna görə də bu ölkələr istehsal imkanlarını gücləndirmək və istehsallarını yeni tələb struktur-
larına uyğunlaşdırmaq üçün kifayət qədər və sabit uzunmüddətli maliyyə resurslarını ayıracaq şə-
kildə maliyyə sistemlərini təşkil etməli və idarə etməlidirlər. Bu yenidən tərif milli və regional 
bazarların artan rolunu da nəzərə almalıdır. 

Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq maliyyə xidmətlərinin intensivləşdirilməsi istiqa-
mətlərinin nəzərdən keçirilməsi 

Müasir dövrdə maliyyə xidmətlərini inkişaf etdirmək üçün maliyyə institutları, xüsusən də 
bankların sağlamlaşdırılması, maliyyə institutlarının likvidlik və kapitallaşma problemlərinin həll 
edilməsi, qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiyası üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Maliyyə sferası-
nın inkişaf etdirilməsi üçün emitentlərin və investorların qiymətli kağızlar bazarında iştirakı üçün 
zəruri şəraitin yaradılması, infrastrukturun genişləndirilməsi və təşviqedici tədbirlərin dəqiqləş-
dirilməsi mühümdür. Həmçinin maliyyə institutlarının effektiv fəaliyyəti üçün kredit büroları kimi 
yeni infrastrukturların yaradılması və bunun üçün hüquqi çərçivənin təkmilləşdirilməsi nəzərdə 
tutulur. Maliyyə xidmətlərinin inkişaf etdirilməsində maliyyə sistemi üzrə daha mütərəqqi risk-
lərin idarə edilməsi və bu istiqamətdə proseslərin istiqamətləndirilməsi, maliyyə xidmətlərində və 
hesabatlılıqda şəffaflığın artırılması, müştəriyönümlü xidmətlərin və rəqəmsallaşmanın dəstəklən-
məsi, nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, maliyyə xid-
mətləri sahəsində təhsil səviyyəsinin, istehlakçıların maliyyə savadlılığının və hüquqlarının qorun-
ması istiqamətində tədbirlər görülür. 

Məhsuldar investisiyaları stimullaşdırmaq səylərinin bir hissəsi kimi inkişaf etməkdə olan öl-
kələr və keçid dövrünü yaşayan ölkələr xarici kapital axınına ehtiyatlı və seçici münasibət gös-
tərməlidirlər.  

Bəzən aralıq və əsaslı malların idxalını maliyyələşdirmək üçün lazım olan bu axınlar tez-tez 
makroiqtisadi qeyri-sabitliyə, valyutanın bahalaşmasına və maliyyə bumu və büstünün alternativ 
fazalarına gətirib çıxarır.  

İnkişaf etməkdə olan ölkələr və keçid dövrünü yaşayan ölkələr əsasən bölüşdürülməmiş mən-
fəət və bank krediti hesabına daxili maliyyə mənbələrindən daha çox istifadə etməlidirlər.  

Müvafiq olaraq, iqtisadi siyasətin məqsədi milli iqtisadiyyata bölüşdürülməmiş mənfəətin in-
vestisiyasını təşviq etmək və bank sisteminin davranışına təsir etmək olmalıdır ki, kredit daha sis-
temli şəkildə istehsal fəaliyyətinə ayrılsın.Bu, iş yerlərinin yaradılmasına, davamlı iqtisadi artıma 
səbəb olacaq və qlobal iqtisadiyyatın şıltaqlıqlarına qarşı həssaslığı azaldır [7]. 

Uzun müddətdir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrə xarici kapitalın demək olar ki, istənilən axını 
sərfəli hesab olunurdu, çünki o, investisiyaların sürətini avtomatik artırmalı idi. 

 Bəzi hallarda, bu, doğrudan da, ya birbaşa, məsələn, tamamilə yeni obyektlərə investisiyalar, 
ya da dolayı yolla, kapital mallarının idxalını maliyyələşdirmək üçün kreditlər vasitəsilə belə idi.  

Bununla belə, son üç onillikdə özəl kapital axınına həddən artıq asılılıq makroiqtisadi və ma-
liyyə qeyri-sabitliyini artırmış və uzunmüddətli artımı təşviq etməkdən daha çox maneə törətmiş-
dir.  
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Əslində, xarici kapital axını əsasən istehlaka və ya spekulyativ investisiyaya yönəldilib ki, bu 
da aktivlərin qiymətlərini həddindən artıq şişirdib, valyutanın bahalaşmasına və milli maliyyə sis-
temlərinin zəifləməsinə səbəb olub. Kapital daxilolmalarında yaranan boşalma və ya azalma tə-
diyyə balansına, dövlət və özəl sektorun maliyyələşdirilməsinə təsir göstərir. 

Maliyyə xidmətlərində inteqrasiyanın bəlkə də ən ümumi tərifi ənənəvi olaraq üç əsas maliyyə 
sektorundan biri ilə əlaqəli maliyyə xidmətinin istehsalı və ya paylanması başqa bir sektor tərə-
findən həyata keçirildikdə baş verir.  

Bank sığortası, allfinanz, universal bankçılıq və maliyyə konqlomeratları kimi terminlərin ha-
mısı inteqrasiyanın müəyyən formasını təsvir etmək üçün istifadə olunur. Bununla belə, bu ter-
minlər müxtəlif insanlar üçün fərqli mənalar verə bilər, çünki terminologiya tam şəkildə qurulma-
mışdır.  

Maliyyə xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərindən biri də sığorta sferasının inkişaf et-
dirilməsidir. Hazırda sığorta haqlarının ÜDM-ə nisbətinin aşağı olmasının səbəblərindən biri sı-
ğorta şirkətlərinin müəyyən sektorlar üzrə risklər haqqında tam məlumatlı olmamasıdır. Bu da 
sığorta şirkətlərini müxtəlif qruplar üçün fərqli məhsul təklifləri hazırlamaqda maraqlı etmir. Mə-
sələn, kənd təsərrüfatı üzrə sığorta sahəsini inkişaf etdirmək üçün risklərlə bağlı xüsusi biliklərin 
olması tələb olunur.Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı üzrə sığorta sahəsi ən mürəkkəb və çətin sığorta 
seqmenti hesab olunur. 

Eyni zamanda, müasir dövrdə sığorta şirkətlərinin çoxu yüksək riskləri olan və ya investisiya 
qoyuluşu aşağı səviyyədə olan müəyyən iqtisadi qrupların və ya sektorların sığorta tələblərini qar-
şılamaq üçün məhsulların hazırlanmasına çox da maraqlı deyillər. Məsələn, sığorta şirkətləri kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektləri, həmçinin aşağı gəlirə malik fərdi təsərrüfatlara münasibətdə müf-
lisləşmə səviyyəsi daha yüksək olduğu üçün ümumi risklərdən yayınmağa çalışırlar. Xüsusən də 
aşağı gəlirə malik fərdi təsərrüfatlar, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün sığorta xidmətləri 
üzrə maliyyə inklüzivliyinin zəif olması bu qruplarda sığortalanma səviyyəsinin aşağı olmasının 
başqa bir səbəbi kimi qeyd edilə bilər. Bu mənada, müştərək sığorta və mikrosığortanı nümunə 
kimi göstərmək olar. Hal-hazırkı vaxtda yeni sığorta məhsullarının yaradılmasına ehtiyac vardır. 
Çünki sığorta bazarının genişlənməsi, əhalinin sığorta təminatı almayan hissəsinin sığorta məh-
sulları ilə əhatə olunması, maliyyə inklüzivliyinin təkmilləşdirilməsi və iqtisadiyyatın şaxələndiril-
məsinin dəstəklənməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

  
Nəticə 

Məqalənin yeniliyi universal bankların çox vaxt daha yüksək inteqrasiya dərəcəsini təmsil et-
mələrini ortaya qoyan xüsusiyyətlərdir. Maliyyə sisteminin fəaliyyəti daha dərindən dəyişdirilmə-
lidir ki, yerli və xarici kapital onları məhsuldar fəaliyyətə həsr edəcək şirkətlərə və investorlara 
ayrılsın.  

Həm pul, həm də maliyyə sabitliyinə nail olmaq və maliyyə sektorunu real iqtisadiyyatın xid-
mətinə vermək üçün maliyyə sisteminin daha yaxşı tənzimlənməsinə ehtiyac var. Bu, məsələn, 
mərkəzi banklara, inkişaf banklarına və ixtisaslaşmış maliyyə institutlarına daha geniş və daha 
aktiv rol verməklə maliyyə sisteminin, xüsusən də bank sisteminin restrukturizasiyasını nəzərdə 
tutur. 
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Направления совершенствования финансовых услуг 

 
Резюме 

Цель исследования - сориентирована на изучение направлений совершенствования фи-
нансовых услуг. 

Методика исследования - разработана с использованием методов сравнительного ана-
лиза и логического обобщения. В статье определены современные тенденции совершен-
ствования и адаптации к этим тенденциям для банковских организаций, которые намерены 
поддерживать и увеличивать маржу, как никогда ранее, подвергая риску новоиспеченных 
конкурентоспособных участников, инвестиционное поведение, а также увеличенную мар-
жу прибыли на базе затрат благодаря растущей плотности регулирования и соблюдения. 

Важность исследовательского применения - эффективность современных показателей 
усовершенствования в соответствии с услугами, и были сделаны предложения в этой 
области. 

Результаты исследования - были высказаны предложения по совершенствованию ра-
боты в сфере развития финансовых услуг и усилена работа по обеспечению финансовой 
инклюзивности. 

Оригинальность и научная новизна исследования - использование современных нап-
равлений совершенствования финансовых услуг для решения важных перед ними экономи-
ческих проблем. Также на основе изучения мирового опыта решения проблем, рассмотрен-
ных в статье, сформированы подходы, соответствующие требованиям современного време-
ни. Совершенствование финансовых услуг в настоящее время имеет важное значение в 
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банковском секторе Азербайджана. Таким образом, повышение уровня доступа граждан к 
социальным услугам играет важную роль в улучшении их благосостояния. 

Ключевые слова: финансы, сервис, совершенствование, направление. 
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Improvement directions for financial services 
 

Summary 
The purpose of the research – focused at studying the improvement directions of financial 

services. 
Research methodology - comparative analysis and logical generalization were used to describe 

as research methodology. To maintain and increase margins, modern improvements and adapta-
tions for new competitive participants, banking institutions that intend to take the risk of invest-
ment behavior, as well as to suppress the growing cost base profit margins due to increased regu-
lation and compliance density were identified in the article. 

The significance of the research application - the success of modern areas of improvement 
in terms of services was highlighted and recommendations were given in the article. 

Results and findings of the research- suggestions were made to improve future work in the 
development of financial services, and efforts to ensure financial inclusion were emphasised. 

The research's originality and scientific innovation lies in its implementation to solving eco-
nomic problems utilizing new ways for improving financial services. In addition, ways have been 
established in accordance with the requirements of modern times by examining the world's ex-
perience in overcoming the challenges addressed in the article. Nowadays’ Azerbaijani banking 
business, improving financial services is critical. As a result, enhancing residents' access to social 
services is critical to improve their overall well-being. 

Key words: finance, service, improvement, direction. 
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MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ RESURSLARININ FORMALAŞMASI VƏ ONDAN 

SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ MEXANİZMİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın əsas məqsədi maliyyə resurslarının formalaşmasının nəzəri 

və metodoloji əsaslarının öyrənilməsi və resurslardan istifadə aspektlərinin konseptual əsaslarının 
müəyyənləşdirilməsidir.Bununla da müəssisənin maliyyələşdirilməsi  potensialının artırılması və 
maliyyələşmənin proqnozlaşdırılması sisteminin metodologiyasının  hazırlanması, bununla yanaşı 
maliyyələşmədə davamlılığın təhlili,müəssisənin maliyyə potensialının müəyyən edilməsi üçün 
maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqatda ümumiləşdirmə ilə yanaşı təhlil metodlarından da 
istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyətləri: Maliyyə resurslarının formalaşması və səmərəli istifadəsi 
hər bir müəssisənin yüksək likvidlik və sabitlik üzrə inkişafında, həmçinin müəssisənin bazara 
əlverişli inteqrasiyasının təmini, müəssisənin maliyyə problemlərinin vaxtında həllində əsas 
göstərici ola bilər. 

Tədqiqatın nəticələri: Hazırkı dövrdə  müəssisələrin maliyyə potensialının formalaşması və 
artırılması  ən vacib məsələlərdəndir. Bu problemin araşdırmaları onu göstərir ki, bu sahədə həllini 
tapmayan bir çox problem var.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi:  
- Müəssisənin maliyyə resurslarının formalaşmasının mənbələri təhlil edilmişdir; 
- Maliyyə resursları və ondan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasının əsas istiqamət-

ləri müəyyən edilərək əsaslandırılmışdır;  
- Müəssisənin maliyyə resurslarının formalaşması və ondan səmərəli istifadə problemlərinin 

həlli məsələləri kompleks öyrənilmişdir. 
Açar sözlər: maliyyə, maliyyə resursları, mənfəət, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti. 
                                                        

                                                                  Giriş 
Mülkiyyət növündən və təşkilati formasından asılı olmayaraq müəssisələrin normal və sabit 

fəaliyyəti üçün mühüm olan məsələ yetərli həcmdə maliyyə resurslarının olmasıdır. Müəssisə tərə-
findən maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün toplanmış daxili aktivlərin, pul vəsaitləri daxil-
olmalarının və xarici borcların, cari xərclərin və istehsal məsrəflərinin məcmusu maliyyə resursları 
adlanır.  

Müəssisələr öz maliyyə resurslarından tam sərbəst istifadə edə bilərlər, lakin daha yüksək iqti-
sadi səmərə əldə etmək üçün bu vəsaitlərdən qənaətlə və səmərəli istifadə etməlidirlər [3, s. 89]. 

İqtisadçılar korporativ maliyyə resurslarının formalaşması, maliyyə potensialı ilə borc prob-
lemləri arasında əlaqəyə dair müxtəlif dərəcəli tədqiqatlar aparmışlar. R.Bahl, S.Wallace, 
H.Baekgaard, R.Bergmann Barbara, V.Kapur, A.Klevmaken, T.Mirer, G.Orkutt, E.Symons, 
P.Krugman, C.Eaton, C.Sach və s. əsərlərində bu problemlərin həlli yollarını araşdırmışlar. Bu 
tədqiqatlarda maliyyə resursları potensialının formalaşması mənbələri müəyyən olunmuşdur, 
istifadəsinin qiymətləndirilməsi aparılmışdır,müəssisənin gələcək fəaliyyətinin proqnozlaşdırıl-
ması  və digər məsələlər bir-biri ilə əlaqəli şəkildə öyrənilmişdir. 
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Rusiya alimləri S.Sutirin, L.Dukaniç, T.Yutkina, D.Çernik, A.Paçinok, V.Morozov, A.Vavilov 
və başqaları əsərlərində göstərirlər ki,  maliyyə resurslarının formalaşması və qiymətləndirilməsi 
sahəsində kifayət qədər potensial ehtiyatlar mövcuddur.Belə ki ,bu sahədə maliyyə potensialı  və 
xarici borc sahəsində müəyyən elmi tədqiqatlar aparılsa da, maliyyə və vergi potensialının ümumi 
iqtisadi baxımdan reallaşdırılması imkanları hələ də öyrənilməmişdir. 

Azərbaycanlı iqtisadçı alimlər A.Nadirov, Z.Səmədzadə, Ş.Muradov, A.Ələsgərov, A.Nuriyev, 
S.Səfərov, S.Səmədzadə, Q.İmanov, A.Musayev, V.Novruzov, M.Həsənli, A.Əlirzayev, 
D.Bağırov, A.Abbasov, S.Məmmədov, M.Sadıqov və başqaları maliyyə resurslarının formalaş-
ması və istifadəsi ilə bağlı elmi tədqiqat işləri aparmışlar .Bu problemin həllinə dair çoxlu sayda 
iqtisadi ədəbiyyatlar çap olunub. İqtisadçı alimlərimizin bu məsələ ilə bağlı apardıqları elmi 
araşdırmaları yüksək qiymətləndirmək olar.Qeyd etmək istərdim ki,  tədqiqat metodlarının iqtisadi 
kateqoriyası kimi maliyyə potensialı və onların qiymətləndiriməsi və proqnozları sahəsində 
problemlər qalmaqdadır. 

Müəssisənin maliyyə resurslarının təşkili 
Müəssisənin maliyyə resursları müəyyən bir təsərrüfat subyektinin sərəncamında olan bütün 

pul vəsaitlərinin və gəlirlərinin məcmusu hesab olunur. Maliyyə resursları müəssisənin gəlirlərinin 
yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması prosesini əks etdirir. Müəssisə səviyyəsində döv-
lət büdcəsi, banklar, təchizatçılar, sığorta təşkilatları və digər müəssisələr qarşısında öhdəliklərini 
yerinə yetirmək üçün xüsusi pul fondları (əməkhaqqı fondları, istehsalın inkişafı fondları, maddi 
həvəsləndirmə fondları və s.) yaratmaq üçün maliyyə resurslarından istifadə olunur. Maliyyə re-
sursları xammal, işçi qüvvəsi alınması və s. üçün istifadə olunur. Maliyyələşmənin maliyyə resurs-
ları müəssisələrin xüsusi fondlarının və cəlb olunan vəsaitlərinin hesabına yaranır [6, s. 51]. 

Müəssisələrdə maliyyə resurslarının özülü mənfəət hesab olunur. Mənfəət hər hansısa bir 
mülkiyyətçi müəssisənin yaratdığı əmanətlərin valyuta ifadəsidir. İqtisadi kateqoriya kimi mənfəət 
korporativ maliyyə fəaliyyətinin nəticəsini təmsil edir. Mənfəət iki funksiyaya malikdir: biri geniş 
miqyaslı təkrar istehsalın əsas maliyyə resursu, ikincisi, dövlət büdcəsinin gəlir mənbəyidir. Mən-
fəət ölkənin, təsərrüfat subyektlərinin və hər bir işçinin iqtisadi maraqlarını özündə toplayır. 

Mənfəət, şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini mövcud olan hər bir aspektdən səciyyələndirir. 
Məhz bu səbəblə də təsərrüfat subyektlərinin mənfəətinin artması ölkənin maliyyə resurslarının 
artmasına, maliyyə sisteminin möhkəmlənməsinə yol açır. Təsərrüfat subyektlərinin istehsal-ma-
liyyə təsərrüfat fəaliyyətinin yekun nəticələri balansın mənfəətində əks olunur. Balans mənfəətinə 
mühüm olan məhsulların (mühəndislik və xidmətlər) istehsalı və satışından əldə edilən mənfəət, 
digər məhsulların satışından əldə edilən mənfəət və satışdankənar müəssisələrdən əldə olunan 
mənfəət (cərimələr və s.) daxildir. 

“Maliyyə resursları” kateqoriyasının əhəmiyyətinin aydın və əsaslı izahı onun daxili struk-
turunu, təsərrüfat dövriyyəsində rolunu, maliyyə münasibətlərinin maddi daşıyıcısı kimi maliyyə 
resurslarının daxili funksiyasını müəyyən etməkdən ibarətdir. Maliyyə resurslarının kateqoriya-
larına nəzər saldıqda, diqqət yetirilməli olan birinci metod şərti kateqoriyaların rasionallığıdır ki, 
onların elmi cəhətdən təsdiqlənməsi də mümkündür. Elmi ədəbiyyatda nəzərdən keçirilən məsə-
lələrdə üç əsas metodoloji yanaşma mövcuddur [8, s. 225]. 

Bəzi iqtisadçılar maliyyə resurslarının dövriyyələrin həddini, daha dəqiq desək, idarəetmə 
səviyyəsini hədəf (dövlət maliyyə resursları, müəssisə və təşkilat resursları və s.) maliyyə resurs-
larının başlanğıc nöqtəsi hesab edirlər. Bununla belə, A.M.Birman və T.V.Quyda hesab edirlər ki, 
“bu üsul adətən iqtisadiyyatda istifadə olunan bütün valyutaların cəmindən uyğunsuzluqlara, yeni-
dən hesablamalara və maliyyə resurslarının müəyyənləşdirilməsinə səbəb olur”.  

Digər bir qrup elm adamı isə maliyyə resurslarının yaradılış mənbəyini – məcmu ictimai məhsul-
larla bağlı olaraq seçir. Maliyyə resurslarının miqdarını müəyyən edərkən, ümumi ictimai məhsuldan 
müəyyən xərclərin, əsasən sadə təkrar istehsalla bağlı xərclərin çıxılması üsulunu tövsiyə edirlər. 

Müəssisələrdə maliyyə resurslarının təşkilinin ümumi prinsipləri aşağıda qeyd olunmuşdur: [6, 
s. 58]. 
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Birinci prinsip. Müəssisənin maliyyə gücü xüsusi vəsaitlərin, subsidiyaların və vəsaitlərin cəlb 
edilməsi yolu ilə yaranır. Xüsusi maliyyə resurslarının ilkin olaraq yaradılması müəssisənin (təşki-
latın) təsis olunmasında yəni nizamnamə fondlarının (nizamnamə kapitalının) yaradılması zamanı 
baş verir.  

Müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müvafiq maliyyə dəstəyi olmalıdır. 
Müəssisələrin maliyyə resurslarının zəruri mənbələrindən biri ilkin kapital sayılır. İlkin kapital 
cəmiyyətin təsisçisinin səhmləri vasitəsilə yaranır və nizamnamə kapitalı formasındadır. 

Nizamnamə kapitalının formalaşdırılması üsulu müəssisənin təşkilati formasından və hüquqi 
formasından asılı olur. Nizamnamə kapitalı fondları mühüm olan vəsaitlərin alınmasına, normal 
istehsal-təsərrüfat fəaliyyəti üçün lazım olan dövriyyə vəsaitlərinin formalaşdırılmasına istiqamət-
lənir. O, həm də patentləri, lisenziyaları, nou-hauları və s. əldə etmək üçün istifadə edilə bilər. 
İstehsala qoyulan ilkin vəsait, məhsul qiymətlərində öz əksini tapmış dəyər formalaşdırır. Məhsul 
satıldıqdan sonra, o valyuta formasını - gəlir (satış) formasını yaradır.  

Professor V.M.Radinova müəssisələrin maliyyə resurslarına belə tərif verir: “Müəssisənin ma-
liyyə resursları təsərrüfat subyektlərinin sərəncamında olan, həmçinin maliyyə öhdəliklərinin yeri-
nə yetirilməsi, geniş miqyaslı təkrar istehsal və iqtisadi stimullaşdırma xərcləri üçün istifadə olu-
nan pul gəlirləri, daxilolmalarıdır”. Sonra müəllif maliyyə resurslarını 3 kateqoriyaya ayırır: [7]  

- xüsusi vəsait və ona cəlb edilən vəsait hesabına yaradılması; 
- maliyyə bazarından (mobilizasiya) səfərbər olunan;  
- yenidən bölüşdürülməsi yolu ilə daxil edilən.  
Birinci qrup resurslara aşağıdakı qeyd olunanlar daxildir:  
- pul gəlirlərinin müəyyən hissəsi (İlk olaraq əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət və başa çatmış 

(tamamlanmış) təsərrüfat və maliyyə əməliyyatları vasitəsilə elmi-tədqiqat işlərindən (ETİ), 
tikinti-quraşdırma işlərindən (TQİ) mənfəət);  

- pul vəsaitləri, gəlirlər (amortizasiya ayırmaları, itirilmiş əmlakın satışından əldə edilən gəlir-
lər, sabit öhdəliklər, vətəndaşlardan məqsədli gəlirlər, tikintidə daxili resursların mobilizasiyası, 
digər gəlir növləri); 

Professor D.S.Molyakovun sözlərinə görə ümumi mənfəət üçün xüsusi proqramlar və fondlar 
şirkətlərin ödənişlərdən vəsaitləri gəlirlərə cəlb etmək məqsədi daşıdıqları vəsaitlərin həcmini 
azaldır.  

İkinci kateqoriyaya xüsusi səhm istiqrazlarının və digər qiymətli kağızların inkişafı, habelə 
kredit qoyuluşu daxildir.  

Üçüncü kateqoriyaya isə, sığorta haqları, dividendlər və digər emitentlərin qiymətli kağızları 
üzrə faizlər (birinci qrup planların maliyyə resursları üçün maliyyə yardımının qiyməti kağız 
üzərində saxlanılan spekulyativ əməliyyatlar), büdcə subsidiyaları və digər növ resurslar daxildir. 

Maliyyə resurslarının mahiyyətini müəyyən etməyin başqa bir üsulu ondan ibarətdir ki, maliyyə 
resurslarının mahiyyətini onların funksiyaları ilə ifadə etmək üçün “maliyyə resursları” və 
“maliyyə” kateqoriyaları arasında əlaqə yaradılır və sonra istifadə edilir. Hər bir maliyyə münasi-
bəti həmişə dəyərin müəyyən bir hissəsinin valyuta şəklində hərəkəti ilə müşayiət edilir. Belə ki, 
hər hansı maliyyə münasibətlərinin fiziki təzahürü gəlir, ayırmalar və daxilolmalar şəklində möv-
cud olan pul vəsaitləridir. Maliyyə və maliyyə resursları arasındakı əlaqədən aşağıdakı nəticələr 
çıxarmaq olar. Maliyyə bölgü funksiyasına malikdir və onun materialı maliyyə resurslarında əks 
olunur [1, s.105]. 

Müəssisənin maliyyə resurslarının təşkili 
Maliyyə resurslarının təsisi onun səmərəliliyinin ümumi mürəkkəbliyinin təmin edilməsində 

mühüm rol oynayır. Maliyyə resurslarının təşkilinin mühüm prinsipləri bunlardır: 
1) Maliyyə resurslarının tərkibi və strukturu; 
2) Maliyyə resurslarının mənbələrini yaradan təşkilatlar; 
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Müəssisənin maliyyə resurslarının tərkibi 

 
Şəkil 1. Müəssisənin maliyyə resurslarının quruluşu və mənbələri [6, səh 56]. 

 

3) Müəssisənin maliyyə resurslarına olan tələbatını müəyyən etmək; 
4) Məqsədlərə uyğun olaraq maliyyə resurslarından məqsədyönlü istifadə; 
5) Maliyyə resurslarının mühafizəsi. 
Maliyyə resurslarının tərkibi onları təşkil edən elementlərin məcmusudur. Maliyyə resurslarının 

strukturu dedikdə, maliyyə resurslarını təşkil edən müxtəlif elementlər arasındakı əlaqə, yəni hər 
bir elementin müəssisənin ümumi maliyyə resurslarında payı nəzərdə tutulur. İqtisadiyyatın müx-
təlif sahələrində və alt sektorlarında maliyyə resurslarının tərkibi və strukturu eyni olmur. Məhz 
onlar istehsal, iqtisadiyyat və təşkilati strukturun bir çox amilləri ilə müəyyən edilir. Metallurgiya 
və maşınqayırma kimi kapital tutumlu sənaye sahələrində amortizasiya xüsusi maliyyə resursla-
rının mühüm hissəsidir [2, s. 96].  

Ümumi gəlir yüngül sənaye və ticarətin böyük bir hissəsini tutur. Bundan əlavə, resurs bölgüsü 
aşağıdakı xüsusiyyətlərə görə təsnif edilə bilər: məqsədli və çoxməqsədli maliyyə resursları. Ümu-
milikdə maliyyə resurslarının məqsədyönlü istifadəsinə pul vəsaitlərinin yaradılması və istifadəsi 
yolu ilə nail olmaq mümkündür.  

Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, maliyyə resursları iki formada yaradıla və istifadə edilə bilər: 
fond və qeyri-fond.  

Məhz maliyyə resurslarının formalaşmasına görə, borclara, həmçinin də xüsusiyə bölünməsi  
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. D.S.Molyakov "Müəssisə maliyyəsinin aktual problemləri” məqalə- 
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sində qeyd edirdi: “Maliyyə resurslarının mənbə strukturu, ilk növbədə, xüsusi mənbələrin nisbi 
ağırlığı çox vacibdir. Bu gün istehsalçılar hər yerdə təşkilati maliyyə problemlərini həll etməyə 
çalışırlar. Bunlar xüsusi resursların axtarılması, əsasən bank və kommersiya kreditləri hesabına 
həyata keçirilir. Borc vəsaitlərinin nisbi ağırlığı şirkətlərin maliyyə fəaliyyətini və balans likvid-
liyini çətinləşdirir, kommersiya banklarının kredit faiz ödənişləri yüksək olur”. Odur ki, professor 
D.S.Molyakovun mövqeyi kapitalın nisbətən optimal strukturunda iştirak edən resursların mini-
muma endirilməsinə səbəb olmuşdur.  

Balansın likvidliyi ilə yanaşı, xüsusi fondların rentabelliyini də diqqətdə saxlamaq lazımdır. 
Dilemma yaranır: likvidlik, yoxsa rentabellik? Bundan əlavə, toplanan vəsaitlər (xüsusi resurslar 
olmadıqda) adətən biznesin yeganə etibarlı mənbəyidir. Maliyyə resurslarının mühafizəsinin təmin 
edilməsi şirkətlərin qarşısında duran mühüm məsələdir. Bu məqsədlə müəssisənin maliyyə resurs-
larına ehtiyacını müəyyən etmək lazımdır [5, s. 210]. 

Azərbaycanda iqtisadi bazar münasibətlərinin inkişafının indiki mərhələsində müəssisənin ma-
liyyə resurslarının “sərbəst balansından” bilavasitə asılı olan dövriyyə vəsaitlərinə tələbinin müəy-
yənləşdirilməsi (normallaşdırılması) xüsusilə zəruridir. Hiperinflyasiya və “vəhşi bazar” dövründə 
şirkətlər öz anbarlarını kortəbii və nəzarətsiz doldura bilməzlər, həmçinin də müəssisə sübut etmə-
lidir ki, maliyyə resurslarını effektiv idarə etmək üçün resursların idarə edilməsi sistemi Qərbin 
qabaqcıl nəqliyyat idarəçiliyinin əsas komponentidir [1, s. 256]. 

Müəssisənin öz maliyyə resurslarının təşkili prinsipi - müəssisənin ehtiyaclarını müəyyən et-
məkdir - maliyyə proqnozlaşdırılması prosesinin ehtiyaclarından və maliyyə resurslarından səmə-
rəli istifadədən asılıdır. Maliyyə proqnozlaşdırılması prosesində qarşıdakı dövrün əvvəlində ma-
liyyə resurslarının mümkün profisiti və ya kəsiri olub-olmadığını müəyyənləşdirmək gərəkdir. 

Əgər planlaşdırılan tələb müəssisənin ümumi maliyyə resurslarından artıq olarsa, maliyyə re-
surslarında çatışmazlıq yaranır. Bu vəziyyətin bir çox səbəbi var: [4] 

- cari təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində yaranan itkilərə görə amortizasiya həddinin aşılması; 
- hesabat ilində elan edilmiş təsadüfi itkilər və əvvəlki illərdəki itkilər; 
- maliyyə vəziyyəti pis olduqda dividendlər;  
- böyük məbləğdə əsas kapitala investisiya qoyuluşu; 
- şirkətin əvvəlcədən almadığı istiqrazların və ya səhmlərin ödənilməsi; 
- material qiymətlərinin yüksək olması. 
Vəsait çatışmazlığına səbəb olan müəssisələr, ona cəlb olunan vəsaitlər səbəbi ilə, müvəqqəti 

yaxud daimi olaraq artıra bilərlər. Müxtəlif hallarda, maliyyə resurslarının artıqlığı aşağıda qeyd 
olunmuş səbəblərdəndir: 

- kapital qoyuluşundan artıq olan səhm və istiqrazların çıxarılması; 
- investisiya edərkən korporativ mənfəəti saxlamaq; 
- köhnəlmiş əmlakın satışı; 
- köhnəlmə amortizasiya maddələrinin sonradan əvəz edilməsini müşayiət etməyən amorti-

zasiya. 
Onu da qeyd edim ki, ümumiyyətlə dövlətin həyata keçirdiyi maliyyə siyasəti müəssisələrin 

normal olan təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətini çətinləşdirə, yaxud müəssisələrin maliyyə resursların-
dan səmərəli istifadəsini stimullaşdıra bilər. Məhz burada milli vergi siyasəti mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Fikrimcə, müəssisənin maliyyə resurslarını təşkil etmək üçün onun pozuntuları və statistik 
məlumatları əsasında, təsərrüfat uçotu hesabatları, sorğular və yoxlamalar vasitəsilə səmərəli isti-
fadəsinə sistemli şəkildə nəzarət etmək lazımdır. 

 
Nəticə 

Araşdırmalarımdan belə nəticəyə gəlirəm ki, qiymətləndirmə subyektlərinin maliyyə resurs-
larının idarə edilməsi effektivliyi aktivlərin investisiyalarının qiymətləndirilməsinin effektivliyi 
ilə sıx bağlıdır, çünki bu investisiyalar konkret və cəlb olunmuş maliyyə resurslarına malikdir. 
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Maliyyə resurslarının xarakterinə görə onlar əsasən ümumi istehsal ehtiyaclarının maliyyələş-
dirilməsinə, xüsusən istehsalın genişləndirilməsinə yönəldilir.  

Ümumiyyətlə belə bir nəticəyə gəlmək məntiqlidir ki, maliyyə resurslarından istifadənin səmə-
rəliliyi onların investisiyalarının səmərəliliyindən asılıdır. Yəni investisiya bir proses kimi isteh-
salın genişləndirilməsi prosesində maliyyə münasibətlərinin maddi daşıyıcısı kimi maliyyə resurs-
larının mahiyyətini təcəssüm etdirir. 

Müəssisə iqtisadiyyatının davamlı maliyyə potensialının formalaşması onun müəssisənin prio-
ritet sahələrində səmərəli yerləşdirilməsi və istifadə edilməsindən asılıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin 
təcrübəsi məhz onu göstərir ki, maliyyə imkanlarının gücləndirilməsi məsələsi mürəkkəb və zən-
gin sistemli məsələdir. Problemin tərkib hissələri ilk növbədə maliyyə resurslarının formalaşması 
və realizə mexanizmini müəyyən etmək, maliyyə resurslarının strukturunun optimallaşdırılması 
vəzifəsini müəyyən etmək, həmçinin də problemin həlli istiqamətini dəqiqləşdirməkdir.  

Maliyyə resurslarının formalaşdırılması, həmçinin də onun faydalı istifadəsi hər bir müəssisə-
nin inkişafı (yüksək likvidlik və dayanıqlıq), müəssisələrin iri müəssisələr arasında səmərəli inteq-
rasiyasının təmin edilməsi, ölkənin iqtisadi və sosial problemlərinin operativ həlli üçün əsas amil-
lərdən biri hesab olunur. Bu nöqteyi-nəzərdən problemin ümumi həlli və onun müxtəlif kompo-
nentləri daim diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Fikrimcə, hər bir müəssisə xalis mənfəətinin bir hissəsini xüsusi fondlara (“sosial fondlar”, “is-
tehlak fondları”, “istedadların inkişafı fondları”) ayırmaqla bu fondları formalaşdırmaq hüququna 
malikdir. Bu vəsaitlər yalnız sosial sektorun inkişafı üçün həvəsləndirmə, maliyyə yardımı, kadr-
ların hazırlanması və yenidən hazırlanması (kapital qoyuluşu istisna olmaqla) kimi fəaliyyətlərin 
maliyyələşdirilməsinə sərf olunur və bu fəaliyyətlər yeni aktivlərin yaradılmasına gətirib çıxarmır. 

İstehsalın sürətli inkişafı, milli iqtisadi modelin özülünü təşkil edir. Məhz bu məqsədə nail 
olmaq üçün, hesab edirəm ki, milli maliyyə resurslarını artırmaq və ölkə büdcəsinin böyük hissə-
sini istehsal yönümlü müəssisələrə, həmçinin də investisiyalara yönəltmək gərəkdir. 
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Резюме 
Цель исследования: Основная цель исследования - изучить финансовые ресурсы и тео-

ретические и методологические основы их формирования, а также разработать системную 
методологию прогнозирования финансов в процессе финансирования и наращивания 
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потенциала предприятия на основе изучения аспектов и концепции, идентификация также 
важна. 

Методология исследования: Помимо обобщений по теме, в исследовании использо-
вались аналитические методы.  

Значение применения исследования: Формирование и эффективное использование 
финансовых ресурсов может быть ключевым показателем в развитии каждого предприятия 
(высокая ликвидность и стабильность), а также в обеспечении эффективной интеграции 
одного предприятия среди других крупных предприятий при своевременном решении 
социально-экономических проблем.  

Результаты исследования:  В настоящее время одним из важнейших вопросов является 
выявление и решение проблем, связанных с формированием финансового потенциала пред-
приятий. Таким образом, исследование по данному вопросу показывает, что в той сфере, о 
которой мы говорим, есть много нерешенных вопросов. 

Оригинальность и научная новизна исследования:  
- проанализированы важнейшие особенности формирования финансовых ресурсов 

предприятия; 
- определены и обоснованы основные направления повышения экономической эффек-

тивности использования финансовых ресурсов; 
- всесторонне изучены теоретические и практические вопросы решения задач, связанных 

с формированием финансовых ресурсов предприятия; 
Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, прибыль, финансово-хозяйственная 

деятельность. 
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Summary 
Purpose of the research: The main goal of the study is to study financial resources and the 

theoretical and methodological foundations of their formation, as well as to develop a systematic 
methodology for forecasting finance in the process of financing and building the capacity of an 
enterprise based on the study of aspects and concepts  identification is also important. 

Research methodology: In addition to generalizations on the topic, the study used analytical 
methods. 

Significance of the application of the research:  The formation and effective use of financial 
resources can be a key indicator in the development of each enterprise (high liquidity and stability), 
as well as in ensuring the effective integration of one enterprise among other large enterprises with 
timely resolution of socio-economic problems.  

Results of the study: Currently, one of the most important issues is the identification and 
solution of problems associated with the formation of the financial potential of enterprises. Thus, 
research on this issue shows that in the area we are talking about there are many unresolved issues. 

Originality and scientific novelty of the research:  
- analyzed the most important features of the formation of financial resources of the enterprise; 
- identified and substantiated the main directions of increasing the economic efficiency of the 

use of financial resources; 
- comprehensively studied theoretical and practical issues of solving problems associated with 

the formation of financial resources of the enterprise; 
Key words: finance, financial resources, profit, financial and economic activity. 
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BÜDCƏLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏR ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERLİ BÜDCƏLƏRİN 

BALANSLAŞDIRILMASI 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: – büdcələrarası münasibətlərin təşkilati-iqtisadi mexanizminin səmərəli 

sisteminin qurulması, ölkənin maliyyə resurslarının yerli büdcələr arasında yenidən bölüşdürül-
məsi və büdcələrarası münasibətlər çərçivəsində yerli büdcələrin balanslaşdırılması imkanlarının 
araşdırılması. 

Tədqiqatın metodologiyası: – qoyulan problemlərin həlli üçün məntiqi ümumiləşdirmə; struk-
tur-funksional təhlil; sistemli-kompleks təhlil və qiymətləndirmə metodlarından istifadə edilmiş-
dir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: – büdcələrarası münasibətlər çərçivəsində yerli büdcələrin so-
sial-iqtisadi prioritetləri nəzərə alınmaqla məqsədyönlü istifadənin effektivliyinin artırılmasına 
imkan verəcəkdir. 

Tədqiqatın nəticələri: – alınmış nəticələrdən ölkənin maliyyə resurslarının yerli büdcələr ara-
sında yenidən bölüşdürülməsi və büdcələrarası münasibətlər çərçivəsində yerli büdcələrin balans-
laşdırılması üzrə təklif və tövsiyələr hazırlanmasında  istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: – məqalədə Azərbaycan Respublikası regionlarının  
maliyyə təminatının  mühüm  ünsürü kimi büdcələrarası münasibətlərin təşkili üsulları, regionların 
davamlı inkişafında büdcələrarası münasibətlərin  tənzimlənməsinin müasir vəziyyəti təhlil edil-
miş, regionların  inkişafında büdcələrarası transfertlər mexanizminin tətbiqi ilə bağlı problemlər 
aşkar edilmişdir. Həmçinin regionların maliyyə təminatının balanslaşdırılması, büdcələrarası mü-
nasibətlərin təşkili, mərkəzi və  yerli büdcələr arasındakı qarşılıqlı maliyyə axınlarının minimal-
laşdırılması üçün analitik əsaslar formalaşdırılmış, ölkənin maliyyə resurslarının regionlararası 
yenidən bölüşdürülməsi üzrə metodoloji prinsip və meyarlar müəyyən edilmiş, onların ehtiyacları 
nəzərə alınaraq müxtəlif tədbirlərin dəstəklənməsi  ilə bağlı təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: büdcələrarası münasibətlər, büdcə balanslaşdırılması, büdcə tənzimlənməsi, 
maliyyə təminatı, mərkəzi və yerli büdcələr, tənzimləyici vergilər. 

 
Giriş 

İqtisadiyyatda modernləşdirilmə tələb edən əsas mexanizmlərdən biri - dövlət büdcəsi, büdcə 
şəbəkəsi və büdcələrarası münasibətlərdən ibarət büdcə sistemidir. Belə ki, dövlətin öz öhdəliklə-
rini zəmanətlə yerinə yetirməsi yalnız balanslaşdırılmış büdcə sistemi ilə mümkündür. Balanslaş-
dırılmış büdcələrərarası münasibətlər sisteminin formalaşdırılması büdcələrin bərabərləşdirilmə-
sinin baza alətlərinin mövcudluğu ilə yanaşı  həm də idarəetmə səviyyələri üzrə xərcləmə səlahiy-
yətləri və gəlir mənbələri arasında fərqləri azaltmağa imkan verən bu alətlərin çoxvariantlığını da 
nəzərdə tutur. 

Balanslaşdırılmış büdcələrərarası münasibətlər sisteminin formalaşdırılması  
İqtisadiyyatda modernləşdirilmə tələb edən əsas mexanizmlərdən biri - dövlət büdcəsi, büdcə 

şəbəkəsi və büdcələrarası münasibətlərdən ibarət büdcə sistemidir. Belə ki, dövlətin öz öhdə-
liklərini zəmanətlə yerinə yetirməsi yalnız balanslaşdırılmış büdcə sistemi ilə mümkündür. Balans-
laşdırılmış büdcələrərarası münasibətlər sisteminin formalaşdırılması büdcələrin bərabərləşdiril-
məsinin baza alətlərinin mövcudluğu ilə yanaşı  həm də idarəetmə səviyyələri üzrə xərcləmə səla-
hiyyətləri və gəlir mənbələri arasında fərqləri azaltmağa imkan verən bu alətlərin çoxvariantlığını 
da nəzərdə tutur. Bir maliyyə kateqoriyası olaraq büdcələrarası münasibətlər müxtəlif səviyyələr- 
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dən olan büdcələr arasında pul vəsaitlərinin hərəkəti üzərində qurulub, onu bir-biri ilə əlaqədə olan 
aşağıdakı tərkib ünsürlərinə ayırmaq olar: yuxarı büdcədən maliyyə yardımı şəklində verilmiş büd-
cələrarası transfertlər; eyni səviyyəli büdcələr arasında bölüşdürülmüş əvəzsiz vəsaitlər; yuxarı 
büdcədən verilən büdcə kreditləri; tənzimləyici vergilər. [1] 

Büdcələrarası münasibətlərin təşkili və tənzimlənməsi ilə bağlı nəzəri müddəaların elmi sistem-
ləşdirilməsi aşağıdakı aspektlərin araşdırılmasını nəzərdə tutur: 

− müasir dövrdə büdcələrarası münasibətlərin mahiyyətinin dəqiqləşdirilməsi; 
− büdcələrarası münasibətlərin təşkili prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi; 
− böhranın büdcələrarası münasibətlərin təşkilinə təsirinin təhlil edilməsi; 
− büdcələrarası münasibətlərin dövlət tənzimləmələrinin xarakterini təyin edən amillərin 

müəyyənləşdirilməsi; 
− maliyyə tarazlaşdırmasının mahiyyət və məqsədlərinin araşdırılması və açılması; 
− büdcə prosesi inkişafının müasir tendensiyalarına uyğun olaraq maliyyə tarazlaşdırması 

alətlərinin öyrənilməsi. 
Büdcələrarası münasibətlər çərçivəsində yerli büdcələrin şaquli və üfüqi balanslaşdırılması 

məqsədi ilə büdcə tənzimlənməsini həyata keçirməklə, müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında gə-
lirlərin yenidən bölüşdürülməsi məsələlərinə baxılır. [2, s.22-31] Nəzəri müddəaların təhlili gös-
tərir ki, müxtəlif müəlliflərdə “büdcələrarası münasibətlər” anlayışının mahiyyətləri arasında prin-
sipial fərq aşkarlanmamışdır. Onların əksəriyyəti büdcələrarası münasibətləri büdcə prosesində 
hakimiyyətin səviyyələri arasındakı münasibətlər kimi müəyyən edir.  

“Büdcələrarası münasibətlər” konsepsiyası dar mənada, müxtəlif səviyyələrdən olan büdcələr 
(və ya eyni səviyyəli büdcələr) arasında maliyyə axınlarının hərəkətini əks etdirir, başqa sözlə, 
büdcələrarası münasibətlər müxtəlif maliyyə büdcələri arasında maliyyə resurslarının hərəkəti ilə 
bağlıdır. Beləliklə, büdcələrarası münasibətlər belə mənada əsasən maliyyə münasibətləridir. [3, 
s. 94] 

Büdcələrarası münasibətlər sistemi aşağıdakı ünsürlərdən ibarətdir: 
1. Eyni və ya müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında əvəzsiz olaraq yenidən paylanan pul vəsait-

ləri; 
2. Qarşılıqlı hesablaşmalar üzrə vəsaitlər; 
3. Maliyyə yardımları vəsaitləri: dotasiya, subsidiya və subvensiyalar; kreditlər, büdcə ssuda-

ları; 
4. Tənzimləyici vergilər üzrə vəsaitlər (büdcələrarası münasibətlər sistemində qısa bir müddətə 

(bir ilə) tənzimləyici vergilərin bir ünsürü kimi ancaq dotasiya, subsidiya və sübvensiya kimi isti-
fadə edilən pul vəsaitləri - yalnız bu halda, büdcə vəsaitlərinin istifadəsinin yenidən paylayıcı xa-
rakterindən söhbət gedə bilər). 

Büdcələrarası münasibətlər sisteminin belə izahla təsvir edilən məzmunu müxtəlif səviyyələr-
dən olan büdcələr arasında maliyyə münasibətlərinin tənzimlənməsi mexanizmini və ya büdcə 
tənzimlənməsini  ifadə edir. Bu halda, büdcələrarası münasibətlər sisteminin balanslaşdırılmış 
büdcə tənzimləmə alətləri kimi: tənzimləyici vergilər şəklində qarşılıqlı hesablaşmalar üzrə və-
saitlər və maliyyə yardımları vəsaitləri çıxış edir. Burada, büdcə tənzimləmə mexanizmləri aşağı-
dakı məqsədlərə yönəlmişdir: birincisi, üfüqi və şaquli disbalansı azaltmaq, ikincisi, büdcələrarası 
münasibətlər subyektlərini öz gəlir potensialını artırmağa təşviq etmək. 

Bu məsələlərin anlaşılması regionlarda büdcələrarası tənzimlənmə alətlərinin ətraflı şəkildə nə-
zərdən keçirilməsini tələb edir. Mərkəzi büdcə ilə regional büdcə arasında maliyyə axınlarının, 
həmçinin regional büdcənin formalaşması və icrasının faktiki göstəricilərinin təhlili, region da-
xilində büdcələrarası münasibətlərin islahatının aparılması üçün iki əsas istiqaməti qeyd etməyə 
imkan verir. 

Büdcə münasibətlərinin təşkili - idarəetmənin yerli səviyyəsində büdcə sisteminin stabillik şərti 
kimi gəlir və xərclərin tarazlaşdırılmasına; inzibati büdcə sisteminin ədalətliliyi və açıqlığı şərti 
kimi ərazi vahidlərinin büdcə təminatı səviyyələrinin bərabərləşməsinə; büdcə sisteminin nəticə-
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lilik şərti kimi yerli hakimiyyət orqanlarının gəlirlərin cəlb olunması və xərclərə qənaət üzrə səy-
lərinin stimullaşdırılmasına istiqamətləndirilməlidir. Bu istiqamətlərin hər biri müvafiq subsidləş-
dirmə (dotasiya və subvensiyalar) üsulları ilə təmin olunur. 

Fikrimizcə, bu, bir qədər sadələşdirilmiş yanaşmadır. Burada büdcələrarası münasibətlərin in-
kişaf vektorunu müəyyən edən məqsədli qurğular dəqiqləşdirilməyib. Hər iki prinsip dövlət siya-
səti  baxımından xarakterizə olunur. Bəzən büdcələrarası münasibətlərin təşkilinin prinsiplərinə 
aşağıdakıları aid edirlər: [4, s.116] 

− büdcələrin dövlət idarəçiliyinin müxtəlif səviyyələrində müstəqilliyi; 
− müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında gəlir və xərclərə dair səlahiyyətlərin qanunvericiliklə 

təsdiqlənmiş qaydada uzunmüddətli əsasda bölgüsünün şəffaf sistemi; 
− müxtəlif səviyyəli büdcələrin xərclərinə dair səlahiyyətlərin və onların gəlir mənbələrinin 

uyğunluğu. 
Adları qeyd edilən müəlliflər onu da düzgün olaraq vurğulayırlar ki, bu prinsiplərin təcrübi 

tətbiqi bir sıra obyektiv amillər üzündən çətinləşir. Həmçinin, bir sıra ölkələrdə regional diferen-
siasiya birinci prinsipə əməl olunmasını praktiki olaraq qeyri-mümkün edir. Adətən, müxtəlif 
səviyyələrdə büdcələrin müstəqilliyi dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

− büdcə vəsaitlərinin xərclənmələrinin istiqamət və həcmlərini müəyyən etmək imkanı; 
− əldə olunmuş əlavə gəlirlərin yuxarı hakimiyyət orqanları tərəfindən transfertlər sistemi və 

ya gəlirlərin bölüşdürülməsi vasitəsilə götürülməsinin qeyri-mümkünlüyü; 
− xərclərə dair əlavə səlahiyyətlər üçün yuxarı hakimiyyət orqanlarının qərarları ilə daxil edil-

miş kompensasiyaların alınmasının mümkünlüyü; 
− xərclər üzrə səlahiyyətlərin hakimiyyətin bütün səviyyələri arasında bölüşdürülməsi və 

qanunvericiliklə təsdiqlənməsi; 
− dövlət idarəçiliyinin müvafiq səviyyələrinin onların üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetir-

mək üçün kifayət qədər gəlir mənbələri ilə təmin edilməsi. 
Bu prinsiplərin müxtəlif ölkələrdə reallaşdırılması spesifik şərtlərə uyğun olaraq həyata keçi-

rilir. Hər bir ölkədə təşkilatın öz model və yanaşmaları hazırlanır. Eyni zamanda müxtəlif inkişaf 
dövrlərində bir ölkədə büdcə sisteminin müxtəlif səviyyələri arasında gəlir və xərclərin ayrılması 
qaydasında olduğu kimi, büdcə tarazlaşdırılmasının tətbiq olunan metodlarında da xeyli fərqlər 
mövcuddur. Mövcud qanunvericiliklə müəyyən olunmuşdur ki, büdcələrarası münasibətlər funksi-
ya və səlahiyyətlərin dövlət idarəçiliyinin səviyyələri arasında dəqiq ayrılmasına, gəlir və xərclərin 
büdcələrin səviyyələri arasında bərabər bölgüsünə, həmçinin büdcələrarası münasibətlərin təyin 
olunması üsullarının eyniliyinə və şəffaflığına əsaslanır. [5, s.14] 

Büdcələrarası münasibətlərin təşkili prinsipləri  
Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, fikrimizcə, büdcələrarası münasibətlərin təşkilinin aşağıdakı 

prinsiplərini təsnifləşdirmək olar: 
− aşağı səviyyəli büdcələr üçün stabil xarakterə malik, xarici amillərin təsirindən asılı olmayan 

vergi və qeyri-vergili daxilolmaların təsbit olunması; 
− yenidən bölüşdürmə xarakterinə malik vergilər, habelə vergi bazasının qeyri-bərabər yerləş-

dirilməsi büdcə sisteminin daha yüksək səviyyələri üçün təsbit olunması; 
− büdcə üçün vergilərin və digər icbari ödənişlərin təsbit olunması zamanı onların yığılmasının 

ən yüksək dərəcəsini təmin edən büdcə səviyyəsinə üstünlük verilməsi; 
− ölkənin inzibati-ərazi vahidlərinin büdcə təminatı səviyyələrinin tarazlaşdırılması; 
− dövlət xidmətlərinin yerli icra orqanları tərəfindən bərabər səviyyədə təqdim olunması; 
− dövlət xidmətlərinin təqdim olunmasının maksimal effektivliyi və məhsuldarlığı, dövlət xid-

mətlərinin ən yüksək effektiv və məhsuldar istehsalını və göstərilməsini təmin edən dövlət idarə-
çiliyi səviyyəsi üçün təsbit olunması; 

− alınan rəsmi transfert və kreditlərin effektiv və məqsədli istifadəsi üçün büdcənin hər bir 
səviyyəsinin məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsi. 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №2(65)-2022  
 

57 

Büdcələrarası tənzimləmə sistemində bir sıra məsələlərin həll edilməsi üçün aşağıdakı alətlər-
dən istifadə edilməsi məqsədəuyğundur: 

− bütün səviyyəli büdcələrin gəlir və xərclərinin obyektiv planlaşdırılması məqsədi ilə ölkənin 
və onun ərazilərinin sosial-iqtisadi inkişafının monitorinqi; 

− idarəetmənin hər bir səviyyəsinin real müstəqilliyi üçün şəraitin yaradılması, xüsusi maliyyə 
bazasının inkişafının stimullaşdırılması; 

− mərkəzi vergilərin üzərinə əlavələr etmək üçün ölkənin büdcə qanunvericiliyi ilə təsdiqlənən 
hüququ, yaxud müəyyən səlahiyyətlər çərçivəsində vergilər üzrə güzəştlərin verilməsi hüququnun 
təmin olunması; 

− yerli büdcələrin əlavə gəlir mənbələrinin – bələdiyyə istiqrazlarının, büdcə kreditlərinin cəlb 
olunması; 

− yuxarı səviyyəli büdcələrin dotasiyalar, subvensiyalar və subsidiyalar vasitəsilə maliyyə-
ləşdirilməsi; 

− ərazilərin inkişafının məqsədli proqramlarının tərtib olunması; 
− tənzimləyici vergilərin büdcə sisteminin səviyyələri arasında normativlər və s. üzrə bölüş-

dürülməsi. 
Yerli büdcələrin real müstəqilliyinin təminatı məsələləri kompleks yanaşmanı tələb edir. Bura-

da, zənnimizcə, bir sıra amillərin nəzərə alınması vacibdir: 
− yerli özünüidarəetmə orqanlarının məxaric səlahiyyətlərinə uyğun olaraq büdcələrin gəlir 

mənbələri ilə təminatı; 
− müvafiq ərazilərin əhalisinin və sahibkarlıq subyektlərinin maraqlarının nəzərə alınması; 
− pul axınlarının hərəkətinin şəffaflığı, yerli büdcə vəsaitlərinin formalaşdırılması və xərclən-

məsi haqqında informasiyanın şəffaflığı; 
− yerli büdcələrin vəsaitlərinin formalaşdırılması və xərclənməsi prosesinə nəzarətin güclən-

dirilməsi. 
İnkişaf etmiş ölkələrdə ərazilərin idarəetməsi inkişafının təcrübəsi yerli hakimiyyət orqanlarına 

onların tabeliyində olan ərazilərin sosial-iqtisadi problemlərinin həllində geniş hüquqların 
verilməsinin, idarəetmənin qeyri-mərkəzləşdirilməsinin zəruriliyini təsdiqləyir.  

Qeyri-mərkəzləşdirmə siyasətinin ən mühüm tərkib hissəsi aşağıdakıları nəzərdə tutan büdcə 
qeyri-mərkəzləşdirilməsidir: 

- vəsaitlərin xərclənmə istiqamətlərini müstəqil şəkildə müəyyən etmək hüququ; 
- yuxarı hakimiyyət orqanları tərəfindən qəbul olunan qərarlar nəticəsində meydana çıxan 

xərclərin kompensasiyası hüququ. 
İqtisadi ədəbiyyatda əhalinin mövcud ehtiyaclarının mərkəzləşdirilmiş və yerli büdcələr səviy-

yəsində ödənilməsi, onun kəmiyyəti və ya nisbətləri, mənbələri və s. haqqında fikirlər kifayət qə-
dər müxtəlif və mübahisəli məsələlərdəndir. [6, s.26; 7, s.32] Azərbaycan Respublikasının “Büdcə 
sistemi haqqında” Qanununda da bir sıra sahələrin və funksiyaların həm mərkəzləşdirilmiş, həm 
də yerli büdcələr səviyyəsində birgə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulduğundan, bu problemin ak-
tuallığı və əhəmiyyəti bir qədər də artır. 

Fikrimizcə, ictimai vəsaitlərin istifadəsində qeyri-mərkəzləşdirmə aşağıdakı hallarda məqsədə-
uyğundur: 

− bu istifadənin mənfəəti müvafiq ərazidə lokallaşır; 
− bu ərazinin əhalisi ictimai rifaha tələbatının böyük hissəsini özü maliyyələşdirir. 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının problemlərinin səmərəli həlli ən çox yerli özünüidarəet-

mə orqanları üzrə dövlət funksiyalarının necə paylanmasından asılıdır. Dövlət idarəçiliyinin qeyri-
mərkəzləşdirilməsi büdcə vəsaitlərinin istifadəsinin qeyri-mərkəzləşdirilməsini, regional və yerli 
səviyyələrdə müstəqil büdcələrin formalaşdırılmasını tələb edir. 

Büdcə sisteminin gəlir və xərclərinə dair məsələlərin həlli zamanı obyektiv qanunlara əsaslan-
maq lazımdır. [8, s. 421] Bununla əlaqədar, aşağıdakı məsələlər diqqət mərkəzindədir: 
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− səlahiyyətlərin idarəetmə səviyyələri arasında optimal paylanması; 
− sosial xərclərin səmərəli maliyyələşdirilmə səviyyəsi; 
− mərkəzi hökumətin yerli hakimiyyət orqanlarının idarə olunmasına və maliyyələşdirilməsinə 

müdaxiləsinin dərəcəsi; 
− xüsusi vəsaitlərin yerli hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının xərclərinin maliyyələşdiril-

məsindəki payı; 
− iqtisadiyyatın bütün səviyyələrində maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarət forması. 
Hal-hazırda yerli özünüidarəetmənin təşkili və həyata keçirilməsi məsələləri arasında bir sıra 

problemlər mövcuddur. Məlum olduğu kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə yerli özünüidarəetmə bir neçə 
mərhələdə yaranır və bu proses tarixən uzunmüddətli xarakter daşıyırdı. 

Ölkəmizdə yerli özünüidarəetmənin təşəkkülü və inkişafı prosesi nisbətən yaxın zamanlarda 
başlanmışdır. Büdcə regionalizmi modeli maliyyə funksiyalarının dövlət idarəçiliyinin unitar ti-
pinə əlavə qeyri-mərkəzləşməsi və yerli özünüidarəetmə orqanlarının mərkəzi hakimiyyət siyasə-
tinin bələdçilərinə çevrilməsi tendensiyasına malikdir. Bundan əlavə, hakimiyyətin müxtəlif sə-
viyyələri arasında gəlir və məxaric səlahiyyətlərinin dəqiq sərhədləri müəyyənləşdirilmişdir. 

Dünya maliyyə nəzəriyyəsi və praktikası müəyyən edir ki, yerli büdcələr büdcə sisteminin müs-
təqil hissəsi kimi fəaliyyət göstərir. Büdcənin müstəqilliyi dedikdə, regional idarəetmə orqanının 
ona təhkim olunan gəlir bazası əsasında büdcənin həcmini, konkret strukturunu, gəlir və xərclərin 
maddələr üzrə  məbləğini özünün müəyyənləşdirdiyi müddəa başa düşülür. Onun icrası regional 
idarəetmə orqanlarının bu sahədə hüquqlarını müəyyən edən ölkə qanunvericiliyi əsasında həyata 
keçirilir. Digər tərəfdən, regionlar müəyyən tabelikdə yerləşən vahid təsərrüfat kompleksinin bir 
hissəsini təşkil edir və ondan kənarda mövcud ola bilmirlər. [9, s.26] 

Fikrimizcə, büdcələrarası münasibətlərin balanslaşdırılmış sistemi aşağıdakıları tələb edən 
prinsiplərə əsaslanmalıdır: 

• idarəetmənin hər bir səviyyəsində büdcələrinin müstəqilliyi; 
• idarəetmə səviyyələrində gəlir və xərclər üzrə səlahiyyətlərin qanunvericiliklə ayrılması; 
• büdcələrarası tənzimləmə və maliyyə dəstəyi məbləğinin hesablanma metodlarının  rəsmi-

ləşdirilməsi. 
Yerli hakimiyyət orqanının qanunvericiliklə təsbit olunmuş iqtisadi müstəqillik hüquqlarının 

reallaşdırılması hər bir idarəetmə orqanının şəxsi büdcəsi olmadan və onun bu büdcəni tərtib 
etmək, təsdiqləmək və kənardan müdaxilə olmadan icra etmək hüququ olmadan mümkün deyil. 
Bu o deməkdir ki, hər bir idarəetmə orqanının öz ərazisində iqtisadiyyatın və sosial sferanın idarə 
olunmasının təşkili üçün kifayət qədər maliyyə resursları olmalıdır. Eyni zamanda, yerli hakimiy-
yət orqanları tabelikdə olan ərazilərin idarə olunmasının təşkili üçün yerli büdcənin artırılmasını 
təmin edən effektiv vasitələrə müvafiq büdcəyə daxil olan vergilərin və başqa məcburi ödənişlərin 
idarə olunmasında nisbi müstəqilliyə  malik olmalıdır. [10, s.112]  

Maliyyə qeyri-mərkəzləşdirilməsinin əsas problemləri  
Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq bir çox ölkələrdə maliyyə qeyri-mərkəzləşdirilməsinin əsas 

problemlərini aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar: 
− yerli hakimiyyət orqanlarının iqtisadi və maliyyə bazasının səviyyəsi; 
− yerli hakimiyyət orqanlarının elmi-metodiki və informasiya təminatının dövlət məsələlərinin 

həllindəki yeri və rolunun zəif olması; 
− yerli idarəetmə fəaliyyətinə yalnız dövlət tərəfindən deyil, həm də əhali və cəmiyyət 

tərəfindən aparılan nəzarət mexanizmlərinin mükəmməl olmaması; 
− yerli büdcələrin artırılması üçün yerli icra orqanlarında motivasiyaların olmaması; 
− yerli hakimiyyətlər üçün mümkün resurslarla onlar üçün təsbit olunmuş məxaric səlahiy-

yətləri arasındakı disbalansın olması. 
Maliyyə qeyri-mərkəzləşdirilməsi və büdcələrarası tənzimləmənin kompleks problemlərinin 

həlli üçün inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinin nəzərə alınması məqsədəuyğundur. Aparılan çox-
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saylı tədqiqatlar göstərmişdir ki, qeyri-mərkəzləşdirilmə mərkəzi hökumətin makroiqtisadi pro-
sesləri idarə etmək bacarığına mənfi təsir göstərə bilər, belə ki, yerli hakimiyyətlərin hərəkətləri 
mərkəzi hökumətin baxışları ilə ziddiyyət təşkil edə bilər. [11, s.13] 

Fikrimizcə,  maliyyə qeyri-mərkəzləşdirilməsinin səmərəli siyasətinə kömək edən əsas nəzəri 
müddəaları qısaca belə ifadə edə bilərik: 

− dövlət idarəçilik səviyyələrinin idarəetmə predmetlərinin və səlahiyyətlərinin bölünməsini 
elə həyata keçirmək lazımdır ki, onlar bir-birini təkrarlamasın; 

− gəlir və xərclərin büdcə sisteminin səviyyələri arasında bölünməsini tənzimləyən qanunveri-
cilik sabit olmalı və regionların maraqlarını nəzərə almalıdır; 

− yüksək inzibatçılıq, səlahiyyətlərin yerlərinin dəyişdirilməsi və qəbul olunan qərarların nəti-
cələrinin aradan qaldırılması üçün idarəetmə predmetləri üzrə məsuliyyət minimuma endirilmə-
lidir; 

− vergi siyasəti büdcə sisteminin müxtəlif səviyyələrini ərazilərin iqtisadi inkişafından öz gəlir 
payını götürmək imkanı ilə təmin etməlidir. 

Maliyyə qeyri-mərkəzləşdirilməsinin əsasını yerli büdcələrin öz gəlir mənbələrinin olması 
təşkil edir. Biz büdcələrarası münasibətlərin səmərəli təşkilinin prinsiplərini nəzərdən keçirərkən 
onların inkişaf vektorunun qurulmasının, məqsədlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsinin  zəruriliyi-
ni qeyd etməliyik. Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə almaqla büdcələrarası münasibətlərin səmərəli 
təşkilinin məqsədi: bütün ölkədə olduğu kimi, regionlar kəsiyində də istehsal həcminin böyüməsi 
və regionlarda və ərazilərdə yaşayan vətəndaşların real gəlirlərinin artmasıdır. 

Büdcələrarası regionalizm və maliyyə qeyri-mərkəzləşdirilməsinin mexanizmi dövlətin, əha-
linin və sahibkarlığın maraqlarının ağıllı kompromisinin əldə olunmasına əsaslanmalıdır. Bu kom-
promis yalnız regionların iqtisadi inkşafının təmin olunması şəraitində əldə oluna bilər. Ölkənin 
iqtisadi potensialı mərkəzi hakimiyyət səviyyəsində formalaşmır, o, bütün ölkə ərazisində yaranır. 
[12, s. 24] 

Eyni zamanda idarəetmənin və məxaric səlahiyyətlərinin ötürülməsi qəbul edilən qərarların və 
maliyyə nəzarətinin təsirli tədbirlərinin nəticələrinə görə hər bir yerli hakimiyyət səviyyəsinin mə-
suliyyəti ilə müşayiət olunmalıdır, bu da qanunvericiliklə təsdiq olunmuş qaydada aparılmalıdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, uzun müddət büdcə sisteminin səviyyələrinin ayrılması və müxtəlif ida-
rəetmə səviyyələrinin  səlahiyyətlərinin bölünməsi haqqında məsələ tarixi ölçülərə görə nisbətən 
yaxın zamanlarda qoyulmuşdur. İctimai maliyyələr, ictimai rifah haqqında elm iqtisadi nəzəriyyə-
yə paralel olaraq inkişaf edir.  

 
Nəticə 

Maliyyə tənzimləməsinin hər bir ölkədə model çərçivəsində tətbiq olunan metodları öz spesifi-
kasiyası ilə fərqlənir, onlar tarixi ənənələrin inkişafının nəticəsidir və heç də həmişə dünyanın di-
gər ölkəsində istifadə oluna bilməzlər. Təcrübə  göstərir ki, dünyanın heç bir ölkəsində büdcə 
müstəqilliyinin elə bir modelini qurmaq mümkün olmamışdır ki, yerli hakimiyyət orqanlarının 
gəlir səlahiyyətlərinin həcmi bu hakimiyyət səviyyəsi üçün təsbit olunmuş məxaric səlahiyyətləri 
ilə tam üst-üstə düşsün. Bu səlahiyyətlərin üst-üstə düşməmələri nəticəsində şaquli və üfüqi dis-
balanslar yaranır, bunların da qapanması üçün büdcələrarası münasibətlərin müxtəlif formaları is-
tifadə olunur.  

Fikrimizcə, bununla əlaqədar, maliyyə tarazlaşdırmasının xaricdə tətbiq olunan metodlarının 
sistemləşdirilməsi böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir. Beynəlxalq təcrübə  əyani olaraq nümayiş 
etdirir ki, maliyyə tarazlaşdırmasının bu və ya digər ölkədə tətbiq olunan metodları sistemli şəkildə 
və hüquqi, siyasi, institusional xarakterli vasitələrlə birgə istifadə olunur, dövlətin məsuliyyət və 
nəzarət tədbirləri ilə tamamlanır. Real sosial-iqtisadi, siyasi şəraiti və tarixi ənənələri nəzərə 
almasaq, bir ölkədə uğurla tətbiq olunan maliyyə vasitələri digər ölkədə fasilələrə səbəb ola bilər. 
[13, s.134] Bununla əlaqədar, aşağıdakı məsələlər respublikada müasir şəraitdə mühüm metodoloji 
əhəmiyyətə malik ola bilər: 
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− ölkə üçün qəbul olunan maliyyə qeyri-mərkəzləşdirilməsinin dərəcəsi; 
− gəlirlərin və məxaric səlahiyyətlərinin bölünməsi sahəsində mövcud qanunvericiliyin effek-

tivliyi; 
− büdcələrarası münasibətlərin tətbiq olunan metodlarının effektivliyi; 
− yerli büdcələrin yaranmasının müasir təcrübəsində qeyri-vergi mənbələrindən istifadə etmək 

imkanları; 
−   regional maliyyə siyasətinin stimullar və sanksiyalar sisteminin təsirliliyi; 
− büdcələrin yerli icra orqanlarının məxaric səlahiyyətlərinə uyğun olaraq gəlir mənbələri ilə 

təmin olunması; 
− pul axınlarının hərəkətinin şəffaflığı, yerli büdcə vəsaitlərinin formalaşdırılması və xərclən-

məsi haqqında informasiyanın şəffaflığı. 
Maliyyə resurslarının səmərəli istifadəsi üçün elə büdcə və vergi tənzimlənməsi qurulmalıdır 

ki, o, minimal yerli büdcələrin yaradılmasını təmin etsin, bələdiyyə qurumlarının vergitutma ba-
zasının optimallaşdırılması üçün şərait yaratsın və büdcə liberalizminin inkişafına imkan yaratsın. 
Büdcə liberalizminin təməli – büdcənin bütün səviyyələrinin, məsələn, onlar üçün təsbit olunmuş 
xüsusi vergilər vasitəsilə müstəqilliyidir. Lakin, buna çox az hallarda tam nail olunur, çünki vergi 
daxilolmaları adətən, regional və yerli büdcələrin bütün xərclərini təmin edə bilmir. Nəticədə, daha 
yüksək səviyyəli büdcələr, adətən, daha aşağı səviyyəli büdcələrə subsidiyalar ayırır. [13] 

Dövlət qanunlarının qəbulu praktikasında bəzi dəyişikliklərə baxmayaraq, bizim ölkəmizdə ək-
sər bələdiyyə qurumlarının büdcələri hələ də balanslaşdırılmayıb və yoxsuldur. Bununla yanaşı, 
yerli özünüidarəetməyə malik bütün ölkələrdə, yerli özünüidarəetmə orqanları sosial konsensusun, 
iqtisadi rifahın və stabil inkişafın yalnız onların tabeliyində olan ərazi hüdudlarında deyil, bütün 
ölkədə əldə olunmasında həlledici rola malikdir. Yerli orqanlar bu məqsəd üçün lazımi maliyyə 
resurslarına malik olmalıdır. 
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Сбалансирование местных бюджетов в рамках межбюджетных отношений 

 
Резюме 

Целью исследования является создание эффективной системы организационно-эконо-
мического механизма межбюджетных отношений, перераспределение финансовых ресур-
сов страны между местными бюджетами и изучение возможности сбалансирования мест-
ных бюджетов в рамках межбюджетных отношений. 

Методология исследования - для решения поставленных задач использовались: методы 
логическое обобщение; структурно-функциональный анализ; системно-комплексные мето-
ды анализа и оценки. 

Значимость исследования заключается в том, что оно позволит повысить эффек-
тивность целевого использования местных бюджетов с учетом социально-экономических 
приоритетов межбюджетных отношений. 

Результаты исследования - полученные результаты могут быть использованы при 
подготовке предложений и рекомендаций по перераспределению финансовых ресурсов 
страны между местными бюджетами и сбалансированности местных бюджетов в рамках 
межбюджетных отношений. 

Оригинальность и научная новизна исследования - в статье анализируются методы 
организации межбюджетных отношений как важного элемента финансового обеспечения 
регионов Азербайджанской Республики, современное состояние регулирования межбюд-
жетных отношений в устойчивом развитии регионов, а также выявляются проблемы с при-
менением межбюджетных трансфертов. Также сформированы аналитические базы для сба-
лансирования финансового обеспечения регионов, организации межбюджетных отноше-
ний, минимизации взаимных финансовых потоков между центральным и местными бюд-
жетами, определены методические принципы и критерии межрегионального перераспреде-
ления финансовых ресурсов, обоснованы поддержки различных мер с учетом их важности. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, сбалансированность бюджета, бюд-
жетное регулирование, финансовое обеслечение, центральные и местные бюджеты, 
регулирующие налоги. 
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Balancing local budgets within the framework of interbudgetary relations 
 

Summary 
The purpose of the study is to create an effective system of organizational and economic 

mechanism of interbudgetary relations, redistribute the country's financial resources between local 
budgets and study the possibility of balancing local budgets within the framework of 
interbudgetary relations. 

Research methodology - to solve the tasks set, the following methods were used: methods of 
logical generalization; structural-functional analysis; system-integrated methods of analysis and 
evaluation. 

The significance of the study lies in the fact that it will improve the efficiency of targeted use 
of local budgets, taking into account the socio-economic priorities of interbudgetary relations. 

Results of the study - the results obtained can be used in the preparation of proposals and 
recommendations for the redistribution of the country's financial resources between local budgets 
and the balance of local budgets within the framework of interbudgetary relations. 

Originality and scientific novelty of the research - the article analyzes the methods of 
organizing interbudgetary relations as an important element of financial provision of the regions 
of the Azerbaijan Republic, the current state of regulation of interbudgetary relations in the 
sustainable development of regions, and also identifies problems with the use of interbudgetary 
transfers. Analytical bases have also been formed to balance the financial support of the regions, 
organize interbudgetary relations, minimize mutual financial flows between the central and local 
budgets, define methodological principles and criteria for interregional redistribution of financial 
resources, justify support for various measures, taking into account their importance. 

Key words: interbudgetary relations, budget balance, budgetary regulation, financial 
provision, central and local budgets, regulating taxes. 
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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: – bank sistemində əməliyyat risklərinin düzgün idarə edilməsi və təkmil-

ləşdirilməsi üçün tövsiyə və təkliflərin verilməsidir. Eyni zamanda, bank sektorunda əməliyyat 
risklərinin idarə edilməsi üzrə istifadə olunan beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqidir.  Bu 
məqsədin yerinə yetirilməsi üçün vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur. 

Tədqiqatın metodologiyası: – tədqiqat işində təhlil, sistemli yanaşma, sintez və ümumiləşdir-
mə kimi iqtisadi metodlardan istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti:– bank sektorunda əməliyyat riskinin idarəedilməsi üzrə  
səmərəliliyi təmin etmək üçün yanaşmaların və prioritetlərin müəyyənləşdirilməsinə, bu sahədə 
nəzəri və praktiki boşluqların zənginləşməsinə dəstək olacaqdır. 

Tədqiqatın nəticələri: – bank sektorunda əməliyyat riskləri üzrə idarəetmə sisteminin səmərə-
liliyinin müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq və inkişaf xüsusiyyətlərinə adekvat olan tövsiyə-
lər verilmiş və təkliflər hazırlanmışdır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: – tədqiqat işinin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, XX 
əsrin sonlarından başlayaraq bank sistemində köklü dəyişikliklər baş vermiş və nəticədə dünya 
banklarında olduğu kimi Azərbaycanın da bank sistemində yeni risk növləri, xüsusilə də əməliyyat 
risklərinin idarəedilməsi üzrə konsepsiyalar tətbiq edilməyə başlanılmışdır. Bank sektorunda 
əməliyyat risklərinin səbəb və nəticələri araşdırılmış və onun qarşısını  almaq üçün yeni elmi əsas-
landırılmış təkliflər irəli sürülür.  

Açar sözlər: bank sektoru,bank  riskəri, bank sektorunda risk idarəetmə sistemi, əməliyyat 
riski, effektiv risk menecmenti.  

 
Giriş 

Banklarda risklərin idarə edilməsi maliyyə böhranından sonra daha aktual  mövzuya çevrilmiş-
dir. Bazel Komitəsi tərəfindən hazırlanmış “Effektiv bank nəzarəti üçün əsas prinsiplər” bankların 
maliyyə risklərinin dəqiq ölçülməsinə, monitorinqinə və düzgün nəzarətinə imkan verən informa-
siya sistemlərinin qurulmasının ehtiyacını vurğulayır.  

Beynəlxalq standartlara əsasən, bank risklərinin idarəedilməsinin əsas məqsədi aktivlərin və 
öhdəliklərin idarə olunmasında təhlükəsizlik və likvidlik parametrlərinin məqbul gəlirlilik əmsal-
larının saxlanılmasıdır. Digər bir məsələ isə, bank sistemində effektiv monitorinq nəticəsində risk-
lərin idarə edilməsinin qiymətləndirilməsidir. Bank risklərinin  idarə edilməsi prosesində Beynəl-
xalq təşkilatların tövsiyəsi, risklərin proqnozunun, ehtimalın, dəyərlərin və təsirlərin müəyyən 
edilməsi, aidiyyatı zərərlərin qarşısını almaq və ya minimuma endirmək üçün tədbirlərin işlənib 
hazırlanması və həyata keçirilməsidir. Ölkəmizdə banklar öz fəaliyyəti zamanı  “Azərbaycan Res-
publikasının Banklar haqqında Qanunu”nu, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 
“Banklarda risklərin idarə olunması haqqında Qaydalar”ını və Bazel Prinsiplərini rəhbər tutur. 

Azərbaycanda mövcud iqtisadi şəraitdə bankların risklərə həssaslığının artması və yeni risk zo-
nalarının yaranması risklərin idarə edilməsi ilə bağlı təcrübələrin təkmilləşdirilməsini zəruri edir. 
Banklarda risklərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün mövcud prudensial tələblərin mər-
hələli şəkildə Bazel Komitəsinin müəyyən etdiyi tənzimləmə prinsiplərinə uyğunlaşdırılması, ha-
belə korporativ idarəetmə ənənələrinin təkmilləşdirilməsi məsələsini aktuallaşdırır. 
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Bank sektorunda risk anlayışı 
Bank işində bankların fəaliyyətinə təsir göstərə biləcək çoxsaylı maliyyə riskləri mövcuddur. 

Bank işi ilə bağlı risklərin müxtəlifliyi onların müəyyən edilməsində müəyyən çətinliklər yaradır, 
ancaq risklərin tənzimlənməsi sahəsində müşahidə olunan inkişaf bu problemlərin həll edilməsini 
asanlaşdırır.  

Risklər və  fəaliyyət bir-biri ilə əlaqəlidir və bu konsepsiyaların daha yaxşı şəkildə müəyyən 
edilməsi risklərin idarə olunması üçün bazanı formalaşdırır. Konsepsiyaların müəyyən edilməsi və 
risklərin inventarizasiyası, xüsusilə, onların ölçülməsi, monitorinqi və onlara nəzarət edilməsi 
baxımından düzgün şəkildə həyata keçirilməlidir. 

Kredit müəssisələri mütəmadi olaraq risk və faydalılıq baxımından öhdəliklər götürməlidir. 
Risklərin idarə olunmasının mənası gözlənilən fəaliyyətlə sıx bağlıdır və onun məqsədi risklər və 
faydalılıq arasındakı münasibəti optimallaşdırmaqdır. Risklərin idarə olunması sahəsində bəzi 
faydalılıq göstəricilərinin müəyyən hədlərə qədər qorunub saxlanmasına çalışmaq lazımdır.          

Bank fəaliyyətində baş verən hadisələr və maliyyə böhranının nəticələri ciddi iqtisadi və maddi 
təsirlərə malik olan maliyyə böhranının baş verməsi halında bank işi sistemlərin itkilərini azaltmaq 
məqsədilə makro səviyyədə ehtiyatlı nəzarət tədbirlərinə və bundan sonrakı fəaliyyətlərin səmərəli 
və effektiv olmasına ehtiyac olduğunu ortaya çıxardır. Bazar hər zaman nəzarət orqanından bir 
addım öndə olacaqdır, ancaq bu orqan bank işində baş verən hadisələrə tez bir zamanda adaptasiya 
olmalı və monitorinq tədbirlərindən sonra bank fəaliyyətinə dəyən mənfi təsirləri azaltmaqla 
maliyyə sahəsində innovasiya fəaliyyətinə adekvat şəkildə nəzarət edilməsini həyata keçirmək, o 
cümlədən həm zaman, həm də struktur baxımından sistematik riski azaltmaq üçün ehtiyatlı 
tədbirlərin hazırlanmasına nail olmalıdır. 

Zaman keçdikcə riskə müxtəlif təriflər verilmişdir. Bəzi təriflər hadisənin başvermə ehtimalına, 
bəziləri nəticələrin qeyri-müəyyənliyinə (müsbət və ya mənfi), digərləri isə qeyri-müəyyənliyin 
miqdarı təyin edilə bilən alt qrupu kimi risklərə əsaslanır. Maliyyə sektorunda risklə bağlı müxtəlif 
yanaşmalar mövcuddur. Risk qazanc və ya sərvətə mənfi təsir göstərən yaxud yalnız mənfi 
nəticələrlə bağlı olan qeyri-müəyyənliklə müəyyən edilir. Bu yanaşma tənzimləyici orqanlar və 
risklərin idarə olunması üzrə mütəxəssislərə məxsusdur. Tənzimləmə tədbirlərinin məqsədi gərgin 
vəziyyətlərdə maliyyə şirkətləri və maliyyə sisteminin müqavimətini artırmaqdır. Riskin idarə 
olunması üzrə mütəxəssislər özlərini mənfi halların başvermə ehtimalı və şirkət üçün nəticələrinin 
müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və onlara nəzarət edilməsinə görə cavabdeh hesab edirlər. 

Bu yanaşmaya əsasən risk qeyri-müəyyənliklə qarşılıqlı əlaqə nəticəsində baş verən mümkün 
itki hesab edilir. Bu qarşılıqlı əlaqə maliyyə şirkətlərinin bu cür təsadüfiliyə məruz qalması 
nəticəsində ortaya çıxır.  

Qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq mümkün deyil, ancaq qeyri-müəyyənliyə məruzqalma 
dərəcəsini dəyişmək mümkündür.  

Müasir cəmiyyətdə kəskinləşən rəqabət şəraitində bank risklərinə diqqət artır. Banklar bir-
birinə münasibətdə getdikcə daha aqressiv mövqe tutur, getdikcə daha riskli əməliyyatlar və əqdlər 
həyata keçirir. 

Risklərin qarşısının alınması və azaldılması ideyaları həm bank elmində, həm də praktikada 
getdikcə daha çox tələb olunur.  

Bank fəaliyyətinin idarə olunmasına aid olan hər bir nəşr “risklərin tənzimlənməsi” anlayışına 
müraciət edir.Bank işi iqtisadi fəaliyyət kateqoriyasına aiddir, burada təbii ki, subyektlər arasında 
münasibətlərdə risk mövcuddur. Lakin bu heç bir halda riskin yalnız bank işinə xas olması demək 
deyil. Müxtəlif iqtisadi əməliyyatları yerinə yetirərkən mənfi hadisələr baş verə bilər. Lakin bu 
mənfi hadisələr iqtisadi münasibətlərin, o cümlədən bank işinin məcburi atributu deyil. Bank riski 
immanent olaraq banka xas cəhət deyil, hadisələrin mənfi gedişinin qaçılmazlığından çox mənfi 
nəticənin əldə edilməsinə səbəb ola biləcək fəaliyyətdir. 
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Bank risklərinin bütün əhəmiyyətinə baxmayaraq onların mahiyyətinin şərhi hələ də müba-
hisəlidir. Bir sıra hallarda risklərin mahiyyəti onların meydana gəlməsinin səbəbi ilə qarışdırılır, 
yəni hər şey müxtəlif növ hallara, itkilərə səbəb olan amillərə bağlanır.  

Elmi ədəbiyyatda riskin müxtəlif təriflərinə rast gəlmək olar. Adətən risk dedikdə təhlükənin, 
uğursuzluğun mümkünlüyü; xoşbəxt nəticə ümidi ilə uğur əldə etmək üçün fəaliyyət olaraq başa 
düşülür. 

Sırf terminoloji baxımdan “risk” (italyanca risico – təhlükə; risk etmək; sözün əsl mənasında - 
uçurumdan, sıldırımdan kənar dolanmaq) deməkdir [2, 26].  

Maliyyə-kredit lüğətində bank riski “kredit təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən bank 
əməliyyatlarının xüsusiyyətlərindən irəli gələn itki təhlükəsi” kimi şərh olunur[4,95].  

Professor A.A.Xandruyev risk barədə təhlükə və ya arzuolunmaz hadisələr zamanı itkilərin 
mümkünlüyü kimi danışır.  V. Kuznetsovun fikrincə, risk gələcəyin özünün qeyri-müəyyənliyi ilə 
əlaqədar gələcəkdə maliyyə nəticələrinin qeyri-müəyyənliyini xarakterizə edir. N.E. Sokolinskaya 
riskdə itkilərə səbəb olan ehtimal hadisəsinin dəyər ifadəsini və ya pul itkisi ehtimalını görür [7].  

Y.V.Mişalçenko riski bankın öz vəsaitlərinin bir hissəsini itirməsi, planlaşdırılan gəlirləri əldə 
edə bilməməsi və ya planlaşdırılan maliyyə əməliyyatları nəticəsində əlavə xərclər etmə ehtimalı 
kimi nəzərdən keçirir. V.T.Sevruka görə bank riski bank fəaliyyətinin nəticəsinin qeyri-müəyyən-
liyini və uğursuzluq halında mümkün mənfi nəticələri ifadə edir [9]. 

Göründüyü kimi, bank riskinin mahiyyətinə dair təqdim olunan təriflərin müxtəlifliyinə bax-
mayaraq, müəlliflərdə onu bir növ qeyri-müəyyənlik, gözlənilməz vəziyyət təhlükəsi, gözlənilən 
proqnozlarla müqayisədə itkilər, gəlir itkisi, itkilərin başvermə ehtimalı və ya gəlir itkisi ehtimalı 
kimi qiymətləndirmə tendensiyası mövcuddur. 

Azərbaycan bank sektorunda risklərin təsnifatı 
Bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı bankların üzləşdiyi əsas risk növləri və onların 

yaranması səbəbləri aşağıdakılardır: 
1. Kredit riski - bu risk borcalanın bank qarşısında öhdəliyinin vaxtında və ya tam icra olun-

maması nəticəsində yaranır; 
2. Bazar riski - bu risk bazarda faiz dərəcələrinin, valyuta məzənnələrinin, qiymətli kağızların 

və əmtəələrin dəyərində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar yaranır. Bazar riskinin aşağıdakı alt 
kateqoriyaları mövcuddur: 

2.1. Faiz dərəcəsi riski - faiz dərəcələrinin əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan risk; 
2.2. Valyuta riski – xarici valyuta məzənnələrinin əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan  
       risk; 
1.3. Kapital riski - bankın aldığı qiymətli kağızların dəyərinin əlverişsiz dəyişməsi ilə  

əlaqədar yaranan risk; 
1.4. Əmtəə riski - bazarda əmtəələrin qiymətinin əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan  

risk; 
3. Likvidlik riski - bu risk planlaşdırılmış və gözlənilməyən öhdəliklərin vaxtında və effektiv 

yerinə yetirilə bilməməsi nəticəsində yaranır; 
4. Əməliyyat riski - bu risk bank əməkdaşları tərəfindən yol verilmiş nöqsan və səhvlər, infor-

masiya sistemi və texnologiyalarda baş vermiş problem və çatışmazlıqlar, habelə bankdankənar 
hadisələrlə əlaqədar yaranır. Əməliyyat riskinin aşağıdakı alt kateqoriyaları mövcuddur: 

4.1. İnsan resursu riski - bankın əməkdaşları tərəfindən bilərəkdən və ya bilmədən bank əmə-
liyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı mövcud hüquqi aktların pozulması, səhv və 
nöqsanlara yol verilməsi nəticəsində yaranan risk; 

4.2. İT riski - bankın informasiya sistemi və ya texnologiyalarında baş verən problemlərlə 
əlaqədar yaranan risk; 
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4.3. Hüquqi risk - hüquqi aktların, o cümlədən nəzarət orqanının və vergi orqanlarının hüqu-
qi aktlarının tələblərinin pozulması, tam, vaxtında və ya düzgün tətbiq edilməməsi, ban-
kın daxili qaydalarının qəbul edilməməsi, habelə daxili qaydalarda ziddiyyət və boşluq-
lar nəticəsində yaranan risk; 

4.4. Komplayens riski - cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi sahəsində olan hüquqi aktlara, 
o cümlədən nəzarət orqanının və maliyyə monitorinqi orqanının tələblərinə riayət 
edilməməsi nəticəsində yaranan hüquqi risk; 

4.5. kənar risk - üçüncü tərəf və ya təbiətin vurduğu ziyan nəticəsində yaranan risk; 
5. Strateji risk - bu risk strateji hədəflərin düzgün seçilməməsi nəticəsində yaranır; 
6. Nüfuz riski - bu risk banka qarşı etimadın azalması və mənfi ictimai rəy nəticəsində yaranır; 
7. Layihə riski - bu risk bankın nəzərdə tutduğu layihələri icra zamanı səhvlər və kənar amillərin 

təsiri nəticəsində icra edə bilməməsi və ya qarşısına qoyduğu hədəflərə çatmaması kimi qəbul 
edilir1. 

Bazar risklərinin, xüsusən məzənnə risklərinin idarə edilməsi üçün hedcinq alətlərinin məhdud 
olması bankların risklərə həssaslığını yüksəltməkdir. Nəticədə, öhdəliklərin aktivlərlə müqayisədə 
daha sürətlə dollarlaşması 2015-ci ildə baş vermiş, devalvasiyalar zamanı sektorun böyük zərərlə 
üzləşməsinə səbəb olmuşdur. Bu isə bazar risklərinə görə əlavə kapital buferinin tələb edilməsini 
aktuallaşdırır. Banklarda sağlam risk idarəetmə təcrübələrinin tətbiq edilməsinin 2020-ci ildə real 
ÜDM-ə təsiri 205 milyon manat birbaşa və 30 milyon manat dolayı olmaqla, ümumilikdə 235 
milyon manat həcmində qiymətləndirilir. 

Bank risk sistemində əməliyyat riski əsas komponent kimi  
Əməliyyat riskləri məlumat sistemi, hesabat sistemləri, daxili risk monitorinqi qaydaları və 

vaxtında islahedici tədbirlər görmək üçün nəzərdə tutulmuş prosedurlarda baş verən nasazlıqların 
riskləridir.  

Tənzimləyici orqanlar əməliyyat riskini “qeyri-adekvat və ya müvəffəqiyyətsizliyə düçar olmuş 
proses, insan, sistem və ya xarici hadisələrdən əmələ gələn birbaşa və ya dolayı itki riski” kimi 
müəyyən edir. Tənzimləyici orqanlar əməliyyat risklərinin kapital xərcinə aid edilməli olduğunu 
bildirdikdə əməliyyat riski diqqət mərkəzinə düşdü. 

Ötən onillikdə maliyyə müəssisələri həm məhsulları, həm də daxili proseslərini elə sürətlə 
dəyişdirdilər ki, bu sürət əməliyyat riskinə məruz qalma riskini artırdı. Nəticə etibarilə, maliyyə 
müəssisələrinin nəzarətçiləri müəssisələrin əməliyyat riskinə məruz qalma ehtimalının artması ilə 
əlaqədar narahatlıqların artdığını bildirdilər və müəssisələr əməliyyat prosesləri baxımından 
risklərin idarə olunması imkanlarını artırmalı olacaqdır.  

Maliyyə məhsulları ilə bağlı maliyyə risklərinin qiymətləndirilməsi və modelləşdirilməsi üçün 
istifadə edilən yaxşı struktura malik alət və texnikaların mövcud olmasına baxmayaraq, müqayisə 
edilə bilən yanaşmalar hələ də əməliyyat riski baxımından inkişaf mərhələsindədir. İndiyədək 
həmin tələblərə uyğunluğun faktiki olaraq həyata keçirilməsi və ya qiymətləndirilməsi qaydası ilə 
bağlı beynəlxalq səviyyədə heç bir razılıq əldə edilməmişdir. Bu tədqiqatın məqsədi əməliyyat 
riskinin ISO/IEC 15504 standartlarına uyğun olaraq idarə olunmasının qiymətləndirilməsi üçün 
həll yolunun gələcəkdə həmin normativ tələbləri qarşılamaq üçün sağlam əsas yarada biləcəyini 
göstərməkdir. 

Ötən onillikdə əməliyyat proseslərindəki həssaslıqlar və birlikdə əməliyyat itkisi hadisələrini 
əmələ gətirən təhlükələrin ortaya çıxması nəticəsində müşahidə olunmuş böyük bank itkiləri ta-
nınmış fakt olmaqla kifayətlənmədi. Diqqətəlayiq bir nümunə fırıldaqçı ticarətçinin (“təhlükə”) 
hesablardan qeyri-müvafiq formada istifadəsi (“aktivlər”), mühasibatlığa nəzarət və auditin 
olmaması, o cümlədən qeyri-adekvat vəzifə bölgüsünün (“həssaslıqlar”) saxta əməliyyatlara səbəb 
olması nəticəsində 1996-cı ildə Barings bankının bankrot olmasıdır. Nümunədən göründüyü kimi 

                                                            
1 Daha geniş:  Banklarda risklərin idarə olunması haqqında Qaydalar. http://www.e-qanun.az/framework/41441 
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İT riskinin dörd əməliyyat riski səbəbindən biri hesab olunmasına və onu təşkil etməsinə baxma-
yaraq, əsas problem bankın ticarət fəaliyyətlərindəki qeyri-müvafiq proseslər və prosedurlarla əla-
qəli risklər kimi İT ilə bağlı olmayan əməliyyat riskləridir.  

Bunun nəticəsi olaraq, əməliyyat riski tərifi Bazel-II Sazişində göstərilən tərifdir ki, bu tərif də 
maliyyə müəssisələrində əməliyyat riskinin müəyyən edilmiş dörd səbəbinə əsaslanır: Əməliyyat 
riski qeyri-adekvat və ya müvəffəqiyyətsizliyə düçar olmuş proses, insan, sistem və ya xarici 
hadisələrdən əmələ gələn itki riski kimi müəyyən edilir. Bu tərifə hüquqi risk daxil olsa da, strateji 
risk və nüfuz riski daxil deyil. 

Ötən illərdə baş verən itkiləri nəzərə alaraq maliyyə müəssisələri əməliyyat riskinin idarə olun-
ması qaydalarını dəyişdiriblər. Belə ki, onlar aşağıdakı əsas hədəfləri müəyyən ediblər: daha yük-
sək kapital rentabelliyi, kapitalların daha yaxşı qaydada ayrılması, gözlənilməyən itkilərdən ya-
yınmaq, kiçik dəyərə malik çoxsaylı itkilərdən yayınmaq, əməliyyatların səmərəliliyinin artırılma-
sı, bank işinin idarə olunması prosesində əməliyyat riskinə daha çox diqqətin ayrılması, müştərilər 
üçün xidmət keyfiyyətinin artırılması, məlumatların və insan resurslarının səmərəli şəkildə idarə 
olunması. 

Daxili nəzarət əməliyyat riskinin idarə olunması prosesində başlanğıc nöqtəsini təmsil etdiyinə 
görə 1998-ci ildə Bazel Komitəsi müşahidə qurumlarının daxili nəzarəti üçün daimi mexanizm 
yaratmışdır. Buna görə, son tədqiqatda bəzi vacib elementlər təqdim edilmişdir: maliyyə müəssisə-
lərinin əməliyyat riski ilə bağlı əsas təşəbbüsü risk məlumatlarının güclü arxitekturasına malik 
olmaqdır; əməliyyat riskinin bazar üçün yeni olmamasına baxmayaraq əməliyyat riskinin idarə 
olunması digər idarəetmə sahələri ilə müqayisədə daimi inkişaf prosesinə təsir göstərir; əməliyyat 
riskinin idarə olunması üçün informatika ilə bağlı proqram təminatından istifadə edən maliyyə 
müəssisələrinin sayı sürətlə artsa da, sistemlərin imkanları ilə bağlı çətinliklər mövcuddur; sistem-
ləri və texnoloji sahənin inkişaf etdirilməsi üçün əsas məsələ əməliyyat riskinin idarə olunmasının 
həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar və tənzimləyici sistemlərin imkanlarıdır; əməliyyat riskinin 
idarə olunması proqramları nəticə olaraq daha güclü müdafiə və səhmlərin dəyərlərində artım 
təklif edir; yeni Bazel Müqaviləsinin tətbiq olunması gözlənildiyindən qat-qat çətindir; Bazel-II 
standartları üzrə əldə edilən inkişaf gözləntilərdən azdır; təhlil edilmiş maliyyə müəssisələrinin 
79%-ndə Bazel-II standartları nəticəsində kapitalların azalması gözlənilir; Bazel-II müqaviləsinin 
tətbiq edilməsi maliyyə müəssisələrinin xərclərini artıracaqdır; təhlil edilmiş maliyyə müəssisələ-
rinin demək olar yarısı Bazel-II müqaviləsində qeyd olunduğundan daha çox mənfəət əldə etməyi 
təklif etmişdir. Əməliyyat riskinin idarə olunması proqramları ötən illərdə əməliyyat riskinə məruz 
qaldığına və baş verən hadisələrə görə müəssisənin risklərini başa düşməyi planlaşdıran idarəetmə 
komitəsi tərəfindən yaradılmışdır. Buna görə, yeni təşkilati model yaradılmışdır. Bu modelin əsas 
məqsədi əməliyyat riski mexanizminin yaradılması və həyata keçirilməsi, o cümlədən hər bir 
fəaliyyət sahəsi səviyyəsində məsləhətləşmə prosesinin həyata keçirilməsidir [1,42].  

Əməliyyat riskinin idarə olunması 
Əməliyyat riskinin idarə olunmasının yeni mexanizmi əsas məqsədi prioritetlərin müəyyən 

edilməsi olan beş inkişaf mərhələsini təqdim edir. Bundan başqa, bu mexanizm inteqrasiya pro-
sesləri, bu növ riskin azaldılması ilə bağlı alət və strategiyalarla güclü əlaqəyə malikdir. Bundan 
başqa, qeyd etmək lazımdır ki, əməliyyat riski yalnız sadə normativ zərurət deyil, həm də riskə 
görə uyğunlaşdırılmış sərmayə gəlirindən (RAROC) istifadə etməklə iqtisadi sərmayənin optimal 
şəkildə yatırılması nəticəsində qoyulan investisiyadır. Bu indeks risk xərclərinin düzgün şəkildə 
qiymətləndirilməsi, müştərilərin, onların davranışlarının, təşkilatın və onun proseslərinin daha 
yaxşı öyrənilməsini təmsil etməklə ümumi və funksional idarəetməyə kömək edir. 

Əməliyyat riskinin səviyyəsini müəyyən etmək üçün maliyyə müəssisəsi bəzi ümumi tələbləri 
yerinə yetirməlidir: fəaliyyətlərin idarə olunması üçün rəsmi mexanizm ciddi olmalı; təşkilati 
strukturu çox aydın olmalı; dəqiq, şəffaf və əlaqəli öhdəliklərə malik olmalı; risklərin müəyyən 
edilməsi, idarə olunması, monitorinqi və hesabatlılığı üçün səmərəli prosesə malik olmalı; həddən 
artıq aydın inzibati çərçivəyə malik olan düzgün daxili nəzarət mexanizminə sahib olmalı; 
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əməliyyat riskinə məruzqalma hallarını qiymətləndirmək və idarə etmək üçün siyasət və prosesləri 
əks etdirməli; müxtəlif ssenarilər üçün bərpa planını sübut etməlidir. Bu yolla maliyyə müəssisəsi 
böhran zamanı baş verən itkilərdən müdafiə olunur.  

Bankların əllərində  əməliyyat riskinin idarə olunması qərarının qəbul edildiyi tarixdə istifadə 
edilə biləcək müxtəlif alətlər var. Bu alətlər aşağıdakılardır: riskin qiymətləndirilməsi və müəyyən 
edilməsi, risk indeksləri, itkilərə səbəb olan hadisələrin məlumat bazası, risk planı və ya hədəf 
artım.  

Əməliyyat risklərinin idarə olunmasının əsas faydaları səhmlərin dəyərinin artması, əməliyyat 
riskindən mühafizə, nüfuzun qorunması və əməliyyat itkilərini aşağı səviyyədə tutmaqdır [11, 
237]. 

Əməliyyat riskinin idarə olunması aşağıdakı bir-biri ilə əlaqəli elementlərin mövcud olmasını 
nəzərdə tutur: 

• Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi siyasəti. Bu siyasətdə bu növ riski əmələ gətirə bilən 
bütün hadisələr nəzərə alınır: şirkət daxilində dələduzluq, şirkətdən kənarda dələduzluq, kadr 
siyasəti və iş yerinin təhlükəsizliyi, korporativ aktivlər, sistemlərin dayanması və zəif fəaliy-
yət göstərməsi, müştərilərə və müxtəlif biznes tərəfdaşlarına qarşı münasibət, elektron bank 
işi sisteminin təhlükəsizliyi; 

• Əməliyyat riskinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə tədbirlər; 
• Əməliyyat riskinin idarə edilməsi prosedurları. Bu prosedurlar xətalar haqqında məlumatları 

vaxtında toplamaq məqsədilə daxili plan üçün risklərin azaldılması ilə bağlı qiymətləndirmə, 
monitorinq və texnologiyalarla təmsil olunur. 

• Əsas maraq dairəsində böhran halında biznesi yenidən başlatmaq planları olan müəssisələr; 
• Hüquqi risklərin və nüfuz risklərinin qiymətləndirilməsi. 
 

Nəticə  
Azərbaycanda mövcud iqtisadi şəraitdə bankların risklərə həssaslığının artması və yeni risk 

zonalarının yaranması risklərin idarə edilməsi ilə bağlı təcrübələrin təkmilləşdirilməsini zəruri 
edir.  Banklar əməliyyat riskinin idarə olunması qaydalarını yeni dövrün çağırışlarına uyğun olaraq 
dəyişdiriblər. Belə ki, bankların əsas hədəfləri - daha yüksək kapital rentabelliyi, gözlənilməyən 
itkilərdən yayınmaq, əməliyyatların effektivliyini artırmaq, bank fəaliyyətinin idarə olunması 
prosesində əməliyyat riskinə daha çox diqqətin ayrılması, müştərilər üçün xidmət keyfiyyətinin 
artırılması, məlumatların və insan resurslarının səmərəli şəkildə idarə olunmasıdır. 
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Вопросы управления операционным риском в банках 
 

Резюме 
Целью исследования является предоставление рекомендаций и предложений по надле-

жащему управлению и улучшению операционных рисков в банковской системе. В то же 
время - это изучение и применение международного опыта управления операционными 
рисками в банковской сфере.  

Методология исследования - в исследовательской работе использовались такие эконо-
мические методы, как анализ, системный подход, синтез и обобщение. 

Важность применения исследования заключается в поддержке определения подходов 
и приоритетов для обеспечения эффективности управления операционным риском в бан-
ковской сфере, для обогащения теоретических и практических пробелов в этой области. 

Результаты исследования - рекомендации и предложения подготовлены в соответст-
вии с требованиями современности и особенностями развития эффективности системы 
управления операционным риском в банковской сфере. 

Оригинальность и научная новизна исследования - Научная новизна исследования 
заключается в том, что с конца XX века банковская система претерпела коренные измене-
ния, в результате чего в банковской сфере были внедрены новые концепции управления 
рисками, в особенности управления операционными рисками. система Азербайджана. Банк 
изучил причины и последствия операционных рисков и выдвигает новые научно обосно-
ванные предложения по их предотвращению. 

Ключевые слова: банковский сектор, банковский риск, система управления рисками 
в банковской сфере, операционный риск, эффективное управление рисками. 
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Summary 

The purpose of the study is to provide recommendations and suggestions for the proper mana-
gement and improvement of operational risks in the banking system. At the same time, it is the 
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study and application of international experience in operational risk management in the banking 
sector. To achieve this goal, the following tasks have been set. 

Research methodology - economic methods such as analysis, systematic approach, synthesis 
and generalization were used in the research work. 

The importance of the application of the research is to support the identification of approac-
hes and priorities to ensure the effectiveness of operational risk management in the banking sector, 
to enrich the theoretical and practical gaps in this area. 

The results of the study - recommendations and proposals were prepared in accordance with 
the requirements of modern times and the development characteristics of the efficiency of the 
operational risk management system in the banking sector. 

Originality and scientific novelty of the research - The scientific novelty of the research is 
that since the end of the XX century the banking system has undergone radical changes and as a 
result new concepts of risk management, especially operational risk management have been 
introduced in the banking system of Azerbaijan. The bank has studied the causes and consequences 
of operational risks and puts forward new scientifically substantiated proposals to prevent them. 

Key words: banking sector, banking risk, risk management system in the banking sector, 
operational risk, effective risk management. 
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ELMİ-TƏDQİQAT MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ BİZNES PROSESLƏRİNİN İNVESTİSİYA 
CƏLBEDİCİLİYİNİN ARTIRILMASI MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi elmi-tədqiqat xidmətlərinin genişləndirilməsində biznes proseslərinin ro-
lunun araşdırılmasından ibarətdir. Elmi-tədqiqat xidmətlərinin son məhsul kimi formalaşdırılması 
və brendləşdirilməsinin, fəal tətbiqinin vacibliyi bildirilmişdir. Qlobal dəyişikliklər şəraitində el-
mi-tədqiqat xidmətlərinin strukturunun təkmilləşdirilməsi məsələlərinə baxılmışdır.  

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində təhlil, sintez və ümumiləşdirmə metodlarından 
istifadəyə üstünlük verilmişdir və eyni zamanda, elmi-tədqiqat xidmətləri üzrə müxtəlif tədqiqat-
çıların əsərlərindəki yanaşmalar nəzərə alınmışdır.   

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – elmi-tədqiqat xidmətlərinin genişləndirilməsində biznes pro-
seslərinin rolunun artırılması üzrə tədbirlər kompleksinin işlənməsi və fəaliyyət strategiyasının 
hazırlanması üçün faydalı ola bilməsidir.  

Tədqiqatın nəticələri – elmi-tədqiqat xidmətlərinin strukturunun genişləndirilməsi, bu istiqa-
mətlərdə biznes proseslərinin rolunun yüksəldilməsi, alınmış elmi nəticələrin istehsala daha sis-
temli şəkildə tətbiq edilməsi üzrə tövsiyələr verilmiş və təkliflər hazırlanmışdır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – elmi nəticələrin və kəşflərin kommersiyalaşdırılma-
sında biznes-proseslərin rolunun prioritetliyi ciddi arqumentlərlə əsaslandırılmış və mövcud prob-
lemlərə müasir baxışlar formalaşdırılmışdır. Elmi-tədqiqat nəticələrinin təyinatı üzrə istifadə olun-
masının və tətbiqi proseslərinin tənzimlənməsi, bunlarla bağlı dəqiq fəaliyyət strategiyasının for-
malaşdırılmasının vacibliyi əsaslandırılmışdır.  

Açar sözlər: elmi-tədqiqat xidmətləri, biznes prosesləri, tədqiqatın nəticələrinin biznesə tətbi-
qi, biznes-innovasiyalar, biznes proseslərin səmərəliliyi. 

 
Giriş 

Elmi-tədqiqatın təşkili və nəticələrin əldə edilməsi prosesləri nə qədər mürəkkəb və spesifik 
xarakter daşıyırsa, bu nəticələrin istehsal və xidmət sahələrinə tətbiq edilməsi, biznes proseslərində 
istifadəsinin təşkili və son nəticədə səmərəliliyinin əldə edilməsi bir o qədər mürəkkəb məsələlər-
dir. Təsadüfi deyildir ki, elmi-tədqiqatların son nəticələrinin tətbiqi prosesləri dünya təcrübəsində 
ən mürəkkəb problemlərdən hesab olunur və bu istiqamətdə dünyanın elm-texnoloji cəhətdən inki-
şaf etmiş ölkələrində axtarışlar müasir dövrdə də intensiv şəkildə davam etməkdədir. Ölkəmizdə 
də bu problemlər öyrənilməmiş və ya dərindən öyrənilməmiş səviyyədə qalmaqdadır. Etiraf etmək 
lazımdır ki, Azərbaycanda elmi-tədqiqatların nəticələrinin elmi-tədqiqat xidmətləri formasında el-
mi-praktiki məhsula, başqa sözlə, konkret biznes fəaliyyəti prosesinə çevirməkdə hələ də ciddi 
problemlər qalmaqdadır. Birincisi, elmi-tədqiqat fəaliyyətinin və bununla bağlı proseslərin lazımi 
səviyyədə maliyyələşdirilməsi mexanizmləri həll edilməmişdir. Sonra, elmi-tədqiqat və biznes 
subyektləri arasında, daha açıq desək, universitetlərlə biznes-subyektləri arasında sıx əməkdaşlığın 
formalaşdırılması və inkişaf etdirirlməsi məsələri ölkəmizdə hələ başlanğıc mərhələsindədir. Am-
ma, bu proseslər xeyli azdır və əksər universitetlərdə həmin istiqamətlərdə əməli fəaliyyətin olması 
barəsində məlumatlar da məhduddur. Bazar iqtisadiyyatına keçid digər ictimai elmlərdə olduğu 
kimi, iqtisad elmində də köklü dəyişiklikləri tələb edir və bu dəyişikliklər həm aparılan tədqiqat-
lara, həm də iqtisadçı kadr hazırlığı prosesinə yanaşmada özünü göstərir. Ölkədə həyata keçirilən 
iqtisadi islahatların, onların nəticələrinin elmi təhlillərin aparılması, ilk növbədə, iqtisadçıların 
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işidir [4]. İqtisadi proseslər dinamikliyini artırdıqca, elmi-tədqiqat xidmətlərinin biznes proseslə-
rinə daha geniş şəkildə tətbiqi vacib şərtlərdən biri kimi ortaya çıxır [11]. Buna görə də, elmi-
tədqiqatların nəticələrinin əsaslandırılmış formada istehsal proseslərinə, biznes sahələrinə çevik 
tətbiqi mexanizmlərinin yaradılması və onlardan səmərəli istifadə olunması tədbirləri görülməli-
dir.  

Elmi-tədqiqat sahəsində biznes proseslərinin səmərəli təşkili üzrə dünya təcrübəsi 
Biznes proseslərinin səmərəli təşkili bütün fəaliyyət istiqamətləri, o cümlədən elmi-tədqiqat 

sahəsi üçün də xüsusi önəm kəsb edir. Belə ki, elmi-tədqiqat xidmətlərinin son məhsul kimi for-
malaşdırılması məqsədilə, onların təyinatı üzrə tətbiq proseslərinə qədər maksimum operativ çat-
dırılması və son məhsulun alınması üçün sınaqların keçirilməsi, istehsal proseslərinin təşkil olun-
ması, bazarların öyrənilməsi, risklərin dəyərləndirilməsi, marketinq araşdırılmalarının aparılması 
və s. bu kimi tədbirlərin görülməsi vacib şərtlərdəndir. Ümumilikdə götürdükdə elm və texnolo-
giyalar nöqteyi-nəzərindən yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkələrdə bu məqsədlər üçün birbaşa 
investisiyalar yatırılır və böyük məbləğdə maliyyə resursları ayrılır, qrantlar təsis olunur və digər 
geniş miqyaslı tədbirlər görülür.  

Bu qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla, dünya təcrübəsindən yanaşdıqda, görmək mümkündür ki, 
təsərrüfat və xidmət müəssisələrində biznes proseslərinin modelləşdirilməsinə böyük üstünlük ve-
rilir [7]. Buna görə də, hesab edirik ki, analoji yanaşmalar elm və təhsildə də olmalıdır, bu sahələrin 
kommersiyalaşdırılması, biznes strukturlarının təşkil olunması, ölkə iqtisadiyyatının, elminin və 
təhsilinin inkişaf xüsusiyyətlərinə adaptivliyi ilə diqqət çəkən biznes proseslərinin tətbiqi istiqa-
mətində fəallıq təmin olunmalıdır. Tətbiqi tədqiqatlar yeni məhsulların yaradılmasına, müəssisədə 
artıq istehsal olunan məhsulların təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Onlar həmçinin yeni və ya 
təkmilləşdirilmiş məhsulların istehsalının əsas üsullarının müəyyən edilməsi, məhsulun keyfiyyə-
tinə nəzarət vasitələrinin işlənib hazırlanması və tətbiqi, innovativ biznes proseslərinin avtomat-
laşdırılması və mexanikləşdirilməsinin inkişafı ilə bağlı bu və digər işlərin həyata keçirilməsini 
əhatə edir. Tətbiqi tədqiqatların nəticələri texniki sənədlər, prototiplər, modellər və digər nəticələr 
şəklində ifadə olunur ki, bu da sonradan müəssisələrin təcrübəsinə yeni elmi ideyaların daxil edil-
məsi üçün əsas olur. Beləliklə, tətbiqi tədqiqatlar zamanı istifadə üçün ən real olan və eksperimen-
tal layihələndirmə işlərində daha da inkişaf etdiriləcək elmi nəticələr kompleksi formalaşır. Bu 
işlərin yerinə yetirilməsi gedişində tətbiqi tədqiqat prosesində müəyyən edilmiş imkanlar əsasında 
texniki problemlər həll edilir. Təkmilləşdirmə işləri texniki və işçi layihələrin formalaşdırılmasına, 
yeni məhsulların prototiplərinin istehsalına yönəldilmişdir, yəni inkişaf işləri əvvəllər tamamlan-
mış tədqiqat işlərinin nəticələrinin materiallaşdırılması ilə əlaqələndirilir. Bu işlər istənilən sənaye 
müəssisəsinin fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Onlar elmi-tədqiqat işlərinin yekun mərhələsi kimi 
çıxış edir və sırf elmi fəaliyyətdən sənaye istehsalı şəraitinə keçidi xarakterizə edir. Tədqiqat və 
təcrübə-konstruktor işlərinin ayrılmaz şəkildə bağlı olduğunu nəzərə alaraq, onların bir iştirakçı 
tərəfindən aparılması məqsədəuyğundur. 

Qeyd edək ki, biznes-proseslərin optimal olaraq təşkil edilməsi və bununla bağlı sistemli şəkil-
də tədbirlərin görülməsi vacib şərtlərdəndir. Bunun üçün kompleks tədbirlərin görülməsi və bir-
birilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi, istehsal, elm və menecment heyətinin formalaşdırıl-
ması tələb olunur. Eyni zamanda, hər hansı bir elmi-tədqiqat fəaliyyətinin nəticəsinin tətbiq edil-
məsi proseslərində biznes-prosesin təşkili üçün müxtəlif mərhələlər keçmək, resursları formalaş-
dırmaq, köməkçi materialları təmin etmək, istehsal qurğularını inşa etmək və sınaqdan çıxarmaq 
lazım gəlir. Ümumilikdə, biznes proseslərinin təsnifatlaşdırılması baxımından, növbəti proseslər 
daha çox diqqət çəkirlər: 1) əsas proseslər; 2) yardımçı proseslər; 3) köməkçi proseslər; 4) təmin-
edici proseslər; 5) idarəetmə prosesləri və 6) inkişaf prosesləri [15]. Digər tərəfdən, bu proseslərin 
hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri və özəllikləri vardır. Yüksək nəticələr əldə olunması üçün 
bunların mütləq şəkildə öyrənilməsi və dəyərləndirilməsi vacibdir. Qeyd olunan proseslər və digər 
yanaşmalar nəzərə alınmaqla, biznes proseslərinin əhəmiyyətli səviyyədə modelləşdirilməsi, qar-
şıya qoyulmuş strateji məqsədlərə çatmaq üçün fəaliyyət strategiyasının və üslublarının düzgün 
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seçilməsi, resursların yaxın, orta və uzunmüddətli dövr üçün balanslaşdırılması və proqnozlaşdırıl-
ması təmin edilməlidir. Biznes proseslərinin bir çox mühüm komponentlərinin, o cümlədən giriş 
və çıxış komponentlərinin, aparıcı göstəricilərin, məqsəd və sənədləşdirmələrlə bağlı məsələlərin 
hər bir detalına xüsusi diqqət yetirilməlidir [13]. Eyni zamanda, biznes-proseslərin təşkili və bu-
nunla bağlı tədbirlərin görülməsi zamanı əldə edilmiş elmi-tədqiqat nəticələrinin proqnozlaşdırılan 
gözləntiləri və onlarla bağlı hesabatlardakı materiallar öyrənilərək dəyərləndirilməlidir. Təəssüf 
ki, müasir dövrdə əksər dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən elm və texnologiyalar mərkəzlərində 
və universitetlərdə yüksək məhsuldarlığa malik biznes modelləri o qədər də inkişaf etməyib və 
tətbiq olunan biznes proseslərin kifayət qədər təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bir çox univer-
sitetlər isə ənənəvi stereotiplərdən və vərdişlərdən çıxmaqda xeyli çətinlik çəkirlər, yeni texnolo-
giyaların mənimsənilməsində gecikirlər, texnoloji parkların yaradılması, elm və sənaye müəssisə-
lərinin nümayəndələrinin fəaliyyətinin daha səmərəli şəkildə təmin olunmasında səmərəliliyə nail 
ola bilmirlər [14].  

Universitetlərdə, elmi-tədqiqatyönlü müəssisələrdə və mərkəzlərdə əldə olunan elmi nəticələrin 
biznes proseslərinin vasitəsilə reallaşdırılması və bununla bağlı investisiya cəlbediciliyinin artırıl-
ması tədbirlərinə daha çox diqqətin yönəldilməsinin vacibliyini qeyd etmək istərdik. Burada əsas 
yanaşma, tədqiqatçıların məhsuldar şəkildə fəaliyyət göstərməsi və əldə etdikləri elmi nəticələrin 
istehsal və xidmət proseslərində tətbiqi üçün müvafiq şəraitin olması, bu proseslərə peşəkar mene-
cerlərin və potensial investorların cəlb olunmasından ibarətdir və bunlar son nəticədə həlledici 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu tədbirlər sırasında daha çox diqqət çəkənləri qeyd etmək istərdik: 1) məq-
sədli elm-tədqiqat qrantlarının təşkil olunması və bununla bağlı müsabiqələrin şəffaflığının təmin 
edilməsi; 2) potensial və istedadlı tədqiqatçıların seçilməsi, müxtəlif perspektivli layihələr üzrə 
ixtisaslaşdırılması və peşəkar tədqiqatçı qruplarının, komandasının formalaşdırılması; 3) mühüm 
və prioritet problemlər üzrə ciddi elmi müzakirələrin və forumların keçirilməsi; 4) tədqiqat ma-
teriallarının sınaqdan keçirilməsi və tətbiq üçün hazırlanması istiqamətində zəruri tədbirlərin gö-
rülməsi və müvafiq şəraitin yaradılması; 5) maraqlı tərəflər, o cümlədən sənaye müəssisələri, 
maliyyə-kredit təşkilatları və investisiya birlikləri, holdinqləri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi və 
birgə layihələrin həyata keçirilməsi və s. Bundan əlavə, biznes proseslərinin idarəetmə həlqələrinin 
işlək vəziyyətə gətirilməsi, nəzarət sisteminin formalaşdırılması, elmi-tədqiqat nəticələrinin adap-
tivlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və verə biləcək praktiki töhfələrin əhəmiyyətli şəkildə və 
obyektiv olaraq qiymətləndirilməsi tələb olunur. Biznes proseslərinin adekvatlığı və optimallığını 
müəyyənləşdirmək üçün bir qrup göstəricilər daha çox diqqət çəkirlər və ön plana çıxırlar: 1) giriş 
və çıxışların sayı, burada əsas meyar daha az bu proseslərin təkrarlanması ilə ölçülür, mühəndislik 
və iqtisadi səmərəlilik baxımından biznes prosesin vahid və ideal vəziyyətə gətirilmiş girişinin 
olması daha məqsədəuyğundur və bu halda çıxış mənbələri daha optimal şəkildə 2 və 3 çıxışdan 
ibarət olur; 2) biznes prosesə daxil olan prosedurların sayının optimallığı məsələləri və daha çox 
yüksək səviyyədə qəbul olunan meyar kimi 7-dən 11-ə qədər olan prosedurlar əsas götürülür, yəni 
inkişaf etdirilir; 3) prosesin idarə edilməsi üçün təhlükə yarada biləcək mümkün istisnaların sayı 
və 4) cəlb olunan işçi və bölmələrin sayı  [10]. Əlbəttə, biz hesab edirik ki, bu göstəricilərin sayını 
artırmaq da olar, məsələn biznes prosesləri zamanı qeyri-təkmil özünü göstərən elementlərin, 
yaxud reqlamentdəki qüsurların sayı, risklər və s. göstəriciləri də nəzərə almaq olar.  

Biznes proseslərin optimallığının yüksəldilməsi və bununla əlaqədar olaraq investisiya cəlb- 
ediciliyinin tələb olunan şərtlər səviyyəsinə qaldırılması vacib məsələlər kimi xarakterizə olunur-
lar. Bu həm də elmi-tədqiqatın nəticələrini istehsal proseslərinə tətbiq edən sahibkarlıq və ya biz-
nes subyektinin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin göstəricisi kimi də qəbul oluna bilər. Belə 
olduğu halda, biznes prosesləri investorlar üçün daha cəlbedici görünər və investisiyaların yatırıl-
masında lazım olan qərarlar qəbul edilər, investorlar daha çox maraqlı tərəf kimi çıxış edərlər. 
Biznes subyektlərinin fəaliyyətinin yeni çağırışlara uyğun şəkildə modelləşdirilməsi, məhz onların 
rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsindən və manevrlilik potensiallarından bilavasitə asılıdır  [9]. Bun-
larla bərabər, elmi-tədqiqat müəssisələrində infrastrukturun gücləndirilməsi, maddi-texniki baza-
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nın səviyyəsinin qaldırılması, zəruri avadanlıqların alınması, xüsusilə laborotoriya – sınaq cihazla-
rının alınması, eksperimentlər və sınaqlar üçün müvafiq şəraitin yaradılması daha çox ön plana 
çıxarılmalı və ardıcıl şəkildə baxılmalıdır.  

Elmi-tədqiqat nəticələrinin praktiki tətbiqi ilə bağlı məsələlərdə həlledici rol oynayan istehsal 
tsiklinin təşkili ilə əlaqədar biznes proseslərin bir qrup növü daha çox diqqət çəkir. Məsələn, əsas 
biznes proseslərə diqqət yetirsək, burada müəssisənin gəlirləri formalaşır, mal istehsalı və xidmət-
lərin göstərilməsi ilə bağlı məqsədli proseslər gedir. Digər tərəfdən, dolayı biznes proseslərinin 
xüsusiyyətlərinə baxsaq, görə bilərik ki, bu halda istehsal olunan mal və göstərilən xidmətlərlə 
bağlı istehsal tsiklində əlavə gəlirin formalaşdırılması daha çox diqqət mərkəzində olur. Eyni za-
manda, köməkçi biznes proseslər nöqteyi-nəzərindən, zəruri resurslarla və mal-materiallarla təmi-
nat problemlərini, fəaliyyətin təşkili ilə bağlı məsələləri özündə ehtiva edən bir prosesin şahidi 
oluruq. Bunlarla bərabər, biznes proseslərin başqa bir növü, yəni təminatedici proseslərin  mahiy-
yətinə gəlincə isə, burada istehsal və xidmət infrastrukturunun gücləndirilməsi və dəstəklənməsi 
ilə bağlı məsələlər daha çox ön plana çıxır. İnkişaf biznes prosesləri isə özündə mal və xidmətlərin 
təkmilləşdirilməsini, texnologiyaların inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Sahibkar biznes pro-
seslərinin əsasında isə, ilk növbədə mal və xidmətlər üzrə bütöv tsiklin idarə olunması məsələləri 
yer almışdır və bununla bağlı proseslər reallaşdırılır. Nəhayət, reqlament biznes prosesi isə – isteh-
sal və xidmətlərlə bağlı tsikldə qaydaları və tələbləri özündə birləşdirir [6]. Bunlarla yanaşı, son 
dövrlərdə biznes proseslərin yüksək texnologiyalara, o cümlədən “ağıllı” texnologiyala söykənmiş 
növlərinin formalaşması və daha müasir fəaliyyət modellərinin yaranması diqqət çəkir. Bütün bu 
proseslərin əsasında informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı fəaliyyət mexanizmləri 
yer almaqdadır və üstünlük təşkil etməkdədir [12]. Bu proseslərin təkmilləşdirilməsi və daha inten-
siv texnoloji irəliləyişlərin təmin edilməsi hazırkı dövrdə daha çox ciddi önəm kəsb etməkdədir. 
Eyni zamanda, innovasiyayönlü inkişafın yeni prioritetləri və xüsusiyyətləri hesabına elmi-tədqi-
qat müəssisələrində biznes-proseslərinin maksimum təkmilləşdirilməsi, mövcud mexanizmlərin 
və praktiki fəaliyyət alətlərinin yenilənməsi işləri daha sürətli xarakter almaqdadır [8.]. Analoji 
yanaşmalar, müasir dövrdə elmi-tədqiqat müəssisələrinin fəaliyyətində səmərəlilik problemlərinin 
həll olunmasında daha çox diqqət yetirilməsi tələb olunan məsələlərdəndir. Elmi-tədqiqat müəssi-
sələrində ənənəvi olaraq planlaşdırılan və həyata keçirilən elmi-tədqiqat layihələrinin səmərəliliyi 
ilə qlobal dövrün, yeni inkişaf səmtlərinin tələbləri arasında xeyli fərqlər vardır və bu amillər uzun 
illər ərzində formalaşmış elmi-tədqiqat yanaşmalarının dərindən təkmilləşdirilməsini və yaxud 
əsasən yenilənməsini zəruri etmişdir.  

Azərbaycanda elmi-tədqiqat müəssisələrində biznes proseslərinin investisiya cəlbedicili-
yinin yüksəldilməsi problemləri və perspektivləri 

Məlumdur ki, Azərbaycan ənənəvi olaraq innovativ inkişaf və iqtisadi artımın innovativ mode-
linə keçidin təmin edilməsi üçün zəruri olan əhəmiyyətli kadr, elmi-tədqiqat, ixtiraçılıq və texniki 
potensiala malikdir. Lakin Azərbaycanda elmi-tədqiqat işlərinin maliyyələşdirilməsi problemi var-
dır ki, bu təkcə elmi fəaliyyətlə birbaşa əlaqəli olan təşkilatların tədqiqatçıları və ya işçiləri üçün 
deyil, həm də istənilən digər müasir təşkilatlar üçün aktualdır. Azərbaycanda elmi-tədqiqatların 
maliyyələşdirilməsi problemlərindən biri dövlət büdcəsindən xərclərin üstünlük təşkil etməsidir. 
Təbii ki, bir çox ölkələrdə elmi-tədqiqat işlərinə dövlət dəstəyi mühüm yer tutur. Lakin müasir 
dünyada iqtisadiyyatın özəl sektoru da bu sahəyə böyük maraq göstərməlidir. Müəyyən edilmiş 
problemlərin həlli üçün innovativ biznes proseslərinin tətbiqi istiqamətlərini, müxtəlif maliyyələş-
dirmə mexanizmlərinin optimal nisbətini, habelə dövlət-özəl tərəfdaşlığından istifadə zamanı 
mümkün olan büdcə və büdcədənkənar maliyyələşdirmənin optimal birləşməsini tapmaq lazımdır.  

Elmi-tədqiqat müəssisələrində, həmçinin universitetlərdə elmi-tədqiqatyönlü və bu sahəyə cid-
di marağı olan perspektivli kadrların hazırlanması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Mə-
sələn, universitetlərdə doktorantura yolu ilə ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi olmaqla, elmi və elmi-
pedaqoji kadrların hazırlanmasını, ixtisas və elmi dərəcələrin yüksəldilməsini təmin etmək üçün 
güclü potensial vardır. Həmin amillər baxımından, bu səviyyədə gələcək perspektivli elmi tədqi-
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qatçıların hazırlanması və elmi-tədqiqat xidmətlərinin formalaşdırılmasında kifayət qədər vacib 
olan elmi mütəxəssislərin yetişdirilməsi təmin edilə bilər. Amma bunun üçün maraqlı tərəflərlə, o 
cümlədən elmi-tədqiqat müəssisələri və mərkəzləri ilə, şirkət və sənaye müəssisələri ilə sıx əmək-
daşlıq əlaqələri olmalıdır. Bundan əlavə, elmi tədqiqatçıların formalaşması və inkişafı proseslərinə 
xüsusi diqqət yetirilməli, elmi-tədqiqat işlərinin etibarlı şəkildə maliyyələşdirilməsi problemləri 
həll olunmalı, gənc elmi tədqiqatçılara qrantların ayrılmasında və xarici elmi mərkəzlərdə elmi 
mübadilələrdə iştirak etməsində dəstək proqramları və layihələri hazırlanaraq həyata keçirilməli-
dir. Hesab edirik ki, gənc elmi tədqiqatçılar üçün stimullaşdırıcı elmi qrant müsabiqələri təşkil 
olunmalı və onların məişət problemlərinin həll edilməsi üçün dövlət tərəfindən xüsusi dəstək 
proqramı işlənilməlidir.  

Qeyd edək ki, elm sahəsi üzrə fəaliyyətin təşkilində müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələb 
olunan elmi-tədqiqat xidmətlərinin reallaşdırılmasına imkan verən innovatik infrastrukturun təşki-
linə xüsusi diqqət yetirilməsi vacib şərtlərdəndir. Bunlarla bərabər, ölkədə fəaliyyət göstərən uni-
versitetlərlə akademik qrumların birgə əməkdaşlığı təmin edilməli, bu cür qurumların müvafiq 
tədqiqat institutları və innovasiyayönlü istehsal müəssisələrinin, biznes subyektlərinin inteqrativ 
fəaliyyətinin təşkili istiqamətində daha təsirli tədbirlərin görülməsi addımları atılmalıdır. Məsələn, 
AMEA-nın beynəlxalq səviyyədə, ilk növbədə elmi-texniki yeniliklərin mübadiləsi və transferi 
istiqamətində əməkdaşlıq əlaqələri və tərəfdaşlıq münasibətləri ölkəmizin iqtisadi inkişaf dinami-
kası və qarşıya qoyduğu strateji hədəfləri ilə uzlaşmır və bu istiqamətdə fəaliyyətin müasir çağı-
rışlar səviyyəsinə qaldırılması tələb olunur. Təəssüf ki, bu qurumda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin 
hazırkı səviyyəsi elmi ictimaiyyət və cəmiyyət tərəfindən birmənalı qəbul olunmur. Bu qurumda 
fəaliyyət göstərən tədqiqatçıların əksər hissəsi yaşlı nəsildəndir və yenə təəssüf hissi ilə qeyd 
etmək lazımdır ki, onların çalışdıqları elmi-tədqiqat institutlarında əsas mübarizə yeni kəşflərin 
ortaya qoyulması və yaxud daha dərin tədqiqatların aparılması uğrunda yox, fəxri adların, dövlət 
mükafatlarının, yaxud dövlət tərəfindən yaradılmış elmin inkişafı üzrə müxtəlif qurumlardan elmi 
layihələrin, başqa sözlə hazır “payların” alınması uğrunda gedir. Yəni, elmi tədqiqatçılar güclü 
rəqabət mühitindən, elmi-tədqiqatlarla məşğul olmaq imkanından demək olar ki, məhrumdurlar. 
Eyni zamanda, dövlət tərəfindən elmi-tədqiqatlara ayrılan vəsaitlər də çox azdır və demək olar ki, 
bu sahəyə yönəldilən vəsaitlər əsas etibarı ilə əməkhaqqı və onunla bağlı müxtəlif fondlara, o cüm-
lədən sosial fonda yönəldilən ayırmalara sərf olunur. Həm də bizə görə, digər akademik müəssi-
sələrin və universitetlərin fəaliyyətlərində də bu məsələlər yenidən baxılmalı, elmi-tədqiqat müəs-
sisələrinə gənc alimlərin intensiv axınına imkan verən elmi fəaliyyət mühitinin yaradılması vacib-
dir. Başqa sözlə, elmi-tədqiqat işlərinin kommersiyalaşdırılması, bununla əlaqədar olaraq istehsal 
proseslərində əldə olunan nəticələrin daha geniş şəkildə tətbiq edilməsi məqsədilə yüksək texnolo-
giyalar əsaslı parkların yaradılması prosesləri sürətləndirilməlidir.   

Azərbaycanda innovatik infrastrukturun inkişafına dövlət tərəfindən ciddi önəm verilməsini 
qeyd etmək olar və son illərdə texnoparkların, sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin, aqro-
parkların, yüksək texnologiyalar parklarının yaradılması proseslərini buna misal göstərmək olar 
və əvvəldə bildirdiyimiz kimi bu proseslərin intensivləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Belə ki, məhz 
həmin istehsal infrastrukturu potensialı hesabına elmi-tədqiqat işlərinin kommersiyalaşdırılması 
proseslərinin genişləndirilməsi mümkündür. Artıq bir çox elm və innovasiyayönlü infrastruktur 
obyektləri və müəssisələri istismara verilmişdir və hazırda mühüm vəzifələr kimi bu infrastruktur-
dan istifadənin səmərəliliyinin təmin olunması, universitetlərin və elmi-tədqiqat müəssisələrinin 
həmin yüksək texnologiyalar əsaslı iqtisadi mexanizmlərdən daha məhsuldar bəhrələnməsi aktual 
olaraq qalmaqdadır. Hesab edirik ki, universitetlər bu kimi innovatik qurumlarla və iqtisadi sub-
yektlərlə inteqrativ əlaqə hesabına elmi-tədqiqat xidmətlərinin formalaşdırılmasında, elm və tex-
nologiyalar bazarlarına çıxmaqda fəal iştirak etmək potensialına malikdirlər və bu potensialdan 
məhsuldar istifadə olunması tələb olunur. Eyni zamanda, elmi-tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi 
proseslərində klaster institutundan səmərəli istifadə etməklə, daha çox maraqlı tərəflərin birgə 
fəaliyyətini təmin etmək və elmi-tədqiqat işlərinin kommersiyalaşdırılmasında yeni imkanlar əldə 
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etmək mümkündür. Bu kimi yanaşmalar hesabına elmi-tədqiqat işlərinə marağın artırılması, əldə 
olunan nəticələrin daha az müddət ərzində hazır məhsula və xidmətə çevrilməsini təmin etmək 
olar. Amma, bunun üçün innovasiya proseslərinə, elmi-tədqiqatların təşkili və tənzimlənməsi təd-
birlərinə strateji yanaşmalar ön plana çıxarılmalıdır. Bütün bunlar elmi-tədqiqat müəssisələrində 
investisiya cəlbediciliyini artırmağa imkan verər və biznes-proseslərin səmərəliliyinin artırılma-
sına əlavə potensial formalaşdırar.  

Artıq ölkəmizdə çoxfunksiyalı iqtisadi mexanizmlərin yaradılması, o cümlədən, texnoparkların 
və sənaye parklarının təşkili elmi-tədqiqat xidmətlərinin geniş spektrinin formalaşdırılması və biz-
nes proseslərinə çevrilməsi üçün əlverişli zəmin yaratmışdır. Amma, bunun üçün innovasiya 
texnoparklarında tədqiqatların və proseslərin effektiv təşkili üçün onların informasiya təminatının 
işlənməsi müasir dövr üçün ən zəruri və aktual məsələlərdən hesab olunur [1]. Bu, kompleks 
şəkildə innovasiya texnoparklarının fəaliyyətinin effektivliyinin yüksəldilməsi istiqamətində 
informasiya təminatı sisteminin arxitektur-texnoloji modelinin işlənməsini vacib məsələ kimi 
qarşıya qoyur [5]. Həmin amillər baxımından elmi-texniki aspektlər, təşkilati-iqtisadi amillər və 
hüquqi əsaslar nəzərə alınmaqla, biznes proseslərinin maksimum səmərəli təşkil edilməsi 
istiqamətində məqsədli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Belə ki, müasir biznes sahəsində elmi və 
texniki nailiyyətlərin düzgün tətbiqini nəzərdə tutan innovasiya sistemi sürətlə inkişaf edir [3]. 
Analoji proseslərin ölkəmizdə də sürətləndirilməsi vacibdir. Elmi-tədqiqatların nəticələrinin 
rəqabətqabiliyyətli xidmətlərə çevrilərək, müxtəlif istiqamətlərdə sahibkarlıq fəaliyyətində səmə-
rəli istifadə olunması mexanizmləri və müvafiq biznes mühiti yaradılmalıdır. Ümumilikdə bax-
dıqda, elmin və elmi-tədqiqatların əsas vəzifələrindən biri – ölkədəki inkişaf problemlərinin və 
inkişaf modelinin sistemli şəkildə tədqiqindən ibarətdir [2]. Qlobal dəyişikliklər dərinləşdikcə bu 
qeyd olunan məsələlərə yanaşmalar da dəyişməkdədir və elmi-tədqiqatların təşkilində daha məh-
suldar şəraitin yaradılması, resurs təminatının yüksək səviyyədə təmin edilməsi, alim və tədqiqat-
çıların diqqətinin isə aparılan tədqiqatların səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilməsi ön plana 
çıxmalıdır .  

Son illərdə ölkəmizdə elmi-tədqiqat müəssisələrinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün geniş 
perspektivlər formalaşmış və əlverişli mühit yaranmışdır. Artıq Azərbaycanın 3 rabitə peyki vardır 
və yüksək texnologiyaların imkanlarından istifadə olunmasında real, həm də əlçatan rəqəmsal 
resurslar vardır. Eyni zamanda, 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi və bu 
ərazilərin dirçəldilməsi istiqamətində irimiqyaslı layihələrin reallaşdırılmasına başlanılması, xüsu-
silə yüksək texnologiyalardan, o cümlədən “ağıllı” texnologiyalardan, yaşıl iqtisadiyyat yanaşma-
larından istifadəyə üstünlük verilməsi yeni elmi-tədqiqatların aparılmasını zəruri edir. Bundan əla-
və, yeni yaradılmış Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının kifayət qədər yeraltı və yer-
üstü sərvətləri vardır. Bu iqtisadi rayonlarda elmi-tədqiqat müəssisələrinin yaradılması, müvəqqəti 
və daimi elmi yaradıcılıq kollektivlərinin formalaşdırılması, lazım gəldikdə səyyar elmi ekspedi-
siyaların təşkili maksimum aktuallıq səviyyəsinə qalxmışdır.  

 
Nəticə 

Yaxın illərdə bu amillər nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda elmi-tədqiqat müəsissələrində və elmi 
mühitdə, həmçinin universitetlərdə elmi-tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi və elmi xidmətlərin 
strukturunun təkmilləşdirilməsi proseslərinin şahidi olacağıq. Bunlarla əlaqədar olaraq, elmi-təd-
qiqat xidmətlərinin genişləndirilməsində biznes proseslərinin rolunun artırılması mühüm zərurət 
kimi tələb olunacaqdır və bununla bağlı bir sıra problemlərin sistemli formada həlli istiqamətində 
təsirli tədbirlərin görülməsi vacibdir:  

− yeni çağırışlar əsas götürülməklə ölkəmizdə elmi-tədqiqat müəssisələrinin fəaliyyətinin təş-
kilinə və ümumilikdə elm sahəsində investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına konseptual yanaş-
malar formalaşdırılmalı və prioritetlik səviyyəsi yüksəldilməlidir; 

− elmi-tədqiqatların nəticələrinin kommersiyalaşdırılması mexanizmlərinin və bununla bağlı  
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qanunvericilik bazasının, xüsusilə innovasiya fəaliyyətini özündə ehtiva edən ölkə qanununun 
işlənməsi və mövcud qanunların maksimum təkmilləşdirilməsi tələb olunur;  

− ölkəmizdə fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat müəssisələrində formalaşan xidmətlərin struktu-
runun genişləndirilməsinə və brendləşdirilməsinə xüsusi önəm verilməli, məqsədli elmi qrantlar 
təsis olunmalı və perspektivli tədqiqat layihələrinin maliyyələşdirilməsi mexanizmləri işlənilməli, 
vergi güzəştləri tətbiq olunmalı, həmçinin digər dövlət dəstəyi alətləri hazırlanmalıdır və s.  
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Вопросы повышения инвестиционной привлекательности бизнес-процессов в 

научно-исследовательских предприятиях 
 

Резюме 
Цель исследования - заключается в определении пути повышения инвестиционной 

привлекательности бизнес-процессов в научно-исследовательских предприятиях. С этой 
целью раскрыта сущность основных проблем путей повышения инвестиционной привлека-
тельности и барьеров, мешающих улучшению эффективности бизнес-процессов  в научно-
исследовательских учреждениях.  

Методология исследования - заключается в использовании ряда экономических мето-
дов, в том числе анализа, синтеза, сравнения, обобщения и научных предположений и выво-
дов учёных-исследователей, специализирующихся на изучении повышения инвестицион-
ной привлекательности бизнес-процессов. 

Важность применения исследования - заключается в определении более оптимального 
пути повышения инвестиционной привлекательности бизнес-процессов в научно-исследо-
вательских предприятиях и разработке более эффективных механизмов обеспечения про-
дуктивности бизнес-процессов.  

Результатом исследования - является  определение рационального пути повышения ин-
вестиционной привлекательности бизнес-процессов в обеспечении эффективности научно-
исследовательских предприятий. 

Оригинальность и научная новизна исследования - оригинальность заключается в  
подготовке материалов статьи на основе проведённых исследований и авторских подходов. 
Научная новизна выражается в обосновании и определении более оптимальных и сбалан-
сированных путей решения проблем, мешающих повышению инвестиционной привлека-
тельности бизнес-процессов на научно-исследовательских предприятиях.  

Ключевые слова: научное-исследовательские предприятия, бизнес-процессы, инвес-
тиционная привлекательность,  повышение инвестиционной привлекательности биз-
нес-процессов, эффективность бизнес-процессов, перспективы обеспечения инвести-
ционной привлекательности в научно-исследовательских предприятиях. 
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Issues of increasing investment attractiveness of business processes in research enterprises 
 

Summary 
Purpose of the study - is to determine how to increase the investment attractiveness of business 

processes in research enterprises. The essence of the main problems of ways to increase investment 
attractiveness and barriers that prevent improving the efficiency of business processes in research 
institutions are analyzed for this purpose. 

Research methodology - consists in the use of a number of economic methods, including anal-
ysis, synthesis, comparison, generalization and scientific assumptions and conclusions of research 
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scientists specializing in the study of increasing the investment attractiveness of business pro-
cesses. 

The importance of applying - is to determine the best way to increase the investment attracti-
veness of business processes in research enterprises and to develop more effective mechanisms to 
ensure the productivity of business processes. 

The result of the research - is to determine a rational way to increase the investment attrac-
tiveness of business processes in ensuring the efficiency of research enterprises. 

The originality and scientific novelty - originality consists in the preparation of the materials 
of the article on the basis of the scientists’ approaches. Scientific novelty is expressed in 
substantiating and determining more optimal and balanced ways to solve problems that prevent 
increasing the investment attractiveness of business processes at research enterprises.  

Key words: research enterprises, business processes, investment attractiveness, increasing 
investment attractiveness of business processes, efficiency of business processes, prospects of 
ensuring investment attractiveness in research enterprises. 
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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi- tədqiqatın məqsədi Azərbaycan Respublikası timsalında tədarük zənciri 
idarəçiliyinin həyata keçirilməsində əsas amilləri və maneələri müəyyənləşdirməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası- sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Azərbaycanda yaşıl aqrar-ərzaq tədarük zəncirlərinin tətbiqi 

ölkədə müasir infrastrukturun  təkmilləşdirilməsi, sahənin səmərəliliyinin artırılması və əhaliyə 
keyfiyyətli ərzaq məhsullarının satışının yaxşılaşdırılması imkanı yaradır. 

Tədqiqatın nəticələri - məqalədə yaşıl aqrar-ərzaq təchizat zəncirlərinin inkişafının dövlət tən-
zimləmə vasitələrilə təkmilləşdirilməsi, idarəetmə mexanizminin səmərəli təşkili və məhsulların 
beynəlxalq səviyyədə yüksək mövqe tutması məsələləri və təchizat zəncirinin idarə edilməsinə 
yanaşmaların təkmilləşdirilməsi üzrə nəticələr təhlil edilmiş, onların Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı 
müvafiq təkliflər verilmişdir.   

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - aqrar sahəyə dövlət dəstəyi mexanizminin yaxşılaş-
dırılması istiqaməti kimi yaşıl aqrar-ərzaq təchizatı zəncirlərinin tətbiqi və idarə olunmasının tək-
milləşdirilməsi yolları göstərilmiş, yaşıl aqrar-ərzaq təchizatı zəncirinin inkişafı istiqamətində aq-
rar sahə klasterlərinin tətbiqi və inkişaf etdirilməsi zəruriliyi əsaslandırılmışdır.  

Açar sözlər: aqrar sahə, yaşıl aqrar-ərzaq təchizat zənciri, idarəetmə sistemi, aqrar klaster-
ləşmə, qida təhlükəsizliyi. 

 
Giriş 

Aqrar sahəyə diqqət sənayenin inkişafı və müasir yanaşma nöqteyi-nəzərindən onun idarə olun-
masının ölkə iqtisadiyyatının lokomotivi ola bilməsi ilə əlaqədardır. Ölkənin aqrar qida məhsulla-
rına tələbatı yüksəkdir və ixracatçı ölkələr yüksək səviyyədə inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik ol-
malıdırlar [3]. Bu səbəbdən aqrar sahə yüksək əlavə dəyərli məhsulların istehsalını artırması lazım 
olan logistika, nəqliyyat, aqrar maşınqayırma və qida sənayesinin inkişafının lokomotivi ola bilər. 

Aqrar sahənin inkişafının müasir idarəetmə metodlarının tətbiqi imkanları 
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Stra-

teji Yol Xəritəsi”nin [1] əsas məqsədi dünya ərzaq və kənd təsərrüfatı bazarına ekoloji cəhətdən 
təmiz məhsulların ixracının artması ilə əlaqəlidır. Burada, əsasən texnoloji cəhətdən ərzaq məh-
sullarının dərin emal prosesində robotlaşdırma texnologiyalarının tədbiqi, yüksək məhsuldar cins 
heyvanların, bitki sortlarının və biotexnologiyaların istifadəsi nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə döv-
lət tərəfindən böyük dəstəyə ehtiyac vardır. Burada güclü elm və təhsil komplekslərinin yaradıl-
ması, kənd təsərrüfatı məhsulları və ərzaq tullantıları üzrə dərin və kompleks emal texnologiyala-
rının tədbiqi və sair nəzərdə tutulur.   
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Respubilkamızda aqrar sahənin inkişafı strategiyası ölkə əhalisinin ərzağa əlçatanlığının və ər-
zaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, yoxsulluğun azaldılmasına, yeni iş yerlərinin yaradılması-
na və yerli istehsalın artırılmasına yönəldilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycanda aqrar sahənin in-
kişafı strategiyası aşağıdakı vəzifələrin həllini də əhatə edir [2, s. 527-535]:  

- sənayenin rəqəmsallaşdırılmasının artırılması; müasir texnologiyaların tətbiqi; müştəri mər-
kəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi. 

Üstəlik, aqrar sahədə və onun məhsullarının tədarükündə müasir idarəetmə metodlarının tətbiqi 
Azərbaycan üçün yüksək logistika xərcləri ilə xarakterizə olunduğundan xüsusilə aktual məsələdir. 
Belə ki, Azərbaycanda aqrar sahə məhsullarının tarladan satış məntəqəsinə çatdırılması üçün lo-
gistik xərclər bütün xərclərin 18%-ni təşkil edir, Fransa, Almaniya və ABŞ-da bu göstərici müva-
fiq olaraq 8% və 6%-dir [3]. 

Dünya ölkələri üzrə aqrar sahədə iqtisadi, sosial və ekoloji aspektləri əhatə edən davamlı inkişaf 
prinsiplərinə əsaslanan yeni iqtisadi məkan formalaşır [4]. Yaşıl tədarük zənciri idarəçiliyinin tət-
biqi sənaye fəaliyyətinin sinerji effektini əldə etməyə və bütün iştirakçıların maraqlarını birləşdir-
məyə imkan verir. Yaşıl tədarük zəncirinin idarə edilməsi konsepsiyası xidmət, maddi, maliyyə və 
informasiya axınının optimallaşdırılmasını əhatə edir və mütəxəssislərə idarəetmə xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmaqla aqrar sahə müəssisəsinin maddi-texniki təminatını yaxşılaşdırmaq, həyata keçir-
mək və daha da inkişaf etdirmək üçün real imkanlara imkan yaradır. 

Ölkəmizin müasir inkişaf konsepsiyası aqrar sahənin xüsusi çəkisini yüksəldərək iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsini və davamlılığını təmin etməkdir [5, s. 42-61].  

Şərq Tərəfdaşlığının (ŞT) bir hissəsi olaraq, ölkə yaşıl iqtisadiyyata keçid barədə öhdəlik götü-
rüb, əsasən bunlara aiddir: 

- təbii kapitalın ölçülməsini və qiymətləndirilməsini yaxşılaşdırmaq; 
- ətraf mühitin infrastrukturunu tətbiq etmək; 
- ekoloji şüurlu istehlakçı davranışını inkişaf etdirmək; 
- yaşıl iqtisadiyyat və yaşıl təchizat zəncirinin idarə edilməsi prinsiplərinə əsaslanan ticarətin 

inkişafına kömək etmək. 
Azərbaycanda yaşıl aqrar-ərzaq təchizatı zənciri üzrə idarəetmə sistemi aşağıdakı xüsu-

siyyətlərlə xarakterizə olunur [6]: 
- müasir şəraitə uyğun olmayan anbar infrastrukturu; 
- nəqliyyat vasitələrinin həddindən artıq yüklənməsindən yaranan yolun pisləşməsi, bu da 

çatdırılma müddətinin artmasına səbəb olur; 
- logistika proseslərinin müasir tələb və standartlara uyğun olmaması; 
- satış partiyalarının formalaşdırılması və logistik xərclərinin azaldılması üçün fermerlərin zəif 

əməkdaşlığı; 
- aqrar sektorda qida təhlükəsizliyi və keyfiyyət standartlarının ləng tətbiqi. 
Hal-hazırda yaşıl tədarük zəncirlərinin tətbiqi fərdi fermerlər üçün müvafiq məsələ deyil. Bu-

nunla yanaşı, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və neft sənayesinin əhəmiyyətinin azaldılması üçün 
hərtərəfli tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan verdiyi üçün bütövlükdə dövlət üçün əhəmiyyət-
lidir [7, s.1314-1315].  

Aqrar sahədə yaşıl tədarük zəncirlərinin tətbiqi yüksək məhsul keyfiyyəti ilə əlaqələndirilir, 
xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdən (AB, ABŞ və digər inkişaf etmiş iqtisadiyyatlar) müştərilərin 
cəlb edilməsinə kömək edən üzvi ekoloji təmiz məhsulların istehsalı ilə [6].   

Aqrar sektorda, xüsusilə Avropa Birliyi ölkələrinin nümunəsində yaşıl tədarük zəncirlərinin 
tətbiqi aşağıdakı rəqabət üstünlüklərini təmin edir [2, s. 527-535]: 

- ətraf mühitə müştəriləri cəlb etməklə emal sənayesinin cəlbediciliyini artırır; 
- səmərəli logistika idarəetməsi (nəqliyyat, anbar, saxlama, təmir, azaldılmış boş vaxt və ətraf 

mühitin çirklənməsi üçün cərimələr) hesabına sahənin gəlirliliyi artır; 
- tullantıları minimuma endirir, tullantıların təkrar emalı da daxil olmaqla enerjiyə qənaət edən 

texnologiyalar tətbiq edilir; 
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- Euro 4 və Euro 5, alternativ yanacaq, daha etibarlı nəqliyyat vasitələri tətbiq edilərək, həm-
çinin əsas logistika proseslərinin məhsuldarlığını artırmaqla logistika xidmətlərinin keyfiyyəti 
yüksəlir; 

- yeni aqrar texnologiyaları tətbiq edilir, kadr potensialından istifadənin səmərəliliyi artır və 
ətraf mühitin qorunmasına xüsusi diqqət yetirilir. 

Aqrar sahədə yaşıl tədarük zəncirləri konsepsiyası, bütün növ axınların idarə edilməsinə 
inteqrasiya olunmuş bir yanaşma ehtiva edir və eyni zamanda layihənin icrası zamanı ortaya çıxan 
axın proseslərinin tam resurs və funksional spektrini əhatə edir. Bu gün qabaqcıl texnologiyaların 
aqrar sahəyə tətbiqi tələb olunan sərmayə miqdarı səbəbindən dövlət dəstəyinə ehtiyac duyur. Ət-
raf mühitə qayğıkeş yanaşmaya əsaslanan istehsal və logistika idarəetməsi ətraf mühitə təsirləri 
nəzərə alınmaqla sistemli bir proses təşkilini əhatə edir və fərdi sahibkarlar üçün çox vaxt mümkün 
olmayan əhəmiyyətli investisiyalar tələb edir [8, s. 169]. 

Aqrar sahənin inkişafında yaşıl tədarük zəncirinin rolu 
Aqrar sahəyə yatırılan investisiyalar iqtisadi inkişaf və tərəqqi üçün əsas amillər kimi diqqət 

çəkirlər.Bu sahələrə yatırılan investisiyaların səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün bütün amillər, o 
cümlədən prioritet fəaliyyət sahələrinin ən xırda detalları belə dərindən öyrənilməli və obyektiv 
olaraq qiymətləndirilməlidir. İqlim və ekoloji amillər, torpaqla bağlı xüsusiyyətlər, regionun əkin-
çilik və biçinçilik ənənələri, regionda mövcud iqtisadi durum, resurs potensialı, idarəetmə xüsu-
siyyətləri, investisiya mühiti, qanunvericilik səviyyəsi, vergi sistemi və s. yetərincə dəyərləndiril-
məli və diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır [16, s. 76-78]. 

Azərbaycanın infrastrukturu postsovet ölkələrinə xas olan meyillərlə səciyyələnir Dünya Ban-
kının məlumatlarına görə, strateji infrastruktur qaynaqlıdır və onun saxlanılması və inkişafı çox 
vəsait tələb edir. Eyni zamanda, tədarük zənciri idarəçiliyinin həyata keçirilməsinə təsir edən mən-
fi amillər infrastrukturun (ilk növbədə müasir anbarlar və nəqliyyat infrastrukturu), təchizat zən-
cirinin idarə olunması üçün məlumat alətlərinin və ixtisaslı kadrların olmamasıdır. 

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dünya ölkələrində aqrar sahənin fəaliyyətinin tənzimlənməsi 
mexanizmləri daha çox diqqət mərkəzindədir. Burada əsas məqsəd  mövcud mexanizmlərin qlobal 
çağırışlara adaptivliyinin təmin edilməsidir və iqtisadi proseslərin dəyişikliklərindən yaranan ten-
densiyaların nəzərə alınmasıdır. Digər tərəfdən, bu ölkələrdə aqrar sahənin fəaliyyətinin tənzim-
lənməsi məsələlərində onun strukturunun təkmilləşdirilməsi, pul dövriyyəsinin, investisiya-maliy-
yə təminatının gücləndirilməsi, kənd yerlərində aqrar sektorun xammal bazasının gücləndirilməsi 
üzrə dəstək mexanizmlərinin tətbiqi, rəqabət mühitinin dəstəklənməsi, social-iqtisadi sabitliyin tə-
min edilməsi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi və ətraf mühitin qorunması, ekoloji ça-
ğırışların diqqətlə nəzərə alınması prioritetlik təşkil edir [17, s. 123]. 

Səmərəli tədarük zənciri idarəetməsi yaxşı inkişaf etmiş infrastruktur tələb edir. Dövlət qurum-
ları logistika xidmətlərinin keyfiyyətini artırmaq və müxtəlif texniki səviyyəli layihələrin həyata 
keçirilməsi üçün xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə xarici (dövlət) logistik infrastruk-
turunu inkişaf etdirirlər. 

Azərbaycan logistik infrastrukturu vahid deyil; bu fakt yaşıl tədarük zənciri rəhbərliyinin tətbi-
qinə kömək etmir. Aqrar sahə istehsalçıları kooperativə az əhəmiyyət verirlər ki, bu da aqrar müəs-
sisələrin rəqabət qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir. İnfrastruktur bazarı elementlərinin inkişafı, xü-
susən də investisiya qoyuluşu ilə intensivləşdirilmək şərtilə aqrar sahədə yaşıl tədarük zəncirləri 
tətbiq edilə bilər. Son illərdə Azərbaycanda aqrar sahədə məhsuldarlığın artması müşahidə olunur 
ki, bu da ölkənin inkişafında sənayenin vacibliyini göstərir. Eyni zamanda, üzvi aqrar sahə məhsul-
larının istehsalındakı kəskin artım, tədarük zənciri idarəçiliyi də daxil olmaqla yaşıl texnologiyanın 
tətbiq edilməsinin əhəmiyyətinin fərqində olduğunu nümayiş etdirir. 

Nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafına şərti olaraq “Avropa” və “Amerika” kimi 
fərqləndirilə bilən iki əsas yanaşma mövcuddur. Birincisi, vergi güzəştləri, dövlət subsidiyaları və 
ya qrantlar verməklə yükdaşımaların səmərəliliyinin artırılmasını və logistika mərkəzlərinin inki-
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şafına yönəlmiş aktiv dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. İkincisi, logistika sek-
torunun bazar tənzimlənməsinə əsaslanır; dövlət müdaxiləsi ehtiyacını minimuma endirir və özəl 
şirkətləri və investorları logistika infrastrukturunun inkişafına investisiya qoymağa təşviq edir [6]. 

Aqrar klasterlərin tətbiqi Azərbaycanda aqrar sahədə mütərəqqi tədarük zəncirlərinin tətbiqi 
amili kimi logistika infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinin yollarından biridir. Faktorların aqrar 
sahənin inkişafına təsirinin təhlili göstərir ki, bir qrup daxilində infrastrukturun inkişafı rəqabət 
üstünlüklərinə kömək edir. Loqistika infrastrukturunu inkişaf etdirərək dövlət aşağıdakı üstün-
lükləri əldə edəcəkdir [9, s. 325]: daha səmərəli aqrar istehsal, şəffaf və açıq aqrar bazar, məhsul 
keyfiyyətinin monitorinqi, rəqabətqabiliyyətlilik, aqrar məhsulların, xüsusən pərakəndə ticarətdə 
aqrar sahədə məhsulların nizamlı paylanması, artırılmış büdcə, daha yaxşı yaşayış səviyyəli əhali. 

Yüksək keyfiyyətli aqrar-ərzaq məhsulları bazarını formalaşdırmaq üçün xidmət strukturlarının 
(soyutma, qablaşdırma və nəqliyyat) inkişafı və möhkəmləndirilməsinə əlavə olaraq yaşıl tədarü-
kün idarə olunması fəlsəfəsini tətbiq etmək, marketinq xidmətləri, malların keyfiyyətinin araşdı-
rılması və ticarət müəssisələri və sığorta şirkətlərinə xidmət göstərən kommersiya banklarına mə-
lumat verən vasitəçi firmaların fəaliyyətini inkişaf etdirmək lazımdır [2, s. 527-535]. 

Aqrar sahə istehsalçılarının, emal müəssisələrinin, bank qurumlarının və müxtəlif xarici sahib-
karlıq subyektlərinin iştirakı ilə inteqrasiyanı inkişaf etdirmək və müştərək müəssisələr yaratmaq 
mümkündür. Müasir aqrar sahə istehsalın böyüməsi yolu ilə gedir. Beləliklə, sənaye klasterləşməsi 
bir zərurətdir. Kiçik istehsalçıların birliyi yeni texnologiyaların tətbiqinə və investisiya cəlb edil-
məsinə imkan vermir; beləliklə, milli aqrar sahənin inkişafına klaster yanaşmasından istifadə et-
mək lazımdır. 

Bazar infrastrukturunun uğurlu fəaliyyətinin vacib hissəsi tədarük zəncirini izləmək və idarə 
etmək üçün vasitə kimi düzgün məlumat dəstəyidir. 

Mövcud infrastruktur (yollar və magistral yollar, su təchizatı, kanalizasiya, məktəblər və xəs-
təxanalar) əsas məsələdir; infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün yeni istiqamətlərin inkişafı (ge-
nişzolaqlı internet və simsiz telefon ehtimalı) nəzərə alınmalıdır.  

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, sektordakı əmək məhsuldarlığı ilə birlikdə durmadan inkişaf 
edir. Bu, əhəmiyyətli infrastruktur layihələrinin icrası ilə əlaqədardır; məsələn, artıq 51 aqropark 
(müəyyən məhsul növlərinin istehsalında ixtisaslaşmış Bakı aqroparkı, Ağstafa aqroparkı, Şəmkir 
aqroparkı, Xaçmaz aqroparkı, Yalama və s.) istifadəyə verilmişdir. 

Ən yaxşı aqrar təcrübələrin və yeniliklərin qəbul edilməsi, aqrar sahənin kommersiyalaşdırıl-
ması və modernləşdirilməsi üçün vacibdir. Logistik texnologiyalar da daxil olmaqla ən yeni texno-
logiyaların tətbiq edilməsinə imkan verən müasir aqrar müəssisələrin idarə edilməsində klaster 
yanaşması tətbiq olunur. Böyük investisiya layihələrinin icrası, həmçinin ŞT öhdəliklərinin və 
yaşıl tədarükün idarə olunması fəlsəfəsinin icrası dövlətin iştirakını tələb edir. 

Klasterləşmə iqtisadiyyatının xarici təcrübəsi, klasterlərin yaradılmasının məqsədəuyğunlu-
ğunu və aktuallığını təsdiqləyir; aqrar klasterləşmə ən yaxşı aqrar texnologiyaların tətbiqi üçün 
mənbələr təmin edir, fermerlər və təchizat zənciri iştirakçıları arasında qarşılıqlı əlaqəni yaxşılaş-
dırır, eyni zamanda bölgədə yoxsulluğu əhəmiyyətli dərəcədə azaldan gəlir əldə etmək imkanları 
yaradır [10, s. 161-186]. 

FAO məlumatlarına görə, aqrar sektorda klaster yanaşmasının tətbiqi, istehsalçıların, resurslar 
və xidmətlərin tədarükçüləri, brokerlərin qarşılıqlı fəaliyyətinin sinerji effekti verir və daha yaxşı 
çıxış əldə edir [6]. 

Azərbaycanın aqrar sektorunda yaşıl logistika və yaşıl təchizat zəncirinin idarə edilməsi kon-
sepsiyalarına əsaslanan tədarük zənciri idarəçiliyinin həyata keçirilməsinə kömək edən müəyyən 
şərtlər  vardır: müasir aqrar texnologiyalarına giriş, milli əkinçilik ənənələri, investisiya cəlbedi-
ciliyi aqrar layihələri, aqrar sahənin inkişafına dövlətin marağı, qeyri-neft sektorunun inkişafının 
əsas lokomotividir.  

Aqrar sahənin klaster modeli ətrafında kiçik müəssisələrin birləşdiyi klaster təşkil edən bir 
müəssisəyə əsaslanır. Məsələn, AB ölkələrində populyarlaşan Şotlandiya klaster modeli. Təchizat 
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zənciri iştirakçıları arasında daha çevik qarşılıqlı əlaqəni təmin edən İtalyan klaster modeli də 
mümkündür. Klaster formalaşmasına Amerika yanaşması, yerləşdiyi bölgənin mənbələrindən 
maksimum istifadəni və bununla tədarük zəncirlərinin uzunluğunu azaltmaqdan ibarətdir [11]. 

Aqrar sahə əhəmiyyətli risklərlə xarakterizə olunur: istehsal riskləri, xəstəlik riskləri, qiymət 
dəyişikliyi, bazar tələblərindəki dəyişikliklər, iqlim riskləri, yeni texnologiyaların tətbiqi [12, s. 
2]. Bu səbəbdən klaster formalaşmasının ilkin mərhələsində dövlət dəstəyinə ehtiyac var. 

Aqrar sahə klasterləri yaratmaq və inkişaf etdirmək üçün aşağıdakılara ehtiyac vardır: 
- torpaq və su ehtiyatlarının ekoloji cəhətdən təhlükəsiz və səmərəli istifadəsinə nəzarət etmək 

üçün yerli hakimiyyət orqanlarının gücünü genişləndirərək aqrar sahənin idarəetmə sistemini tək-
milləşdirmək; 

- bütün idarəetmə mərhələlərində yaşıl tədarük zənciri menecmentini həyata keçirmək; 
- dövlət və regional orqanlar istehsal proseslərində məşğulluğu artırmaq və əhalinin rifah halı-

nın artmasına kömək etmək üçün sahibkarlıq fəaliyyətini və kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını 
təşviq etməlidir. Büdcə xərcləri yalnız bu sektorda iqtisadi böyümənin sinergetik təsirini yarada 
biləcək sahələrə cəmləşdirilməlidir; 

- təchizat zəncirinin idarə edilməsində informasiya dəstəyinin yaxşılaşdırılması və s. 
Azərbaycanda pandemiya dövründə qida zəncirinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dövlət 

nəzarəti gücləndirilmiş və profilaktik işlər aparılmış və indi də aparılmaqdadır. Ölkənin böyük 
şəhərlərində qida məhsullarının saxlanma şəraitinə və keyfiyyətinə uyğunluq üzərində nəzarət işlə-
rinin aparılması üçün sistemli tədbirlər görülür.  

Hazırda, ölkədə əhalinin qida təhlükəsizliyi üçün mərkəzi nəzarət orqanı - Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi mövcuddur. Bu, qida təhlükəsizliyi sahəsində mənfi halların aşkarlanma-
sı və açıqlanması, qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi, məhsulun keyfiyyətinə görə 
müasir nəzarət laboratoriyalarının istifadəyə verilməsi və müvafiq infrastrukturun yaradılması 
üçün kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir. 

Eyni zamanda, Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sisteminin səmərəli fəaliyyətinin təşkili üçün 
məsul işçilərin, mütəxəssislərin peşəkar səviyyəsi artır. Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz qida məh-
sulları ilə təmin olunması məsələləri və problemləri dünyanın hər yerində ən mürəkkəb və aktual 
qlobal problemlərdən biri hesab olunur [13]. 

Məlum olduğu kimi, ən təhlükəli xəstəlik növlərinin ortaya çıxmasının kökündə keyfiyyətsiz 
və təhlükəli qida məhsullarının mənfi nəticələri var. Qlobal COVID-19 pandemiyasının da qida 
mənbələri ilə əlaqəli olması təsadüfi deyil. Pandemiya indi bütün dünyanı diz çökdürdü, dünya 
milyonlarla insanın həyatını itirmiş bu ölümcül virusun öhdəsindən hələ gələ bilmir və bu virusa 
yoluxanların sayı hələ də çoxdur. Bu istiqamətdə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ilə 
birlikdə “Azərbaycanda Davamlı İnkişaf üçün Strateji İnfrastruktur Planlaşdırması” hazır-
lanmışdır [14]. 

Eyni zamanda, qida məhsullarının toplanması, istehsalı, saxlanması, daşınması, paylanması, 
satışına nəzarət sisteminin sərtləşdirilməsi üçün təsirli tədbirlər görülür, davamlı reydlər aparılır, 
aidiyyəti məmurlar, sahibkarların məsuliyyəti artırılır və s. Üstəlik, ölkə əhalisinin qida təhlükə-
sizliyinin artırılması sahəsindəki reallıqlar və mövcud problemlər nəzərə alınaraq "2019-2025-ci 
illərdə Azərbaycanda Qida Təhlükəsizliyinin Təminatına dair Dövlət Proqramı" təsdiq edildi [15]. 

Bu proqramın məqsədləri ölkə əhalisini yüksək keyfiyyətli qida məhsulları ilə təmin etmək, 
qida təhlükəsizliyi sisteminin səmərəliliyini artırmaq və bu sahədə əsas idarəetmə mexanizmlərini 
təkmilləşdirmək üçün müvafiq tədbirlər görməkdir. Bundan əlavə, bütün davam edən fəaliyyətlər 
ölkənin sənaye müəssisələri tərəfindən istehsal olunan qida məhsullarının keyfiyyətini və təhlükə-
sizliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa və bununla da son qlobal maliyyə böhranından və COVID 
- 19 pandemiyasından doğan çətinliklər kontekstində artan mənfi qlobal təsirlər şəraitində qida 
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daha güclü potensialın yaradılmasına yönəldilmişdir. 
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Nəticə 
 

Müstəqil və suveren Azərbaycan dövləti postpandemiya və postkonflikt dövründə keyfiyyətcə 
yeni olan və 2021‒2030-cu illəri əhatə edən strateji mərhələyə daxil olub. Ölkənin ərazi bütövlü-
yünün bərpası ilə səciyyələnən yeni strateji dövrdə dərin struktur-institusional islahatlar hesabına 
yüksək iqtisadi artım mənbələrinin tapılması vasitəsilə Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin daha da 
artırılması, yüksək rifah cəmiyyətinin qurulması, azad edilmiş bölgələrə tarixi qayıdış və əbədi 
məskunlaşma təmin ediləcəkdir. 

Fikrimizcə, yaxın gələcəkdə yaşıl aqrar-ərzaq təhcizat  zəncirlərinin  inkişafının dövlət tənzim-  
ləmə vasitələrilə təkmilləşdirilməsinə, onların idarəetmə mexanizminin səmərəli təşkilinə  və məh-
sulların beynəlxalq səviyyədə yüksək mövqe tutması məsələlərinə ciddi diqqət yetirilməsi davam 
etdirilməli, qida zəncirinin səmərəliliyinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri kifayət 
qədər aktual olduğuna görə, xüsusilə pandemiya sonrası dövrdə bu sahədə bir çox problemlərin 
həll edilməsinə zərurət olacaqdır.  
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Роль системы управления в зеленой цепочке поставок агропродовольственных 
товаров в реализации стратегии аграрного развития независимого Азербайджана 

 
Резюме 

Цель исследования - выявить основные факторы и препятствия в реализации управле-
ния цепочками поставок на примере Азербайджанской Республики. 

Методология исследования - системный подход, сравнительный анализ. 
Значение исследования - Применение зеленых агропродовольственных цепочек поста-

вок в Азербайджане - это возможность улучшить современную инфраструктуру в стране, 
повысить эффективность сектора и улучшить продажу качественных продуктов питания 
населению. 

Результаты исследования - в статье анализируются результаты совершенствования 
развития зеленых агропродовольственных цепочек поставок за счет государственного регу-
лирования, эффективной организации механизма управления и высокой позиции продукта 
на международном уровне и совершенствования подходов к управлению цепями поставок, 
их применение в Азербайджане Были сделаны соответствующие предложения. 

Оригинальность и научная новизна исследования - пути совершенствования приме-
нения и управления зелеными агропродовольственными цепочками поставок как направ-
ления совершенствования механизма государственной поддержки аграрного сектора, 
необходимость применения и развития аграрных кластеров для развития обоснована зе-
леная аграрно-продовольственная цепочка поставок. 

Ключевые слова: аграрный сектор, зеленая агропродовольственная цепочка, система 
управления, аграрная кластеризация, продовольственная безопасность. 
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In the implementation of the strategy of agrarian development of independent Azerbaijan 

the role of the management system in the green agro-food supply chain 
 

Summary 
The purpose of the study is to identify the main factors and obstacles in the implementation of 

supply chain management in the example of the Republic of Azerbaijan. 
Research methodology - systematic approach, comparative analysis. 
Significance of the study - The application of green agro-food supply chains in Azerbaijan is 

an opportunity to improve modern infrastructure in the country, increase the efficiency of the 
sector and improve the sale of quality food products to the population. 

The results of the study - the article analyzes the results of improving the development of 
green agro-food supply chains by means of state regulation, effective organization of management 
mechanism and high product position at the international level and improving approaches to 
supply chain management, their application in Azerbaijan Relevant proposals have been made. 

Originality and scientific novelty of the research - ways to improve the application and 
management of green agro-food supply chains as a direction of improving the mechanism of state 
support to the agrarian sector, the need to apply and develop agrarian clusters for the development 
of the green agrarian-food supply chain justified. 

Keywords: agrarian sector, green agrarian-food supply chain, management system, agrarian 
clustering, food security. 
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BALIQ KÜRÜLƏRİNİN TƏRKİBİNDƏ OLAN ZÜLAL VƏ LİPİD FRAKSİYALARININ 

TƏDQİQATI 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: Azərbaycan məhəlli sularında ovlanan nərə və qızılbalıq kürülərinin 

kimyəvi tərkibinin və qidalılıq dəyərinin ilk dəfə öyrənilməsinin elmi və təcrübi əhəmiyyəti bö-
yükdür. 

Tədqiqatın metodologiyası: DÖST 7472-3002, DÖST 18173-74 standartına uyğun metodika 
tədbiq etməklə nərə və və qızılbalıq kürülərinin keyfiyyətinin tədqiqatı nəzərdə tutulur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Respublikanın su hövzələrində ovlanan Bölgə, Nərə, Qorbuşa 
və Keta balıq kürülərinin ilk dəfə kimyəvi tərkibi, zülal və lipid fraksiyalarının tədqiqatı, bu qiy-
mətli məhsulların orqanizm üçün əhəmiyyətini aydınlaşdırmaqdır. 

Tədqiqatın nəticələri: İlk dəfə olaraq Bölgə, Nərə, Qorbuşa və Keta balıq kürülərinin orqano-
leptiki, fiziki, kimyəvi göstəriciləri, standart göstəriciləri, zülal və lipid fraksiyaları müəyyənləş-
dirilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Bölgə və Nərə balıq kürüsünün fraksiyalarının təd-
qiqatı elmi maraq doğurur. Tədqiqat nəticəsində hər iki balıq kürüsündə 7 fraksiya alınmışdır. Bu 
fraksiyalar kəmiyyətcə dəyişmir, miqdarca fərqlidir. Qorbuşa və Keta balığında da eyni proses baş 
verir. 

Açar sözlər: Kürü, nərə və qızılbalıq kürüləri, kürülərin tərkibində olan miofibrilyar və sar-
koplazma fraksiyaları, kürülərin saxtalaşdırılması, xolosterin triqliseridlər. 

 
Giriş 

Bölgə və Nərə balıq kürülərində zülal fraksiyalarının miofibrilyar, sarkoplazma, denaturlaşmış, 
zülalsız azot, aminli azot fraksiyaları müəyyənləşdirilmişdir. Qorbuşa və Keta balıq kürülərində 
də zülal fraksiyaları kəmiyyətcə dəyişməmiş, miqdarca fərqli olmuşdur.                            

Məlumdur ki, balıqlardan alınan  kürülər ən qiymətli qida məhsullarıdır. Kürü qidalılıq dəyəri, 
xüsusilə dad göstəriciləri çox yüksək olan yeyinti məhsuludur. Kürünün tərkibində insan orqa-
nizminin normal böyüməsi üçün tələb olunan birləşmələr yüksək keyfiyyətdə və əlverişli miqdar-
dadır.  

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, qara kürüdə 24-32% zülal, 10-18% yağ, 
1,0÷3,5% mineral maddələr, qırmızı kürüdə 30,6-31,5% zülal, 11,5-13,2% yağ, 1,5-4,2% mineral 
maddələr vardır. 

Kürü zülalları əsasən tam dəyərli olub albumin-qlobulin tipinə aiddir. Albuminlər 2-4%, qlobu-
linlər 11-37% təşkil edir. Bunun tərkibində qlikoproteyid də vardır. Tərkibində kükürd və fosfor 
olan insulinin miqdarı 10÷25%-dir.  Kürüdəki zülali maddələrdə insan həyatı üçün çox vacib olan 
amin turşuları və duzda həll olan zülallar vardır. 

Lipidlər yeyinti məhsullarının tərkibində ikinci əsas üzvi maddələrdər. Yeyinti məhsulları li-
pidlər, yüksək molekullu yağ turşuları, fosfoqliseridlər, mum, steroidlərdən ibarətdir. 

Balıq kürülərində olan azot birləşmələrinin insan qidası üçün ən yararlısı və əhəmiyyətlisi zülal-
lardır. Zülallar kürülərdə digər azot birləşmələrinə görə ən çox rast gələndir. Zülallar kürülərin 
tərkibinə daxil olan ən mühüm üzvi birləşmələrdəndir. Onların orqanizm üçün həm plastik, həm 
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də energetik əhəmiyyəti vardır.  Belə ki, zülallar həm hüceyrə quruluşunun əmələ gəlməsində işti-
rak edir, həm  də toxumalarda parçalanaraq orqanizmin həyat fəaliyyəti üçün vacib olan enerji 
hasil edirlər. Kürü ana balığının qarnında bədəni boyunca anal dəliyinə tərəf uzanan yastıqda olur. 
Yastığın ölçüsü və balığın kütləsinə görə çıxarı onun böyüklüyündən, yarımfabrikatların yetişmə 
dərəcəsindən, balığın fərdi xüsusiyyətindən, yaşından,ovlanma mövsümündən və digər amillərdən 
asılıdır. Nərə balığında yetişmiş yastığın kütləsi onun ümumi kütləsinin orta hesabla 20%-ni, qızıl 
balıqlarda isə 10%-ni təşkil edir. Müxtəlif növ, cins balıqlardan alınana kürü dənəciklərinin dia-
metri eyni deyildir. Məsələn, nərə balığının kürü dənəciklərinin diametri 4÷7 mm arasında olur. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nərə kürüsündə kürünün örtüyünün sayı 
üç qat, qırmızı kürüdə isə bir qatdır. Nərə kürüsünün təzəliyindən, yetişmə dərəcəsindən asılı 
olaraq örtüyünün möhkəmliyi qırmızı kürü ilə müqayisədə zəifdir. 

Kürü qidalılıq dəyəri, xüsusilə dad göstəriciləri çox yüksək olan yeyinti məhsullarıdır. Ona görə 
ki, bölgə,nərə keta və qorbuşa balıq kürülərinin tərkibində orqanizm üşün çox əhəmiyyətli üzvi 
maddələr vardır. 

Dənəvər nərə kürüsü tam yerişmiş, dənəcikləri bir-birindən və ya yastıqdan asanlıqla ayrılan ən 
yaxşı kürüdən hazırlanır. Kürü dənəcikləri möhkəm, elastik, bərabər ölçülü və eyni rəngli 
olmalıdır. Dənəciklərinin ölşüsü, bütün səthi boyu rənginin necə olması, konsistensiyası, iyi-tam 
DÖST 7472-3002 standartına əsasən qiymətləndirilir. 

Kürünün tərkibində olan zülallar orqanizm üçün həm plastik, həm də energetik əhəmiyyətə 
malikdir.Məhz buna görə də nərə, bölgə, keta və qorbuşa balıq kürülərinin zülal fraksiyalarının 
tədqiqatı elmi və təcrübi əhəmiyyətə malikdir. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, balıq kürülərində zülal fraksiyası miofibrilyar, sar-
koplazma, denaturlaşmış zülallı azot və aminli azot kimi fraksiyalar vardır. Eyni zamanda balıq 
kürülərinin tərkibində olan lipidlər ikinci əsas üzvi maddələrdir. Məhz bu baxımdan lipid fraksi-
yalarının öyrənilməsi elmi əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqat nəticəsində  müəyyən edilmişdir ki, 
lipid fraksiyaları: karbohidrat, mumsterin efiri, sərbəst yağ turşuları, xolesterin, diqliserid, mo-
noqliserid, triqliseridlər, fosfolipidlər və qlikolipidlərdən ibarətdir. 

Nərə balığı kürüsünün orqanoleptiki göstəricilərinin müşahidəsi ilə yanaşı bu kürülərin 
təsnifatı: dənəvər, sıxılmış, yastıq kürülər, sortuna görə əla, birinci, ikinci, rənginə görə 
000,00,X,A,B.V.  

 Nərə kürüsünün xarici görünüşü istər əla, istərsə də birinci və ikinci sort kürü bir balıq növün-
dən alınır və eyni qaydada konservləşdirilir. 

Nərə kürüsü hər üç sortda nərə balığına xas olan kənar iy və dad  verməməlidir. Birinci və ikinci 
sortda azacıq tamının  dəyişməsinə yol verilə bilər. Kürüdə xörək duzunun miqdarı 3,5-5,0% 
arasında olmalıdır. Qalay duzlarının miqdarı 0,02%-dən çox olmamalıdır. Qurğuşun duzlarının və 
kənar qarışıqların olmasına icazə verilmir. 

Nərə kürüsünün rəngi özünə xas olmalıdır. Əla sortda  açıq bozdan tünd bozadəkdir. Nərə kürü-
sünün birinci, ikinci sortlarının rəngi bozumtuldan qara rəngədəkdir. 

 Hər üç sortda  kürü dənəciklərinin bir-birindən çətin ayrılmasına icazə verilir. İkinci sortda 
qatı, dənəcikləri bir-birindən ayrılarkən pərdəsinin qismən cırılmasına yol verilir. (3-107) 

Nərə balığının sıxılmış kürüsü sensor və instrumental göstəricilərinə görə DÖST 7368-79 
standartının tələbinə cavab verməlidir. Nərə balığının standart göstəricilərinin tədqiqatı maraq do-
ğurur. Tədqiqatın nəticəsi aşağıdakı cədvəldə verilir. 

1 saylı cədvəlin rəqəmlərindən aydın görünür ki, suyun kütlə faizi hər üç sortda eynidir.  Xörək 
duzunun kütlə payı əla sortda bir qədər azdır. Əla sort kürü ilə 1-ci sortu müqayisə etdikdə fərq 
0,5%-ə qədərdir, yəni əla sortda olan duzun miqdarı, 1-ci sortla müqayisədə 11,1% azdır. Əla sort-
la 2-ci sortu  müqayisə etdikdə 31,5% azdır. Sıxılmış nərə balığının 1-ci sort kürüsündə olan xörək 
duzunun miqdarını 2-ci sortla müqayisədə aydın olur ki, 2-ci sortda duzun miqdarı 28,6% çoxdur. 
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Cədvəl 1 
Nərə balığının sıxılmış kürüsünün standart göstəriciləri 

 

Göstəricilərin adı 
Xarakteristikası və norması 
Əla 1-ci sort 2-ci sort 

Suyun kütlə payı, %-lə ən çoxu 40 40 40 
xörək duzunun kütlə payı, %-lə ən çoxu 4,5 5,0 7,0 
Qalay duzlarının kütlə payı, qalaya görə  
hesablandıqda, %-lə ən çoxu 

0,02 
 

0,02 
 

0,02 
 

Qurğuşun duzları                                                                    yol verilmir 
Kənar qarışıqlar                                                                      yol verilmir 

 
Qızılbalıqkimilərdən alınan kürülər xüsusilə “Qızılbalığın dənəvər kürüsü bankada” keyfiyyət 

göstəricilərindən asılı olaraq birinci və ikinci sorta ayrılır. Bu kimi sensor və instrumental göstəri-
cilərinə görə qüvvədə olan DÖST 18173-74 standarta əsasən hazırlanır. Qızılbalıqkimilərin aşa-
ğıdakı ailə üzvlərindən kürü alınır. Qarbuşa kürüsü ən çox rast gələn kürülərdəndir. Rəngi açıq 
narıncıdır, parlaqdır, dənəciklərin ölçüləri 4÷5 mm olub yumru formadadır. Farel kürüsünün dənə-
cikləri orta ölçülüdür, rəngi qırmızıdır, möhkəmdir. Adətən azca yapışqanlı və kifayət qədər duzlu 
olur. Odur ki, bu kürünü kərə yağı, qaymaq, xama, pendirlə yemək ləzətli olur. Keta kürüsü qızıl 
balıqlardan  alınan kürülərin ən yaxşısıdır. Kürünün dənəcikləri iridir 5-7 mm, rəngi qırmızıtə-
hərdir, tünd deyildir. Nerka kürüsü Uzaq Şərq qızılbalıqlarının ən qiymətlisidir. 

Cədvəl 2. 
“Qızılbalığın dənəvər kürüsü bankada” sensor və instrumental göstərici 

                               

Göstəricilərin adı Xarakterizəsi və norması 
 Birinci sort İkinci sort 
Xarici görünüşü Bir balıq növünün kürüsü. 

Bütün səthi üzrə eynidir,    
yoxdur.    

Kürücüklər təmizdir,rəngi 
pərdə və qan laxtaları               
ola bilər 

Dadı 
 

Azacıq miqdarda kürü 
pərdəsi qırıntısı 
Azca acı təmlidir 

Kürü pərdəsi 
Acı və tünd təmlidir 
 

İyi Qızıl balıq kürüsünə xas olandır. 
 

Kənar iy vermir. 

Konsistensiyası 
 

Kürücüklər möhkəmdir, 
ya qurutəhərdir, dağılandır,  
 

Səthi asacıq sulu və ya bir-
birindən asan ayrıla bilir. 
Kürücük zəifdir, suludur, kürü-
nün subanqışlığı dənəvər 
quruluşu saxlama həddindədir. 

Rəngi 
 

Qırmızımtıl, qırmızıtəhərdir. 
 

Rəngi parlaqdır. 
 

Xörək duzunun kütlə 
payı, %-lə 

4÷6 4÷7 

Konservantların kütlə 
payı,%-lə ən çoxu 

0,1 0,1 

Sorbin turşusu urotronin 
miqdarı %-lə 

0,1 0,1 

Kənar qarışıq Yol verilmir. 
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2 saylı cədvəlin rəqəmlərindən aydın görünür ki, “Qızılbalıq dənəvər kürüsü bankada” orqano-
leptiki göstəricilərindən xarici görünüşü birinci və ikinci sortlarda eynidir. Bu kürünün yalnız bi-
rinci sortunda azca kürü pərdəsi qırıntıları olur, ikinci sortda isə azacıq xılt olur. Qızılbalığın də-
nəvər kürüsü bankada kürüsündə azca acıtəhər tam hiss edilir. Birinci sortda azca acılıq və tünd, 
ikinci sortda isə acı və tünd tamlıdır. “Qızılbalığın dənəvər kürüsü bankada” kürüsünün dadı 
alındığı balıq növünün kürüsünə xas olmalıdır. Kənar iy və dad verməməlidir. “Qızılbalığın 
dənəvər kürüsü bankada” kürüsünün konsistensiyasına görə hər iki sortda kürücüklər möhkəmdir, 
səthi azacıq sulu və ya qurutəhərdir, azca dağılandır-bir-birindən ayrılır. İkinci sortda kürücüklər 
zəifdir, suludur, kürünün suvaşqanlığı, dənəvər forma və quruluşunu saxlama həddindədir. 
Kürünün rəngi hər iki sortda qırmızımtıl, qırmızıtəhər və rəngi parlaqdır. 

 Kürülərin zərərsizlik göstəricilərinə görə 2,3,21078-01 “yeyinti məhsullarının zərərsizliyinə, 
qidalılıq dəyərinə və gigiyenik tələblərə cavab verməlidir. Qızılbalıqların dənəvər kürüsünün zə-
rərsizlik göstəricilərinin tədqiq edilməsi elmi və təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Qızılbalıqların də-
nəvər kürüsünün zərərsizlik göstəriciləri tədqiqat edilmişdir və nəticə aşağıdakı 3 saylı cədvəldə 
verilir. 

Cədvəl 3 
 

Göstəricilər Qızılbalıqların dənəvər kürüsü 
Toksik elementlər, mq\kq ən çoxu: 

Qurğuşun 1,0 
Arsen 1,0 
Kadmium 1,0 
Civə 0,2 

Pestisidlər, mq\kq ən çoxu: 
Heksaxlorsikioneksan (a,b,q-dizomerlər) 0,2 
DDT və onun metabolitləri 2,0 
Radionuklidlər Bk\kq ən çoxu:  
Sezium 130 
Stronsium-90 100 

 
Kürülər istehsal edilərkən birinci növbədə kürülərin zərərsizlik göstəricilərinə diqqət yetirilmə-

lidir. Çalışmaq lazımdır ki, istehsal edilən kürülər keyfiyyətinə görə standart tələbini ödəsin. Müx-
təlif firmalar yuxarıda göstərilən dövlət standartlarının tələblərini əsas götürərək müxtəlif adlarda 
qızılbalıq kürüsü istehsal  edirlər. Hazırda ən çox TU 9264-001-5852857-06-2 “UzaqŞərq dənəvər 
qızılbalıq kürüsü”, TU 9264-017-00550736-99 “Qızılbalıq dənəvər kürüsü Glitnalı”, DÖST 18173-
2004, “Qızılbalıq kürüsü Tungün”, DÖST 18173-2004 “Dənəvər qızılbalıq”  “Təbiətin  hədiyyəsi” 
kürüsü, QOST 18173-2004 “Dənəvər qızılbalıq kürüsü “qırmızı qızıl” adlarda istehsal edilir. 

Azotlu maddələr kürünün tərkibində quru maddənin əsasını təşkil edir. Məlumdur ki, kürünün 
tərkibinə azotlu maddələrdən zülallar, aminturşuları, amonyak, nitratlar, nitritlər və qeyriləri da-
xildir. Azotlu birləşmələrin insan qidası üçün ən yararlısı və əhəmiyyətlisi zülallardır.  Kürünün 
tərkibində olan zülalların orqanizm üçün həm plastik, həm də energetik əhəmiyyəti vardır. Məhz 
buna görə də nərə, bölgə, keta və qarbuşa balıq kürülərinin zülal fraksiyasının tədqiq  edilməsi 
elmi və təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqatın nəticəsi aşağıdakı 4 saylı cədvəldə verilir.     

4 saylı cədvəlin rəqəmlərindən görünür ki, bölgə və nərə balıq kürülərinin tərkibində olan yaş 
maddəyə görə hesablanmış ümumi azotun miqdarı çox da fərqlənmir. Bölgə balığında bu azotun 
miqdarı 0,06 çoxdur. Bölgə balığının kürüsünün tərkibindəki ümumi azotun miqdarını qarbuşa 
balığının kürüsünün miqdarı ilə müqayisə etdikdə aydın olur ki, bölgə balığından alınmış kürüdə 
ümumi azotun miqdarı 23,1% azdır. Eyni zamanda bölgə balığından alınan kürünün tərkibində 
olan  ümumi  azotun  miqdarından 16,1% azdır.  Qarbuşa balığından alınan  kürünün tərkibindəki                   



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(65)-2022 
 

92 

Cədvəl 4 
Balıq kürülərinin zülal fraksiyası 

 

Göstəricilər 
Balıq kürüləri 

Bölgə balıq 
kürüsü 

Nərə balıq 
kürüsü 

Qarbuşa balıq 
kürüsü 

Ketabalıq 
kürüsü 

Yaş maddəyə görə 
Hesablanmış faizə görə 
ümumi azotun miqdarı 

2,6 2,6 2,6 2,6 

O, cümlədən zülal: 
Cəmi 

90,0 85,7 92,8 89,7 

Miofibrilyar 21,2 10,3 13,4 14,3 
Sarkoplazma 24,3 22,6 20,3 22,1 
Denaturlaşmış 34,0 43,1 46,5 47,1 
Zülalsızazot 10,3 9,4 8,5 9,7 
Aminliazot 0,2 0,3 0,4 0,2

   
azotun miqdarı, keta balığından alınan kürünün tərkibindəki ümumi azotun miqdarından 3,2% 
çoxdur. Zülalın cəmi qarbuşa balığında yüksəkdir. Belə ki, qarbuşa kürüsündə zülalın cəmi, bölgə 
balığının kürüsündən 3,1% yüksəkdir. Qarbuşa balığının kürüsündə zülalın cəmi, nərə balıq 
kürüsünün zülalının cəmindən 8,3% çoxdur. Bölgə balıq kürüsünün tərkibində olan miofibrilyar 
zülalın miqdarı digər balıq kürülərinin miqdarından artıqdır. Bölgə balıq kürüsünün tərkibində 
olan miofibrilyar zülalın miqdarı, nərə balıq kürüsünün tərkibində olan miofibrilyar zülalın miq-
darından 7,5% artıqdır. Keta balığının kürüsünün tərkibində olan miofibrilyar zülalın miqdarından 
19,7% azdır. Bölgə balıq kürüsünün tərkibində olan miofibrilyar zülalın miqdarı,qarbuşa balıq kü-
rüsünün tərkibində olan miofibrilyar zülalın miqdarından 10,0% çoxdur. 

Məlumdur ki, balıq kürülərinin tərkibində olan lipidlər kürülərin tərkibində ikinci əsas üzvi 
maddədir. Lipidlər kimyəvi təbiətcə çoxatomlu spirt və yüksək molekullu yağ turşularının mürək-
kəb efirləridir. Lipidlər yüksək qidalılıq dəyərinə malikdir.  Eyni zamanda müəyyən edilmişdir ki, 
lipidlər məhsulların tam xüsusiyyətini, enerji dəyərini və uzunmüddətli doyumluq hissini yük-
səldir. 

Aparılan təcrübə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nərə balığının kürü yastığının kütləsi onun 
ümumi kütləsinin orta hesabla 20%-ni, qızıl balıqda isə 10%-ni təşkil edir. 

Balıq kürülərinin qidalılıq dəyərini daha dəqiq aydınlaşdırmaq üçün bölgə, nərə, keta və qor-
buşa balıq kürülərinin lipid fraksiyalarının öyrənilməsinin elmi əhəmiyyəti böyükdür. Azərbayca-
nın məhəlli sularında qidalanan və yuxarıda adları qeyd edilən balıq kürülərinin ilk dəfə olaraq 
lipid fraksiyaları tədqiq edilmişdir. Tədqiqatın nəticəsi aşağıdakı 5 saylı cədvəldə verilir. 

5 saylı cədvəlin rəqəmlərindən görünür ki, balıq kürülərinin tərkibində keyfiyyət dəyişikliyi baş 
vermir. Tədqiqat nəticəsində hər dörd kürüdə 7 fraksiya müəyyənləşmişdir.Lakin lipid fraksiya-
larının miqdarca dəyişməsi aydın görünür. Eyni zamanda lipid fraksiyalarını müqayisə etdikdə 
bölgə və nərə balığında lipidin miqdarı keta və qorbuşa kürülərinin tərkibində olan lipidin miqda-
rından artıqdır. Lipid fraksiyalarından triqliseridlərin, karbohidratlar, mum, sterin efirinin və fos-
folipidlər və qlikolipidlərin miqdarı digər fraksiyalara nisbətən çoxluq təşkil edir.Ən az lipid 
fraksiyalarından sərbəst yağ turşuları hər dörd balıq kürüsündə nisbətən azdır. Sərbəst yağ turşula-
rının miqdarının az olması kürülərin keyfiyyətinin yüksək olmasını göstərir. 

Nərəkimilərin kürüsü adətən 0,5 və 1,8 kq tutumlu metal taralarda qablaşdırırlır. Kürü qablaş-
dırılan taranın üzəri onların rəngini fərqləndirmək üçün aşağıdakı kimi markalanır. İri dənəli, ən 
açıq rəngli bölgə balıq kürüsü-000, daha tünd çalarlı-00, tünd –boz rəngli-0,qara rəngli-X. [7-76] 

Qızılbalıqkimilərin kürüsü aşağıdakı qaydada istehlak taralarına qablaşdırılır: 
- Tutumu 270 sm-dən çox olmayan metal bankalara; 
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                                             Cədvəl 5 
Balıq kürülərinin lipid fraksiyaları 

 

Adları 
Balıq kürüləri 

Bölgə balığı Nərə balığı Keta balığı Qorbuşa balığı 
Lipidin miqdarı 15,8 13,8 11,5 13,2 
Lipid fraksiyaları: 7,4 8,1 8,3 8,2 
Karb, mum, sterin efiri 2,2 2,1 2,2 2,3 
Sərbəst yağ turşuları 3,2 2,9 2,8 3,2 
Xolosterin 55,0 57,2 60,0 67,8 
Triqliseridlər 4,1 3,9 2,8 3,2 
Diqliseridlər 2,0 2,3 2,4 2,0 
Monoqliseridlər 10,3 9,7 10,0 10,1 
Fosfolipidlər + qlikolipidlər 7,4 8,1 8,3 8,2 

 
- Tutumu 270sm-dən artıq olmayan litoqratlanmış metal qapaqla bağlanan şüşə bankalara. 
Hazırda qırmızı kürü istehsal edən müəssisələr kürünü ən çox 130,140 qr. tutumlu bankalarda 

60,90,120,230,500 və 600 qr. tutumlu şüşə bankalarda qablaşdırırlar. Kürü qablaşdırılan bankanın 
qapaq hissəsində rəqəmlə və ya cilalı kodla kürünü istehsal edən müəssisə, istehsal tarixi qeyd 
edilir. Əgər kürü daxili bazar üçün hazırlanırsa qapaqda kürü sözü, ixrac olunacaqsa “C” işarələri 
yazılır. 

Balıq kürülərinin keyfiyyətində çatışmazlıqlar olduqda, kürü xammalı vaxtında və düzgün emal 
edilmədikdə, istehsal texnologiyası pozulduqda bəzi qüsurlar əmələ gələ bilir. Kürüdə rast gələn 
qüsurlar, nöqsan və çatışmazlıqların əmələgəlmə səbəbləri iki yerə ayrılır. [3-132]. 

2. Təbii qüsurlar. Bu qüsurlar balıqların qidalandığı su hövzələrinin çirklənməsi nəticəsində 
meydana çıxır. Təbii qüsurlara kürülərdə ot, lil dadının və neft məhsullarının iyinin gəlməsi aid 
edilir. 

3. Süni qüsurlar. Kürü istehsalında səhvlərə yol verildikdə saxlanma, satış rejiminə əməl edil-
mədikdə yaranır. Acı dad, turşumuş, kif süni qüsurlardır. Kürüdə acı dadın əmələ gəlməsinə səbəb 
kürünün tərkibində yağ turşularının oksidləşməsidir. 

Bu qüsurun qarşısını almaq üçün kürü aşağı hərarətdə saxlanmalı, keyfiyyətli duz işlədilməli, 
tara təmiz olmalıdır. Kürünün iyində kükürd qazına bənzər xoşagəlməyən iyin əmələ gəlməsi kürü 
soyudulmadan saxlandıqda əmələ gəlir. Eyni zamanda qapağa çəkilən, lakin bütövlüyü pozulduq-
da qüsur daha tez baş verir. Bu qüsurları aradan qaldırmaq üçün kürü doldurulan tarada hava az 
qalmalı, qapağı germetik bağlanmalı və düzgün şəraitdə saxlanmalıdır. Kürünün qüsurlarından biri 
də kürünün səthində  quru qatın əmələ gəlməsidir. Bu qüsurları aradan qaldırmaq üçün kürü taraya 
düzgün yığılmalı, parafinlənmə düzgün olmalıdır. Kürüdə turşuma onda gedən biokimyəvi və mik-
robioloji çevrilmələr nəticəsində baş verir. Qüsurun aradan qaldırılması  üçün kürü duz və antisep-
tiklərlə konservləşdirilməli, emalı, saxlanma, sanitar, satış qaydalarına ciddi əməl edilməlidir. [3-
133] 

Kürü bahalı məhsul olduğu üçün kələkbazlar tərəfindən saxtalaşdırma ehtimalı yüksəkdir. 
Bəzən gizli istehsal olunan kürüləri saxta etiketləməklə satışa göndərirlər. Bəzən bankanın 
içərisində olan kürü ilə bankaya yapışdırılan etiketdə kürü növü uyğun olmur.Şüşə bankaların 
yuxarı hissəsinə keyfiyyətli kürü yığılır. Bəzən isə təbii kürüyə süni kürü də əlavə edilir. Bunu 
müəyyənləşdirmək çətin olur. Lakin kürünün fiziki-kimyəvi göstəricilərinə əsasən müəyyən-
ləşdirmək mümkündür. Çox hallarda kürünün miqdarı da saxtalaşdırılır. Yəni çəkidə alıcılar alda-
dılır. Bəzən alıcılara kürü haqqında yalan və qeyri-dəqiq məlumatlar verilir. [3-161] 
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Qızılbalıq kürüsünün zərərsizlik göstəriciləri TŞ9264-001, TŞ5852857-00 standartının tələbinə 
əsasən tədqiqat edilmişdir. DÖST 18173-2004 standartına əsasən “təbiətin hədiyyəsi” kürüsünün 
keyfiyyəti dəyərləndirilmişdir. Kürüdə zərərsizlik maddələrinin miqdarı norma daxilindədir. 

Balıq kürülərinin tədqiqatını ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar. 
 

Nəticə 
 

Məlumdur ki, balıqlardan alınan kürülər ən qiymətli qida məhsullarıdır. Eyni zamanda kürü-
qidalılıq dəyərinə və xüsusilə dad göstəricilərinə görə yüksək yeyinti məhsuludur. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, qara kürüdə 24-32% zülal, 10-18% yağ, 
1,0÷3,5% mineral maddələr, qırmızı kürüdə 30,6-31,5 zülal, 11,5-13,2% yağ, 1,5-4,2% mineral 
maddələr vardır. 

Məlumdur ki, balıq kürülərinin qidalılıq dəyərini daha dəqiq öyrənmək, kürülərin tərkibində 
olan zülal və lipid fraksiyalarının tədqiqatı elmi əhəmiyyətə malikdir. 

Müəyyən edilmişdir ki, zülallar kürülərdə digər azotlu birləşmələrə görə ən çox rast gələnidir. 
Onların orqanizm üçün həm plastik, həm də energetik əhəmiyyəti vardır. Belə ki, zülallar həm 
hüceyrə quruluşunun əmələ gəlməsində iştirak edir, həm də toxumalarda parçalanaraq orqanizmin 
həyat fəaliyyəti üçün vacib olan enerji hasil edir. 

Aparılan müşühidə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nərə və qızılbalıqlardan alınan kürünün 
miqdarı müxtəlifdir. Belə ki, nərə balığında kürü yerləşən yastığın kütləsi, nərə balığının ümumi 
kütləsinin 20%-ni, qızılbalıqlarda isə 10%-ni təşkil edir. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nərə kürüsünün örtüyü üç qat,qırmızı 
kürüdə isə bir qat olur. Nərə kürüsünün təzəliyindən, yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq örtüyünün 
möhkəmliyi, qırmızı kürü ilə müqayisədə zəifdir. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, balıq kürülərinin zülal fraksiyaları miofibrilyar, 
sarkoplazma, danaturlaşmış, zülallı, azot və aminliazot fraksiyalarından ibarətdir. Eyni zamanda 
balıq kürülərinin tərkibində olan lipidlər ikinci əsas üzvi maddələrdir. Məhz bu baxımdan lipid 
fraksiyalarının öyrənilməsinin çox böyük elmi əhəmiyyəti vardır. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nərə və qızılbalıq kürülərində lipid fraksiyaları: 
karbohidrat, mum, sterin efiri, sərbəst yağ turşuları, xolosterin, triqliseridlər, diqliseridlər, mono-
qliseridlər,fosfolipidlər və qlikolipidlərdən ibarətdir. 

Tədqiqat nəticəsində hər dörd kürünün fraksiyalarında keyfiyyət dəyişikliyi müəyyən edilmədi, 
lakin fraksiyalar miqdarca dəyişir. Belə ki, triqliseridlərin, karbohidrat, mum, stearin efiri və 
fosfolipidlər, qlikolipidlərin miqdarı digər fraksiyalara nisbətən bir qədər üstündür. Ən az kü-
rülərdə rast gələn fraksiyalar sərbəst yağ turşuları və xolesterindir. Lipidlərin ümumi miqdarına 
görə bölgə və nərə balıq kürüsünün miqdarı keta və qorbuşa balıqlarının kürüsünün tərkibində olan 
lipidin miqdarından nisbətən artıqdır. 

Balıq kürülərində sərbəst yağ turşularının miqdarının az olması ondan xəbər verir ki, bu kürülər 
keyfiyyətlidir. 

Nərəkimilərin kürüsü 0,5 və 1,8 kq tutumlu metal taralarda qablaşdırılır. Kürü qablaşdırılan 
taranın üzəri onların rəngini fərqləndirmək  üçün iri dənəli, ən açıq rəngli, bölgə balığı kürüsü-
000,daha tünd rəngli-00, tünd boz rəngli-0, qara rəngli – X (7-76) və s. kimi markalanır. 

Aparılan müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, kürü bahalı məhsul olduğu üçün 
kələkbaz iş adamları tətəfindən kürünün saxtalaşdırılması ehtimalı yüksəkdir. 

Aparılmış elmi tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar aşağıdakıları təklif edirəm. 
1. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, nərə balığının yastıqda olan kürüsünün miqdarı 

balığın ümumi kütləsinin 20%-i qədərdir. 
2. Qızıl balıqda olan yastıq kürüsünün miqdarı balığın ümumi kütləsinin 10%-i qədərdir. 
3. Bölgə, nərə, qorbuşa və keta balıq kürülərində zülalın miqdarı qorbuşa və keta balığında bir 

qədər çoxdur. 
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4. Zülal fraksiyası hər dörd balıq kürüsündə keyfiyyətcə dəyişmir, miqdarca dəyişir. Miofibril-
yar zülalı bölgə və keta kürüsündə fərqlənir. Sarkoplazma zülalı hər dörd kürüdə bir qədər çoxdur. 

5. Tədqiqat edilən balıq kürüsündə lipid fraksiyası müəyyən edildi. Fraksiyalar keyfiyyətcə 
dəyişmir, lakin miqdarca dəyişir. 

6. Aparılan müşahidələr göstərdi ki, qüsur və nöqsanlara yol verməmək üçün kürülər balıqlar-
dan alındıqdan sonra dərhal təmiz duzla, antiseptiklərlə emal edilməli və bu proses aşağı hərarətdə 
aparılmalıdır. 

7. Kürülərdə əsas nöqsanlardan biri onların saxtalaşdırılmasıdır. Belə hallarda qarşı ciddi 
mübarizə aparılmalıdır. 
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Исследование белковой и липидной фракций в икре рыб 
 

Резюме 
Цель исследования. Большое значение имеет научная и практическая значимость пер-

вых исследований химического состава и пищевой ценности осетровой и лососевой икры, 
выловленной в местных водах Азербайджана. 

Методология исследования. Изучение качества икры осетровых и лососевых рыб пре-
дусматривается по методике по ДОСТ 7472-3002, ДОСТ 18173-74. 

Важность исследовательского применения. Впервые изучение химического состава, 
белковой и липидной фракций икры рыб региона, осетра, горбуши и кеты, выловленных в 
водоемах республики, призвано уточнить значение этих ценных продуктов для организма. 

Оригинальность и научная новизна исследования. Научный интерес представляет 
исследование региональных и осетровых фракций икры. В результате исследования в обеих 
икрах было получено 7 фракций. Эти фракции не изменяются количественно, они 
различаются по количеству. Тот же процесс происходит у форели и кеты. 

Ключевые слова: Икра, икра осетровых и лососевых рыб, миофибриллярная и саркоп-
лазматическая фракции икры, фальсификация икры, триглицериды холестерина. 
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Study of protein and lipid fractions in fish caviar 
 

Summary 
The purpose of the study. The scientific and practical significance of the first study of the 

chemical composition and nutritional value of sturgeon and salmon caviar caught in the local 
waters of Azerbaijan is of great importance. 

Research methodology. The study of the quality of sturgeon and salmon caviar is envisaged 
by applying the methodology in accordance with DOST 7472-3002, DOST 18173-74. 

Importance of research application. For the first time, the study of the chemical composition, 
protein and lipid fractions of Region, Sturgeon, Gorbusha and Keta fish caviar caught in the water 
basins of the republic is to clarify the importance of these valuable products for the body. 

The results of the study. For the first time, organoleptic, physical, chemical indicators, 
standard indicators, protein and lipid fractions of Region, Sturgeon, Gorbusha and Keta fish caviar 
were determined. 

Originality and scientific novelty of the research. Research of regional and sturgeon caviar 
fractions is of scientific interest. As a result of the study, 7 fractions were obtained in both caviar. 
These fractions do not change quantitatively, they differ in quantity. The same process occurs in 
trout and keta fish. 

Key words: Caviar, sturgeon and salmon caviar, myofibrillar and sarcoplasmic fractions in 
caviar, caviar falsification, cholesterol triglycerides. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
(на примере сельского хозяйства) 

 
Резюме 

Целью исследования - выявление основных тенденций развития предпринимательства 
в Азербайджане на примере сельского хозяйства 

Методология исследования - обобщение и анализ имеющихся сведений и статистичес-
ких данных официальных государственных органов 

Значимость исследования - было выявлено, что в последние годы в сельском хозяйстве 
доля независимых предпринимателей растет, при этом данный рост также сопровождается 
ростом концентрации предпринимательских субъектов (а если быть точнее их сокраще-
нием), повышением урожайности в отдельных отраслях и зависимостью от государствен-
ной аграрной политики. 

Результатом исследования - государство с помощью различных механизмов субсиди-
рования и поддержки определяет приоритеты развития сельского хозяйства в стране. 

Оригинальность и научная новизна исследования - на основе изучения и анализа ши-
роко представленного статистического материала, проанализированы основные тенденции 
развития предпринимательства в Азербайджане на примере сельского хозяйства. Выявле-
ние основных тенденций в таком важном секторе для Азербайджана, как сельском хозяйст-
ве представляет довольно большую актуальность, так как частный сектор в Азербайджане 
переживает не лучшие времена. Политика субсидирования поддержки со стороны государ-
ства оказывает сильное влияние на предпринимательство, в связи с чем большинство пред-
приятий предпочитает вкладываться в виды сельхозпродукции, принятые правительством 
в приоритетные.  

Ключевые слова: предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, ин-
дивидуальные предприниматели, тенденции, концентрация сельскохозяйственных 
предприятий, рост урожайности 

*** 
Содержание основного материала: 
История современного предпринимательства в Азербайджане охватывает лишь чуть 

больше трех десятков лет. В свое время оно было достаточно резко прервано в конце 1920-
х годов ХХ века. И ввиду того, что на протяжении большей части Советского периода ис-
тории, предпринимательство формально было запрещено, современный этап развития 
предпринимательства каких-либо наследственных черт не переняло. И поэтому о пол-
ноценном развитии и становлении предпринимательства можно говорить лишь с конца 80-
х годов (первые индивидуальные предприниматели и частные кооперативы в Азербайджане 
возникли в 1987 году [1]). Тем не менее 30 с лишним лет небольшой период для полноцен-
ного развития. Предпринимательство в Азербайджане все еще не прошло тех этапов, о 
которых мы можем судить по развитым государствам. Его развитие в нашей стране приш-
лось как на довольно тяжелые 90-е годы, так и на период нефтяного бума в 2000-х годах. В 
той или иной степени, предпринимательство постоянно оказывалось под влиянием более 
масштабных событий. Как итог в настоящее время в Азербайджане предприниматели (за 
исключением ряда секторов) по большей части заняты в сфере выполнения государствен-
ных заказов или обслуживания нефтяного сектора. В связи с этим, в стране практически 
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отсутствуют такие понятия как стартапы, венчуры и многое другое (их число измеряется 
десятками). А роль малого предпринимательства достаточно небольшая. Так, согласно дан-
ным Государственного комитета по статистике (здесь и далее при отсутствии указания, ста-
тистика взята с официального сайта Государственного комитета по статистике Азербай-
джанской Республики) совокупная стоимость произведенной субъектами малого предпри-
нимательства продукции лишь незначительно превысил показатель в 10 млрд. манатов, что 
составляет лишь 12,1% от общей стоимости выпуска. Вместе с предприятиями среднего 
предпринимательства, их доля достигает 23,3%[2]. Идентичная ситуация и в доле по заня-
тости и иным показателям.  

Предпринимательство в Азербайджане как правовое понятие возникло 15 декабря 1992 
года, после утверждения закона «О предпринимательской деятельности» [3]. Согласно за-
кону, предпринимательство – это независимая деятельность лица, основной целью которого 
является получение прибыли с помощью использования имущества, осуществления работ, 
предоставления услуг, производства и продажи товаров. Данный закон действует и поныне 
(последний раз изменения в него вносили в 2020 году), и является основой всего су-
ществующего в данной сфере законодательства (а это и различные кодексы, такие как Граж-
данский, Налоговый, Таможенный и т.д.). Именно на основе данного законодательства и 
осуществляется предпринимательская деятельность в независимом Азербайджане.  

С другой стороны, мы указали, что в настоящее время экономика Азербайджана доста-
точно сильно зависит от государственных средств и нефтяных доходов. По данным Госу-
дарственного таможенного комитета, в 2020 году примерно 87% экспорта приходилось на 
нефть и нефтепродукты [4]. В то же время более 51% инвестиций приходится напрямую на 
государственный бюджет и различные фонды. Таким образом, главенствующими субъек-
тами предпринимательства в стране являются государственные и нефтяные компании. Но, 
с другой стороны, есть отрасли, в которых достаточно много субъектов предпринимательс-
тва различного уровня, то есть как крупных, так и мелких. По нашему мнению, наиболее 
важным среди них является сельское хозяйство. Согласно официальным данным, в сельс-
ком хозяйстве занято более 1,77 млн. человек, а это 36% от числа занятых по стране [5]. На 
сельское хозяйство и, в целом, на агропромышленный сектор приходится 60% не нефтяного 
экспорта [4]. Иными словами, сельское хозяйство играет важную роль в не нефтяной 
экономике страны. Но прежде, чем переходить к основным тенденциям в сфере развития 
предпринимательства, нам следует отметить несколько важных моментов, которые харак-
теризует текущее состояние предпринимательства в Азербайджане. 

В первую очередь стоит отметить, что в Азербайджане определяют несколько категорий 
предпринимателей. Если ранее их было три (малый, средний и крупный), то в соответствии 
с решением (и соответствующими изменениями в Налоговый Кодекс) Кабинета министров 
от 21 декабря 2018 года [6], в настоящее время в Азербайджане существует 4 категории 
предпринимателей (таблица 1).  

 
Таблица 1.  

Категории субъектов предпринимательской деятельности в Азербайджане [6] 
 

Категория субъектов 
предпринимательской 

деятельности 
Число работников 

Совокупный 
годовой доход 

(тысяч манатов) 

По данным 
на 01.01.2021 

Микро 1 – 10 Гд ≤ 200 127 517 
Малый 11 – 50 200 < Гд < 3 000 7 282 
Средний 51 – 250 3 000 < Гд < 30 000 2 916 
Крупный 251 и более 30 000 < Гд 678 
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Как мы уже отметили, выбор сельского хозяйства тоже является неслучайным. Согласно 
данным Государственного комитета по статистике 7,4% юридических лиц и 32,2% инди-
видуальных предпринимателей заняты в сфере сельского хозяйства (то есть при регистра-
ции указали коды деятельности, относящиеся к сельскому хозяйству). Среди индивидуаль-
ных предпринимателей сельское хозяйство достаточно сильно опережает все остальные 
сектора экономики, но среди юридических лиц, сельское хозяйство расположилось на 
третьем месте [7].  

Также несмотря на очень большое число индивидуальных предпринимателей в Азер-
байджане, более 1 млн., большая часть из них неактивна или бывает активна на краткий 
период времени. В связи с особенностями рынка труда в Азербайджане, в большом числе 
секторов людей принимают на работу по контракту об оказании услуг, а не трудовому до-
говору (из 4,8 млн. занятых лишь 1,7 млн. имеют трудовые контракты). Поэтому число ин-
дивидуальных предпринимателей особенно быстро стало расти в последние годы, когда 
увеличился контроль над трудовыми взаимоотношениями и расширилась деятельность на-
логовых служб в данном секторе. Так, с начала 2018 года (год принятия многочисленных 
изменений в Налоговый кодекс), то есть за 3 года, число индивидуальных предпринима-
телей возросло на 439 тысяч человек или на 70%. Для сравнения, за предыдущие 3 года 
соответствующий рост составил 103 тысячи или 20%. Поэтому число активных налогопла-
тельщиков изменчиво. Согласно данным Государственной Налоговой Службы при минис-
терстве экономики на 1 января 2021 года число активных налогоплательщиков (лиц, кото-
рые сдают ненулевые отчеты) составило 616,2 тысяч [8]. Число же активных объектов сос-
тавило 167 тысяч. Иными словами, в настоящее время в Азербайджане примерно 620 тысяч 
активных индивидуальных предпринимателей и компаний (из 1 218 тысяч зарегистриро-
ванных). Они разбросаны по различным секторам экономики. Но как мы уже отметили, 
одним из наиболее крупных секторов является сельское хозяйство.  

Переходя к сельскому хозяйству, стоит кратко охарактеризовать само сельское хозяйст-
во. В настоящее время 58% территории Азербайджана составляют горные территории, а в 
остальном равнины и низменности. Совокупная площадь земельного фонда страны более 
8,6 миллиона гектаров. Согласно Конституции Азербайджана, в стране существуют три 
вида собственности: государственное, муниципальное и частное [9] (соответствующее 
распределение указано в таблице 2).  

 

Таблица 2.  
Распределение по видам собственности [10]. 

 

Вид собственности 
Площадь земельного 
фонда, в гектарах 

Доля от совокупного 
земельного фонда, в % 

Государственная 4 929 776 56,9 
Муниципальная 2 023 126 23,4 
Частная 1 702 579 19,7 
ВСЕГО 8 655 481 100,0 

 
Учитывая климат Азербайджана, стоит понимать, что распределение по отраслям сельс-

кого хозяйства тоже носит специфический характер. Так, по официальным данным, более 
50% приходится на пастбища и сенокос, а площадь различных посевов составляет 1738 
тысяч гектаров. С другой стороны, примерно 44,8% земель не используются для сельского 
хозяйства. Правда, в последние годы в соответствии с сельскохозяйственной политикой го-
сударства, были внесены ряд изменений в данное распределение. Так, за краткий период 
после внесения ряда изменений в законодательство, назначение примерно 152 тысяч 
гектаров (из них примерно 101 тысяч гектаров в 2017 году) земли было изменено на сель-
скохозяйственное.  
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Основной причиной такого довольно крупного изменения назначения земель стала нех-
ватка земель. По последним данным примерно 3,7 млн. гектаров земель подверглись раз-
личной степени эрозии. По различным регионам данный показатель колеблется от 15,5 до 
93,4%[10]. Это вынудило вводить в эксплуатацию новые земли (ранее неиспользуемые) или 
менять назначения иных земель (к примеру, лесные или пастбищные земли передавались 
под посевную площадь). 

Таким образом, одним из основных проблем для предпринимателей в сфере сельского 
хозяйства является земля. Их количество ограничено не только природными факторами, но 
и последствиями деятельности людей (к примеру, эрозия). С другой стороны, в сельском 
хозяйстве занято довольно большое число людей. Так, по итогам земельной реформы (в 
соответствии с законами «Об основах аграрных реформ» и «О реформе совхозов и колхо-
зов» от 1995 года и «О земельной реформе» от 1996 года), в Азербайджане во владельцев 
земли превратилось 869 268 тысячи семей (примерно 3,44 млн. человек). В итоге в среднем 
на одного собственника приходится 0,5 гектаров земли (в среднем по Азербайджану на 
человека приходится лишь 1,08 гектаров земли, из которых 0,21 гектар приходится на по-
севы и 0,48 гектаров на пригодную землю).  

Таким образом, на конец 2009 года предпринимательская структура сельского хозяйства 
выглядела следующим образом: 842 тысячи мелких (семейных) хозяйств, 36 государствен-
ных компаний, 79 сельских кооперативов, 2409 сельских совместных хозяйств, 2571 инди-
видуальный предприниматель и 220 сельскохозяйственных предприятий[11]. С того време-
ни ситуация несколько изменилась. К примеру, по данным на 2016 год, в стране было 370 
тысяч мелких хозяйств (это число получивших субсидии), 1300 сельскохозяйственных 
предприятий и 1500 индивидуальных предпринимателей. На них приходилось примерно 
80% посевных площадей [12]. В настоящее время цифры несколько изменились. Насколько 
изменилась реальная ситуация в действительности нам неизвестно, но по итогам 2020 года 
407,3 тысячи фермеров получили субсидии. А также мы знаем о деятельности 1096 сельс-
кохозяйственных предприятий и 803 индивидуальных предпринимателях.  

На основе вышеуказанного и данных Государственного комитета по статистике, мини-
стерства сельского хозяйства и ряда других структур, мы проанализировали состояние 
предпринимательства в сельском хозяйстве и пришли к выводам, что основными тенден-
циями в настоящее время являются:  

• Концентрация предпринимательских субъектов;  
• Рост эффективности предприятий и соответствующее повышение урожайности; 
• Рост зависимости от государственной поддержки и государственной политики. 
В данной работе мы постараемся подробнее остановиться на каждом моменте. 
Концентрация предпринимательских субъектов. Данный процесс мы можем наблю-

дать на основе сведений официальной статистики. Выше мы затронули тему структуры 
предпринимательства в сельском хозяйстве. К сожалению, детальных данных по каждому 
из направлений по Азербайджану найти довольно сложно. Поэтому мы будем опираться 
лишь на имеющиеся данные.  

Число индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве (в данном 
случае в число индивидуальных предпринимателей входят лица, осуществляющие эконо-
мическую деятельность не на землях, полученных согласно земельной реформе, и не соз-
дающих юридического лица) с каждым годом сокращается. Если в 2005 году их число пре-
вышало 2,6 тысяч, то по итогам 2020 года их число составляло уже 803 человека. Но парал-
лельно с этим растет их совокупный доход. По итогам 2020 года совокупный доход вырос 
в 25 раз, а в 2020 году в сравнении с 2019 годом рост составил 145%. Верно и то, что число 
убыточных хозяйств за этот период и выросло в 4 раза, но тем не менее чистая прибыль 
составила 9,1 млн. манатов. А это рост на 23% в сравнении с 2019 годом. Учитывая то, что 
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индекс производительных цен в сельском хозяйстве за этот период вырос на 5,6% [13], то 
можно увидеть, что реальный рост прибыли составил около 18%.  

Таблица 3.  
Индивидуальное предпринимательство в сельском хозяйстве [5]. 

 

Показатели 2005 2019 2020 2020/2005 2020/2019 
Число индивидуальных 
предпринимателей 

2681 910 803 -70,00% -12,76% 

В т.ч. получающих прибыль 2670 907 554 -79,25% -38,92% 
В т.ч. получающих убыток 11 3 13 18,18% 333,33% 
Объем прибыли, тыс. манатов 2854 7494 9339 227,26% 24,62% 
Объем убытков, тыс. манатов 4 76,0 186 4567,50% 145,66% 
Чистая прибыль, тыс. манатов 2848 7419 9152 221,36% 23,36% 
Доход от продаж, тыс. манатов 6811 24422 37349 448,39% 52,93% 
В среднем на одного предпринимателя, 
манатов 

2540 26837 46511 1731,14% 73,33% 

 
Еще одним показателем концентрации является то, что несмотря на общее сокращение 

числа индивидуальных предпринимателей, площадь земли, эксплуатируемой ими за год, 
значительно изменилась. Так, структура земельной площади, находящейся в пользовании 
индивидуальных предпринимателей следующая: 8 279 гектаров в собственности и 25 276 
гектаров взяты в аренду. Иными словами, на одного предпринимателя приходится в сред-
нем 42 гектара (диаграмма 1). А средний показатель 2014–2019  годов составлял 34,9 гекта-
ра. 

Те же самые тенденции наблюдаются и на примере сельскохозяйственных предприятий. 
Их число по сравнению с 2005 годом сократилось почти в 2 раза, с 1782 до 1096. За этот 
период сократилось и число убыточных предприятий. Совокупная чистая прибыль по ито-
гам 2020 года достигла 104 млн. манатов. А это на 12% выше показателя 2019 года. Средний 
доход одного предприятия составил 743 тысяч манатов, что выше показателя 2019 года 
почти в 2 раза. С другой стороны, площадь земель, используемых сельскохозяйственными 
предприятиями, наоборот сократилось. По итогам 2020 года у них в собственности на-
ходилось 131,5 тысяч гектаров, а в аренде 210,8 тысяч гектаров. Обычно к сельскохо-
зяйственным предприятиям, у которых в собственности есть собственные земли, относятся 
государственные опытные станции и т.п. предприятия. Их число за последний год резко 
сократилось, со 176 до 113. Стоит предположить, за счет этого сократилось и количество 
земель в собственности (сократилось также число некоммерческих организаций, владев-
ших землею). А частные компании (т.н. агрохолдинги) заключают контракт либо с госу-
дарством, либо с частными лицами на предмет аренды земли (по данным на 2020 год 172,6 
тысяч гектаров земель были взяты в аренду у государства. На долю частных лиц и му-
ниципалитета приходится 20,5 и 17,6 тысяч гектаров земель). Тем не менее средняя пло-
щадь земель, приходящаяся на одно сельскохозяйственное предприятие, также сильно 
возросло. Так по итогам 2020 года на одно предприятие приходилось уже 318,4 гектара 
земли. А это выше показателя 2019 года на 25% (диаграмма 1). 

При сравнении данных показателями с показателями семейных хозяйств, то можно за-
метить, что у последних наоборот средняя площадь владения сокращается. У нас нет точ-
ных данных на этот счет, так как данные по числу фермерских хозяйств разнятся. Но если 
взять за основу итоги земельной реформы (так как агрохолдинги и индивидуальные пред-
приниматели в основном арендуют у государства и муниципалитетов), то на одно семейс-
тво получается 1,44 гектара земли. Для сравнения в 2014 году соответствующий показатель 
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Таблица 4.  
Деятельность сельскохозяйственных предприятий[5] 

 

Показатель 2005 2019 2020 2020/2005 2020/2019 

Число сельхоз предприятий 1782 1471 1096 -47,19% -36,03% 
В т.ч. получающих прибыль 1579 1376 880 -44,27% -36,05% 
В т.ч. получающих убыток 203 95 61 -69,95% -35,79% 
Объем прибыли, тыс. манатов 7098 120622 132835 1771,44% 10,13% 
Объем убытков, тыс. манатов 1207 27926 28820 2287,74% 3,20% 
Чистая прибыль, тыс. манатов 5892 92696 104015 1665,36% 12,21% 
Доход от продаж, тыс. манатов 70882 622035 814426 1048,99% 30,93% 
В среднем на одного 
предпринимателя, манатов 

39776 422856 743089 1768,2% 75,73% 

 
составлял 1,53 гектара (рассчитано на основе данных Госкомстата). Тем не менее мы видим 
достаточно большую разницу. Особенно данная разница усилилась в 2020 году. Одновре-
менно стоит отметить важный момент, на сельскохозяйственные предприятия приходится 
21% земель, но их доля в итоговой продукции находится на уровне 9,9%. Но как мы уже 
отметили, среди них раньше было немало опытных станций и т.п. предприятий, число 
которых за последний год резко сократилось. Увеличилось число «агрохолдингов», кото-
рые только сейчас начали активно вкладываться в сельское хозяйство. А в сельском хоз-
яйстве для получения результата необходим определенный период (по отдельным отраслям 
до 10 лет). Поэтому стоит предполагать, что доля сельскохозяйственных предприятий с 
каждым годом будет расти (для сравнения, рост сельского хозяйства по итогам 2020 года 
составил 2%, но производство у сельхозпредприятий выросло на 11,4%. А на остальные 
хозяйства пришлось лишь 1% роста[5]).  

 

 
 

Диаграмма 1. Площадь земли в среднем на одного субъекта  
предпринимательства [5]. 
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Также можно наблюдать, что сельскохозяйственные предприятия уже превращаются в 
основной драйвер сельского хозяйства. То есть постепенно предпринимательский сектор 
наращивают свою долю в сравнении с фермерским сектором. Их доля растет как в земель-
ных площадях, так и в совокупной продукции. Доля же фермеров наоборот сокращается. 
Компании превращаются в основных как производителей, так и экспортеров сельхозпро-
дукции из Азербайджана. А это один из основных направлений нашего ненефтяного экс-
порта. При этом среди них без учета вопросов владения предприятиями (несколько сель-
хозпредприятий обычно принадлежат одним и тем же холдингам) и земельных площадей, 
в целом можем заметить достаточно высокий уровень концентрации. Так, число частных 
предприятий в 2019 году составляло 1450, а в 2020 году уже 955[5]. Стоит предположить, 
что в 2021 году те же тенденции продолжились. И чем сложнее будет ситуация в сельском 
хозяйстве Азербайджана (как в связи с эрозией, нарушением ирригационных сетей и мно-
гим другим), тем выше будет уровень концентрации (так как в эксплуатацию обычно все 
больше и больше вводятся государственные земли, а их арендаторами выступают частные 
компании).  

С вопросом концентрации также связан вопрос повышения эффективности и урожайнос-
ти. За 10 лет Азербайджан увеличил экспорт свежих овощей и фруктов в 4 и 1,6 раз. Соо-
тветственно вырос и доход страны от данного направления. Так только от экспорта поми-
доров Азербайджан в 2020 году получил 201 млн. долларов. В данном случае экспорт за 5 
лет вырос с 65 тысяч до 188 тысяч тонн [14]. Все это произошло благодаря росту производ-
ства в стране. К примеру, это можно заметить на примере помидоров. Согласно данным на 
2015 год, в Азербайджане было выращено 515 тысяч тонн помидоров, а в 2020 году соот-
ветствующий показатель составил 774,8 тысяч тонн [14]. Иными словами, за 5 лет удалось 
нарастить производство на 50%. Но в данном случае основную роль сыграл рост урожай-
ности. Так, к примеру, в случае с помидорами совокупная площадь посевов, отведенная под 
помидоры в 2017 году, составляла 21,3 тысячи гектаров, а в 2020 году 19,4 тысячи гектаров. 
Как можно видеть посевы сократились. При этом площадь посевов на открытой местности 
сократилось на 2,4 тысячи гектаров, а в теплицах наоборот выросло с 2,2 до 2,7 тысячи 
гектаров. Как итог, если в 2017 году под открытым небом выращивалось 321,2 тысячи тонн 
помидоров, а в теплицах 303 тысячи, то в 2020 году под открытым небом выращивали 372,4 
тысячи, а в теплицах 402,5 тысячи тонн. Урожайность таким образом выросла с 164 до 211 
центнеров на гектар (в некоторых регионах доходит до 307 и 318 центнеров на гектар). 
Теплицы по большей части принадлежат отдельным сельскохозяйственным предприятиям 
и предпринимателям. Идентичная ситуация наблюдается и в случае с другими свежими 
овощами.  

Предпринимательство в сельском хозяйстве также тесно связано с государственной 
поддержкой. Данная сфера особенно сильно нуждается в субсидиях. И государство в опре-
деленной степени играет роль регулятора. Отрасли, которые государство считает необхо-
димым развивать (к примеру, виноградарство), субсидируются, в отличие от других. В нас-
тоящее время в Азербайджане применяется единая субсидия за посевы, а также отдельные 
субсидии по культурам (виноград, фундук и т.д.). При этом соответствующий Совет (Совет 
аграрных субсидий) определяет квоты, размер и коэффициенты субсидий, а также регионы, 
которые получает те или иные субсидии. К примеру, в список регионов, которые получат в 
2021 году субсидии по фундуку, вошли Агдаш, Товуз, Тертер, Шемаха и Ярдымлинские 
районы [15]. Государственная поддержка формируется на основе утверждаемых правитель-
ством государственных программ. Многие текущие программы основаны на Стратегичес-
кой дорожной карте по сельскому хозяйству, утвержденному в 2016 году. Так, к примеру, 
согласно данной карте, предусматривался рост производства хлопка в 4 раза, мяса на 20%, 
молока на 30% и т.д. Субсидии и утверждаются исходя из данной политики. Иными слова-
ми, политика субсидирования оказывает достаточно сильное влияние на предпринима-
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тельство. Поэтому большинство компаний в данной сфере предпочитает вкладываться в 
выращивание помидоров, фундука и многих других видов сельхозпродукции, принятых 
правительства в качестве приоритетных. Примерные траты на данное направление сос-
тавляет ежегодно около 400 млн. манатов. Таким образом, все больше направление предп-
ринимательства в сельском хозяйстве определяет правительство.  

Таким образом, по нашему мнению, в сельскохозяйственном предпринимательстве в 
настоящее время наблюдаются вышеуказанные тенденции. Наиболее важным является то, 
что оно существует в условиях ограниченных возможностей роста – земля так необходимая 
сельскому хозяйству ограничена и подвергнута сильной эрозии. Это вынуждает вкладывать 
достаточно крупные инвестиции в восстановление земельных ресурсов, а также вводить все 
больше и больше ранее неиспользуемых земель. Параллельно с этим возникает и опреде-
ленная зависимость от государства. Арендуются по большей части государственные земли, 
а направление сельского хозяйства, которое будет развиваться в том или ином регионе фор-
мируется политикой субсидий правительства, так как себестоимость производства про-
дукции в сельском хозяйстве Азербайджана (в связи как с климатом, так и ограниченными 
земляными ресурсами) достаточно высока. Все это приводит с одной стороны, как к повы-
шению эффективности (то есть росту урожайности и эксплуатации), а с другой стороны 
росту концентрации предпринимательских субъектов, сокращению числа компаний, заня-
тых в данном секторе. Верно и то, что все еще существует примерно 800 тысяч фермерских 
хозяйств, но с ростом эффективности компаний, их число будет сокращаться либо же они 
перейдут на сдачу земель в аренду. Таким образом, предпринимательский сектор займет 
главенствующее положение в сельском хозяйстве. 
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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi -  kənd təsərrüfatı misalında Azərbaycanda sahibkarlığın əsas inkişaf 

meyillərinin aşkara çıxarılması.    
Tədqiqatın metodologiyası -  rəsmi dövlət orqanlarının mövcud məlumatlarının və statistik 

verilənlərinin ümumiləşdirilməsi və təhlili.   
Tədqiqatın mahiyyəti - aşkarlanmışdır ki, son illərdə kənd təsərrüfatında azad sahibkarların 

payı artmışdır, bu cür artım həm də sahibkarlıq subyektlərinin konsentrasiyası (daha dəquq desək 
onların azalması), ayrı-ayrı sahələrdə məhsuldarlığın artması və dövlətin aqrar siyasətindən asılı-
lıqla müşayiət olunur. 

Tədqiqatın nəticəsi -  müxtəlif subsidiyalaşdırma mexanizmləri və dəstəyinin köməyilə dövlət 
ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafının prioritetlərini müəyyən edir 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi -  geniş şəkildə təqdim edilmiş statistik məlumatların 
öyrənilməsi və təhlili əsasında Azərbaycanda kənd təsərrüfatı misalında sahibkarlığın inkişafının 
əsas meyilləri təhlil edilmişdir. Kənd təsərrüfatı kimi Azərbaycan üçün vacib olan sektorda əsas 
meyillərin aşkarlanması böyük aktuallığa malikdir, belə ki, Azərbaycanda özəl sektor çətin dövrü-
nü yaşayır. Dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırma siyasəti sahibkarlığa güclü təsir göstərir, bununla 
bağlı da müəssisələrin çoxu hökumətin prioritet kimi qəbul etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları növ-
lərinə sərmayə qoymağa üstünlük verir. 

Açar sözlər: Sahibkarlıq, kiçik və orta sahibkarlıq, fərdi sahibkarlar, meyillər, kənd təsərrü-
fatı müəssisələrinin konsentrasiyası, məhsuldarlığın artımı. 
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Summary 

The aim of the study is to identify the main trends in the development of the entrepreneurship 
in Azerbaijan, based on example of agriculture 

The research methodology is a generalization and analysis of the available information and 
related statistical data from official government bodies.  

The significance of the study – it was revealed that in recent years the share of independent 
entrepreneurs in agriculture has been significantly growing, while this growth accompanied by an 
increase of concentration of entrepreneurial entities (to be more precise, their reduction) , as 
increase is mainly in productivity in certain sectors and dependance on governmental agricultural 
policy.  

The result of the study is that government with supporting and subsiding mechanisms deter-
mines the priority sectors of the agriculture.  

Originality and scientific novelty of research –we have analyzed the main trends of 
entrepreneurship development in Azerbaijan, based on the study and analyses of provided and 
presented statistical material. As the example we have reviewed agriculture sector. Identification 
of the main trends in one of the important sectors of Azerbaijan as agriculture is quite relevant as 
nowadays private sector of Azerbaijan is in bad time.  The governmental policy of subsidizing has 
a strong impact on indentureship, and therefore mort enterprises prefer to invest in products 
accepted as priority by government.  

Key words: entrepreneurship, small and medium-sized enterprises, individual entrepreneurs, 
trends, concentration of agricultural enterprises, productivity growth. 
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SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAFINDA VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN 

ROLU 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında vergi tənzimlənməsi 

elementlərindən istifadənin mexanizminin müəyyən edilməsi. 
Tədqiqatın metodologiyası – sahibkarlıq strukturlarında fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi məq-

sədilə vergiyə cəlbetmənin metodikası, stimullaşdırma məqsədilə tətbiq olunan güzəştlər, azadol-
maların reallaşdırılması üsullarından ibarətdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – sahibkarlıq strukturlarında fəaliyyətin inkişaf etdirilməsində 
vergi tənzimlənməsi elementlərindən istifadə olunması yolu ilə səmərəliliyin artırılması. 

Tədqiqatın nəticələri – aparılan araşdırma vasitəsi ilə müəyyən edilmişdir ki, vergi tənzimlən-
məsi elementlərinin tətbiq olunması sahibkarlıq strukturlarında fəaliyyətin səmərəliliyinin təmin 
edilməsinin əsas mənbələrindən biridir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Respublikamızda sahibkarlıq strukturlarının vergiyə 
cəlb olunmasında istifadə edilən stimullaşdırma vasitələri ilə yanaşı dünya təcrübəsində tətbiq 
olunan müsbət meyillərin tətbiqi üzrə verilən təkliflər orijinal və yenidir. 

Açar sözlər: sahibkarlıq, vergilər, vergi tənzimlənməsi, vergi güzəştləri, vergi tətilləri, stimul-
laşdırma. 

 
 

Giriş 
İstənilən ölkənin iqtisadi həyatında sahibkarlıq fəaliyyəti həlledici rola malikdir. Bu fəaliyyət 

növünün səmərəli nəticələri çoxsaylı amillərin təsiri altında formalaşır. Bu amillərə ölkənin 
iqtisadiyyatının strukturu, ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin hədəf və prioritetləri, həmin siyasətin 
əsas məqsəd və vəzifələri, bazardakı rəqabət mühiti, iqtisadi sahibkarlıq strukturlarının rəqabətqa-
biliyyətlilik səviyyəsi və s. aid edilə bilər. Belə mühüm amillərdən biri də sahibkarlıq struktur-
larının fəaliyyətinin vergilər vasitəsilə tənzimlənməsidir. Bu amil çox hallarda sahibkarlıq struk-
turlarının fəaliyyəti üçün həlledici faktorlardan birinə çevrilir. 

Məlum olduğu kimi sahibkarlıq strukturlarının fəaliyyətində mühüm rol oynayan vergiqoyma 
iqtisadi subyektlərin gəlirlərinin bir hissəsinin, yəni əvvəlcədən müəyyən olunmuş faiz dərəcələri 
əsasında dövlətin xeyrinə alınması prosesidir. Bu proses özündə iki mühüm funksiyanı daşıyır. Bu 
funksiyalara birincisi fiskal funksiya, ikincisi isə stimullaşdırıcı funksiya aid edilir. 

Fiskal funksiya vasitəsi ilə dövlət öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün zəruri olan vəsaitləri 
toplayır, onları akkumulyasiya edərək büdcəsini formalaşdırır, qanun əsasında onlardan istifadə 
edərək iqtisadi həyatın davamlılığını təmin edir. 

İkincisi, stimullaşdırıcı funksiya vasitəsi ilə dövlət vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi, zəruri 
saydıqda onların dəyişdirilməsi, həmçinin bəzi hallarda vergi güzəştlərinin tətbiq olunması vasitəsi 
ilə sahibkarlıq müəssisələrinin fəaliyyəti üçün uyğun, məhsuldar şərait yaradır. Dövlətin sahibkar-
lıq strukturlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsində vergilər vasitəsilə iştirak etməsi onun makroiq-
tisadi vəzifələrin yerinə yetirilməsini vaxtlı-vaxtında təmin etməsi ilə şərtlənir. Bu baxımdan da 
sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında vergi tənzimlənməsinin rolu xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Sahibkarlıq fəaliyyətində vergi tənzimlənməsinin məqsədli istiqamətləri 
Bazar yönümlü iqtisadiyyatın mövcud olduğu bütün ölkələrdə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, 

onun bütün parametrlər üzrə tənzimlənməsi iqtisadi siyasətin prioritetlərindən birini təşkil edir. 
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Çünki bu tip ölkələrdə ümumi daxili məhsulun 70-80 faizi özəl sektorun, ilk növbədə sahibkarlıq 
müəssisələrinin hesabına formalaşır. Məhz bu baxımdan da sahibkarlıq müəssisələrinin fəaliyyə-
tinin təşkili, tənzimlənməsi və s. daimi olaraq aidiyyatı olan tənzimləyici orqanların diqqət mər-
kəzində olur.  

Sahibkarlıq müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsində ən mühüm rola malik olan məsə-
lələrdən biri vergi tənzimlənməsi məsələsidir. Bu istiqamətdə əsas hədəf sahibkarlıq müəssisələri-
nin inkişafında dayanıqlığın təmin edilməsindən ibarətdir. Sahibkarlıq strukturlarında vergi tən-
zimlənməsinin qarşısında duran mühüm məsələlərdən biri də onların fəaliyyətinin səmərəli təşkil 
olunmasından ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında hal-hazırda sahibkarlıq mühitində gedən 
mühüm yeniləşmə, eyni zamanda təkmilləşmə prosesində, həmçinin kardinal dəyişikliklər prose-
sində vergi elementləri həlledici rola malikdir. 

İqtisadi ədəbiyyatlar və digər mənbələrdən məlumdur ki, iqtisadiyyatın optimal idarə olunması 
nəzəriyyəsinə görə vergi sistemi stimullaşdırıcı funksiyanı yalnız xüsusi halda yerinə yetirir. Bu 
xüsusi hal sahibkarlıq subyekti üzrə bütün vergi ödəmələrinin mənfəətin 35%-dən çox olmadığı 
haldır. Belə olduqda vergiqoymanın stimullaşdırıcı funksiyası icra olunur. Yəni qeyd edilən hədd 
daxilində dövlət vergi dərəcələrini müxtəlif istiqamətdə dəyişərək sahibkarlıq strukturlarının 
fəaliyyətində tənzimləmə aparır. [4, s.22]  

İqtisad elminin sübut etdiyi kimi vergiyə cəlbetmənin rasional sisteminin başlıca fərqləndirici 
xüsusiyyətləri onun ölkə iqtisadiyyatının strukturu ilə, iqtisadiyyatda mövcud olan iqtisadi propor-
siyalarla, iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə yönələn məqsədlərlə və s. ilə əlaqədardır. Məhz bu 
parametrləri mövcud olduğuna görə vergi siyasəti işlənib hazırlanarkən onun məqsədli istiqamət-
ləri ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin tələblərinə uyğunlaşdırılmalı, qarşıya qoyulan makroiqtisadi 
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yardımçı olmalıdır. Eyni zamanda bu siyasətin əsas elementləri 
ölkədə aparılan sosial-iqtisadi fəaliyyətin uğurla reallaşdırılmasını təmin etməlidir.  

Sahibkarlıq fəaliyyətində vergi tənzimlənməsinin məqsədli istiqamətləri müəyyən edilərkən 
vergiqoyma prosesində formalaşan ən mühüm, zəruri münasibətlər nəzərə alınmalıdır. Bu müna-
sibətlər xüsusi parametr və prinsiplərə əsasən qurulmalı, bütövlükdə bu sahədə dövlətin və sahib-
karlıq strukturlarının qarşılıqlı münasibətlərini özündə əks etdirməlidir. İqtisad elminə məlum ol-
duğu kimi belə zəruri prinsiplər ilk dəfə Adam Smit tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. O öz tədqi-
qatlarında yazırdı ki, zəruri prinsiplərdən biri ondan ibarətdir ki, hər bir vətəndaş öz imkanı, öz 
bacarıq və qabiliyyəti, eyni zamanda öz gücü daxilində hökumətin saxlanmasında iştirak etməlidir. 
Həmin tədqiqtaçı alim yazırdı ki, sahibkarlıq müəssisələrinə münasibətdə vergiqoymanın digər bir 
mühüm prinsipi ondan ibarətdir ki, hər bir kəsin ödəməli olduğu vergi dəqiq müəyyən edilməlidir. 
Onun ödənmə müddəti, ödənmə üsulu, ödənişin məbləği, həmçinin digər zəruri parametrlər bütün 
ödəyicilər üçün aydın və dəqiq olmalıdır [1, s. 46]. 

Adam Smitin yanaşmasına görə sahibkarlıq müəssisələri üçün vergiqoymanın digər bir prinsipi 
ondan ibarətdir ki, həmin müəssisələrdən vergi elə bir vaxtda və elə bir üsulla alınmalıdır ki, sahib-
kar onu bütövlükdə onun üçün uyğun olan vaxtda ödəsin [1, s. 47]. 

Elə həmin mənbədə rast gəldiyimiz və sahibkarlıq müəssisələri üçün zəruri olan aşağıdakı mü-
hüm prinsiplər formalaşdırılmışdır: 1)Vergilərin bərabərliyi. Dövlət tərəfindən vergi tutulmaları-
nın bütün ödəyicilərə münasibətdə vahid yanaşmasının, vahid tələblər sisteminin mövcud olması. 
Vergitutma qaydalarının hamı üçün ümumi olması; 2) Vergitutmanın müəyyən olması. Bu müəy-
yənlik özündə vergilərin dəqiqliyini, aydınlığını, eyni zamanda vergi sisteminin xarakteristikasını 
əks etdirən parametrlərin sabitliyini əks etdirməlidir; 3) Müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinin 
uzunmüddətli iqtisadi inkişaf dövründə dəyişməz, sabit qalması. Bu tətbiq edilən bütün vergi növ-
lərinə aid edilməlidir; 4)Vergi ödənişlərinin dövlət tərəfindən alınmasının hər bir sahibkarlıq struk-
turu üçün sadə, anlaşılan və uyğun olması; 5) Vergi ödəmələrinin ödəyicinin gücü daxilində olması 
və sahibkar fəaliyyəti üçün maneələr yaratmaması [1, s.48]. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadiyyatda artan rolu onun dövlət tərəfindən diqqət mərkəzində 
saxlanmasını, ehtiyac olduğu hallarda isə bu fəaliyyətə vergi sistemi vasitəsi ilə müdaxilə etməsini 
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zərurətə çevirir. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində mövcud olan vergiyə 
cəlbetmə sahibkarlıq strukturlarının tələb və maraqlarına cavab verir.  

Dünya təcrübəsindən məlumdur ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında vergi tənzimlənməsi 
mühüm rola malikdir. Vergi qanunvericiliyi nə qədər sabit, nə qədər dəyişməz olarsa iqtisadi sub-
yektlər də bir o qədər sabit fəaliyyət tempinə malik olarlar. İstənilən iqtisadiyyat tipi şəraitində, 
xüsusən də bazar iqtisadiyyatında vergi qanunvericiliyinin tez-tez dəyişməsi iqtisadiyyatda forma-
laşmış olan sabitliyi pozur, makro və mikro səviyyədə həm planlaşmanı, həm də proqnozlaşdır-
manı çətinləşdirir. 

Qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla sahibkarlıq strukturlarının vergiyə cəlb edilmə sistemi elə qu-
rulmalıdır ki, bu sistem son nəticədə həm sahibkarlıq strukturlarını, həm də dövlətin maraqlarını 
təmin etmiş olsun. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının vergilər vasitəsilə stimullaşdırılması 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq strukturları iqtisadi inkişafın əsaslarını təşkil etdiklə-

rinə görə, onların fəaliyyəti həmişə dövlətin diqqət mərkəzində olur. Bu baxımdan da dövlət kiçik 
və orta sahibkarlıq müəssisələrində fəaliyyətin təşkil olunması, onlar üçün uyğun şəraitin yaradıl-
ması, onların dayanıqlığının qorunması, onların fəaliyyətində səmərəli nəticələrin əldə olunması 
və s. üçün müxtəlif vasitələrdən, tənzimləmə metodlarından istifadə edir. Bu vasitələrdən biri də 
vergi stimullaşdırılması ilə əlaqədardır. Bunun üçün də ən mühüm yollardan biri vergiyə cəlbet-
mənin metodikasında dəyişikliyin tətbiq olunması vasitəsilə ola bilər. Sahibkarlıq strukturlarının 
fəaliyyətinin vergilər vasitəsi ilə stimullaşdırılması həm də vergi güzəştlərinin tətbiq olunması va-
sitəsi ilə həyata keçirilir.  

Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi bir çox ölkələrdə ayrı-ayrı regionların inkişaf səviy-
yəsinin fərqli olması nəticəsində sahibkarlıq strukturlarının aktivlik səviyyəsinin aşağı olması 
səbəbindən orada tətbiq edilən vergilərin diferensasiyası aparılır. Bu həm də regionun sosial-iqti-
sadi inkişafı səviyyəsi ilə əlaqələndirilir. Əgər regionun sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi kifayət 
dərəcədə yüksək olarsa, bu halda vergiləri həmin regiondakı konkret istehsal istiqamətinin priori-
tetliyi baxımından diferensiallaşdırmaq lazımdır. Yox əgər region inkişaf baxımından zəif səviy-
yədədirsə, bu halda həmin regionda maksimum dərəcədə mümkün olan vergi güzəştlərini tətbiq 
etmək lazımdır ki, orada sahibkarlıq kifayət dərəcədə inkişaf etdirilə bilsin. Beləliklə, regionlar 
üzrə vergiyə cəlbetmədə diferensiasiyanın tətbiq olunması sahibkarlıq müəssisələrinin fəaliyyəti-
nin gücləndirilməsində mühüm stimullaşdırıcı təsirə malik ola bilər [5, s.5]. 

Sahibkarlıq müəssisələrində, xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrində vergi stimul-
laşdırılmasının mühüm vasitələrindən biri də əsasən istehsal fəaliyyəti ilə, xüsusən də innovativ 
istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olanlara vergi güzəştlərinin tətbiq olunmasından ibarətdir. Belə gü-
zəştlərin tətbiqi mexanizmi və metodikası elə olmalıdır ki, o təsiredici gücə malik olsun. Bunun 
üçün də belə güzəştlər yeni müəssisələrdə uzunmüddətli, yəni ən azından istehsal məhsulu bazara 
çıxarılıb öz bazarını tutan dövrə qədər tətbiq olunmalıdır. Belə olduğu halda müəssisə özünün is-
tehsal prosesini səmərəli şəkildə qura bilər, verginin stimullaşdırıcı rolu isə müəssisəyə öz fayda-
sını verə bilər.  

Dünya təcrübəsində sahibkarlıq müəssisələrində vergiyəcəlbetmə ilə əlaqədar mövcud olan da-
ha bir müsbət meylin tətbiqi bu sahədə daha yüksək səmərə verə bilər. Bu ondan ibarətdir ki, sa-
hibkarlıq müəssisələri hüquqi şəxs kimi qeydiyyata alınarkən mövcud olan vergiyəcəlbetmə şərt-
ləri və dərəcələri onlar üçün bir neçə il müddətində dəyişməz qalmalıdır. Çünki həmin parametrlər 
üzrə dəyişmələr mənfi meyil yaradarsa bu sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəliliyinin azalmasına 
səbəb ola bilər. Bu səbəbdən də stimullaşdırmanın müsbət təsirini təmin etmək üçün qeyd edilən 
şərt tətbiq olunmalıdır. 

Sahibkarlıq müəssisələrinin fəaliyyətində vergi stimullaşdırılmasının mühüm bir amili kimi on-
ların fəaliyyətində “vergi tətilləri”nin tətbiq olunması ola bilər. Bu tətillər elə sahibkarlıq müəssi-
sələri üçün tətbiq olunmalıdır ki, həmin müəssisələr ölkə iqtisadiyyatı üçün strateji əhəmiyyət da-
şıyan məhsullar olsun və ya həmin məhsullar əvəllər ölkədə istehsal olunmasın. Belə məhsullar 
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həm daxili bazarı təmin etməli, həm də rəqabətqabiliyyətliliyinə görə xarici bazarlara çıxarılma-
lıdırlar. Belə olduğu halda həmin müəssisələrə tətbiq edilən vergi tətillərinin müddəti 3 il, 5 il, 
bəzən də çox ola bilər. Müddət ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin hədəf və prioritetlərinə uyğun 
olmalıdır. Bu uyğunluğu nəzərə alaraq, eyni zamanda “vergi tətilləri”nin səmərəliliyini təmin et-
mək üçün sahibkarlıq strukturlarına əlavə olaraq güzəştlər tətbiq olunmalıdır. Bu güzəştlər həmin 
müəssisələrin idxal etdikləri xammal və avadanlıqların idxal vergisindən azad olmaları və həm-
çinin əsas fondların sürətli amortizasiyası ilə bağlı olmalıdır. Belə güzəştlərin tətbiq olunması 
sahibkarlıq strukturlarında yüksək stimullaşdırıcı atmosfer yaradır.  

Sahibkarlıq müəssisələrində vergilərin stimullaşdırıcı rolunu yüksəltmək üçün dünya təcrübə-
sində istifadə edilən metodlardan biri də investisiya fəaliyyəti ilə bağlıdır. Həmin təcrübəyə əsasən 
müəssisələrin stimullaşdırılması üçün yüksək texnoloji və elm tutumlu sahələrdə investisiya, isteh-
salın genişləndirilməsinə yönəldilən vəsaitlər vergidən azad olunurlar [4, s.2]. 

Qeyd edilən stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində sahibkarlıq strukturlarının 
fəaliyyəti daha da genişlənir, sürətlənir, vergi sistemi isə təkmilləşir. Belə olan halda verginin sti-
mullaşdırıcı rolu özünü daha da bariz şəkildə büruzə verir. Qeyd edilən stimullaşdırıcı tədbirlər 
həyata keçirilərkən büdcəyə daxilolmalar azala bilər. Lakin təcrübə göstərir ki, vergi dərəcələrinin 
azalması və eyni zamanda vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi vergitutma bazasını genişləndirir ki, 
onun da nəticəsində büdcəyə daxilolmalar əvvəlkindən də artıq olur. 

Qeyd edilənlərin səmərəli nəticələrə gətirib çıxarması üçün paralel olaraq vergi prosesinin özü 
də sadələşdirilməlidir. Bu sadələşdirmə özündə vergi prosesinin mühüm elementlərini əks etdir-
məlidir. Onlara, yəni həmin elementlərə birincisi mübahisəli məsələlərin mövqelərin razılaşdırıl-
ması qaydasında vergi hesabatları verilənə qədər həll olunması aiddir. İkincisi, vergi prosesi zama-
nı daha çox, daha tez-tez rast gəlinən mübahisəli məsələlərin həll olunması istiqamətində tövsiyə 
təlimatlarının işlənib hazırlanması aid olmalıdır. Üçüncü elementə isə vergi mübahisələrinin həll 
edilməsinin sadələşdirilmiş və sürətli şəkildə realizə oluna biləcək prosedurların hazırlanması və 
tətbiqi aid edilməlidir. Bu elementlərin tətbiq olunması təhlili aparılan problemin səmərəli həllini 
təmin edə bilər [3, s.37]. 

Dünya təcrübəsi ilə yanaşı hal-hazırda respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyətinin vergilər vasi-
təsilə tənzimlənməsi məqsədilə çoxsaylı üsullardan istifadə edilir. Belə ki, Azərbaycan Respubli-
kası Vergi Məcəlləsinin 106-cı maddəsində hüquqi şəxslərin mənfəət vergisindən azadolmalar və 
güzəştlər, 164-cü maddəsində əlavə dəyər vergisi üzrə vergi ödəməkdən azad edilmə, 199-cu mad-
dədə əmlak vergisi üzrə vergi güzəştləri və azadolmalar, 203-cü maddədə torpaq vergisi üzrə vergi 
güzəştləri, 218-1 saylı maddədə sadələşdirilmiş vergi üzrə azadolmalar və güzəştlər öz əksini tap-
mışdır. Bununla yanaşı həmin məcəllənin 222.5-ci maddəsində koronavirus pandemiyasının yayıl-
ması nəticəsində iqtisadi şəraitin əhəmiyyətli şəkildə dəyişməsi ilə əlaqədar tətbiq edilən müvəq-
qəti vergi rejiminin tətbiq edildiyi sahə və şəxslər, 224-cü maddədə isə onlara aid edilən azadol-
malar və güzəştlər əks olunmuşdur.  

Vergi Məcəlləsinin 106-cı maddəsində hüquqi şəxslərin mənfəət vergisindən azadolmalar və 
güzəştlərin tətbiqində əsas məqsəd yeni yaradılan sənaye və texnologiyalar parklarının, kənd təsər-
rüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin, mikrosahibkarlıq subyektlərinin, 
kiçik orta biznes klaster şirkətinin, “Startap” şəhadətnaməsi olanların fəaliyyətinin stimullaşdırıl-
ması yolu ilə sürətləndirilməsindən və genişləndirilməsindən ibarətdir [2]. 

Qeyd edilən məqsədi daşıyan əlavə dəyər vergisi üzrə azadolmalar məcəllənin 164-cü maddəsi 
üzrə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına, lizinq obyekti olan əsas vəsaitlərin idxalına, 
sənaye və texnologiya parkında istehsal sahələrinin tikintisi, elmi-tədqiqat və təcrübi konstruktor 
işlərinin görülməsi ilə məşğul olanlara, investisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslər və fərdi 
sahibkarlara, kiçik orta biznes klaster şirkətlərinə və s. aid edilir.  

Vergi Məcəlləsinin 199-cu maddəsində öz əksini tapan əmlak vergisi üzrə vergi güzəşt və azad-
olmaları sənaye, yaxud texnologiyalar parkının rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs ya-
ratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslərə, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
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istehsalı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə, investisiya təşviqi sənədi almış olan hüquqi şəxs 
və fərdi sahibkarlara, makrosahibkarlıq subyektlərinə, kiçik orta biznes klaster şirkətlərinə şamil 
edilir [2]. 

Bundan əlavə Vergi Məcəlləsinin 207-ci maddəsində nəzərdə tutulan torpaq vergisi üzrə vergi 
güzəştləri sənaye, yaxud texnologiyalar parkının rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs 
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirən fiziki şəxslərə, investisiya təşviqi sənədi almış 
hüquqi şəxs və fərdi sahibkara, kiçik orta biznes klaster şirkətlərinə və s. aid edilir. 

Həmçinin Vergi Məcəlləsinin 218-1 saylı maddəsində sadələşdirilmiş vergi üzrə azadolmalar 
və güzəştlərin tətbiq edildiyi şəxslər və fəaliyyət növləri öz əksini tapmışdır. Onlara kənd təsərrü-
fatı məhsullarının istehsalçıları və ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyat-
larının həcmi ardıcıl olaraq 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan 
rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan şəxslər və s. aid edilir.  

Verginin stimullaşdırıcı məqsədlərinin icrası və həmçinin sahibkarlığın davamlı inkişafının tə-
mini məqsədilə Vergi Məcəlləsinin 224-cü maddəsində koronovirus pandemiyasının təsiri nəticə-
sində iqtisadi şəraitin əhəmiyyətli şəkildə dəyişməsi ilə əlaqədar tətbiq edilən müvəqqəti rejim 
ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrini əhatə etmişdir. 

 
Nəticə 

Aparılan təhlillər nəticəsində belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin sürətli, 
davamlı inkişaf etdirilməsi üçün ən zəruri olan amillərdən biri məhz bu sferada vergi tənzimləmə-
sindən ibarətdir. Vergi tənzimlənməsi vasitəsi ilə müasir sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdiril-
məsi məqsədilə uyğun, məhsuldar şəraitin yaradılması üçün ən vacib şərtlərdən biri vergi sahəsin-
də təkmil qanunvericiliyin işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi və onun tətbiqi mexanizminin işə 
salınmasıdır. Bu mexanizm özündə vergiyə cəlbetmənin çoxsaylı mühüm elementlərini əks etdir-
məlidir. Onlardan biri də bu prosesin proqram-məlumat təminatından ibarətdir. Onun tətbiq olun-
ması vergiyə cəlbetmə bazasının müəyyən edilməsində və vergilərin hesablanmasında mühasibat 
səhvlərinin minimuma endirilməsini təmin edir. Nəticədə isə çoxsaylı, əksər hallarda isə səmərəsiz 
vergi yoxlamalarına ehtiyac qalmır.  

Respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyətinin sürətlə və dayanıqlı şəkildə inkişaf etdirilməsi, həm-
çinin bu fəaliyyət növünün genişləndirilməsi məqsədilə vergi tənzimlənməsinin rolunun artırıl-
ması üçün dünya ölkələrinin təcrübəsində formalaşan müsbət meyillərin tətbiq olunması zəruridir.  

Həmin müsbət meyillərin tətbiq olunması vasitəsi ilə ölkədə təkmil vergi siyasəti formalaşdır-
maq, iqtisadiyyatda prioritet kimi qəbul edilən sahələrin inkişafını sürətləndirmək, iqtisadi siyasət-
də nəzərdə tutulan hədəflərə çatmaq, iqtisadi artım tempini artırmaq, cəmiyyətdə formalaşan sosial 
problemlərin tez bir zamanda həll edilməsini və s. təmin etmək olar. 
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Роль налогового регулирования в развитии предпринимательской деятельности 
 

Резюме 
Цель исследования – разработать механизм использования аспектов налогового регули-

рования в развитии предпринимательской деятельности в нашей стране. 
Методология исследования – методология налогообложения для развития деятельнос-

ти в структурах компаний, льготы, используемые для стимулирования деятельности, и ме-
тоды реализации льгот. 

Актуальность применения исследования–повышение эффективности за счет включе-
ния компонентов налогового регулирования в развитие деятельности бизнес-структур. 

Результаты исследования -  В ходе исследования установлено, что одним из важней-
ших способов обеспечения эффективности деятельности бизнес-структур является исполь-
зование компонентов налогового регулирования. 

Оригинальность и научная новизна исследования-наряду со стимулами, используе-
мыми в нашей стране при налогообложении структур компаний, исследовательские пред-
ложения по применению благоприятных тенденций в мировой практике являются уникаль-
ными и новыми. 

Ключевые слова: предпринимательство, налоги, налоговое регулирование, налоговые 
льготы, налоговые каникулы, стимулирование. 
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The role of tax regulation in the development of entrepreneurial activity 

 
 Summary 

The goal of the study – design the mechanism for utilizing tax regulation aspects in the 
development of entrepreneurial activity in our country. 

Research methodology – Methodologies of taxation for the development of activity in 
company structures, privileges used to stimulate activity, and techniques of realizing exemptions. 

Importance of research application – Increasing efficiency by incorporating components of 
tax regulation into the development of business structures' activities. 

Research results – The study found that one of the most important ways to ensure the 
efficiency of business structures is to use components of tax regulation. 

Originality and scientific novelty of the research – Along with the incentives utilized in our 
country’s taxation of company structures, the research proposals for applying favorable trends in 
global practice are unique and novel. 

Key words: entrepreneurship, taxes, tax regulation, tax breaks, tax holidays, stimulation. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA İQTİSADİ DİVERSİFİKASİYANIN 

MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan iqtisadi diversifikasiyanın 

müasir vəziyyətinin təhlil edilməsi, yaranan müsbət meyillərin iqtisadiyyata təsirinin müəyyən 
edilməsi. 

Tədqiqatın metodologiyası – Muxtar Respublikada aparılan iqtisadi diversifikasiya prosesinin 
qurulması və həyata keçirilməsi üsulları, onların elmi ümumiləşdirilməsi. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - təqiqat nəticəsində müəyyən edilmiş müsbət meyillərin gələ-
cəkdə də tətbiq olunması vasitəsi ilə diversifikasiya prosesinin genişləndirilməsi və sürətləndiril-
məsi reallaşdırılacaqdır. 

Tədqiqatın nəticələri – Muxtar Respublika iqtisadiyyatında diversifikasiyanın sürətləndiril-
məsi üçün təklif edilənlərin istifadəsi bu prosesin yüksək səviyyədə icra olunmasına təkan vermiş-
dir. Paralel olaraq bu amillər iqtisadiyyatda innovativ üsulların tətbiqinə geniş şərait yaratmış və 
dinamikasını şərtləndirmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Məqalədə nəzərdən keçirilən məsələ, yəni Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında iqtisadi diversifikasiyanın müasir vəziyyətinin təhlili ilk olaraq tərəfimiz-
dən faktiki hesabat göstəriciləri əsasında orijinal xarakter daşıyaraq aparılmış və əldə olunan nəti-
cələr yenidir. 

Açar sözlər: diversifikasiya, islahatlar, Yol Xəritəsi, inkişaf konsepsiyası, iqtisadi dinamika 
 

Giriş 
Əsası hələ 2014-2015-ci illərin böhranından əvvəl qoyulan diversifikasiya prosesləri Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın dinamik inkişaf yoluna qoyulmasında həlledici rol oyna-
mışdır. Belə ki, 2012-ci ildə qəbul edilmiş olan “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf 
Konsepsiyası əsasında startı verilən diversifikasiya prosesləri səmərəli dövlət tənzimlənməsinə və 
yetkin bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi modelin formalaşmasından başlamışdır. Belə bir 
modelin formalaşması strateji hədəflərə nail olunmasında əhəmiyyətli rola malikdir. Dünya 
təcrübəsi sübut edir ki, diversifikasiya proseslərinin uğurlu səmərəli nəticələrə gətirib çıxarması 
məhz belə bir modelin tətbiq olunması vasitəsi ilə Norveç, Malayziya, Sinqapur, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri, Botsvana və s. kimi ölkələrdə özünü doğrultmuşdur. Çünki bu modelin formalaşması 
diversifikasiya prosesləri üçün zəruri olan, uyğun şəraitin yaradılmasını təmin edir. [1, səh 28]. 
Naxşıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatında həyata keçirilən iqtisadiyyatın diversifikasiyası 
prosesi iqtisadi dinamika prosesinin ən zəruri elementi kimi qiymətləndirilməli, onun yaratmış 
olduğu müsbət meyillər səmərəlilik və gəlirlilik prizmasından geniş imkanlar yaradan faktorlar 
kimi təhlil olunmalıdır. [2, s. 23]. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiyyatda inkişaf etmiş sahələrin sayı çox olduqca, inkişaf daha 
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da dinamik olur, diversifikasiya prosesini təşkil etmək, idarə etmək, tənzimləmək daha da asanla-
şır. Nəticədə diversifikasiya fəaliyyəti genişlənir, sürətlənir və qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq 
imkanları çoxalır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan diversifikasiya prosesinin təhlili göstərir ki, bu 
prosesin sürətlə yayılma effekti iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edərək dayanıqlı dinamizm 
yaratmış, onun geoiqtisadi məkanda mövqeyinin möhkəmlənməsini təmin etmişdir. 

Muxtar Respublika iqtisadiyyatının makroiqtisadi göstəricilərinin dinamikasının müasir 
vəziyyətinin təhlili 

İstənilən iqtisadi subyektin, sahənin, sektorun, ölkənin inkişafını xarakterizə edən çoxsaylı iqti-
sadi göstəricilər mövcuddur. Həmin göstəricilərin səviyyəsindən, dinamikasından və s. asılı olaraq 
inkişafa dair xarakteristika vermək, mövcud olan mənfi və müsbət meyillərin yaranma səbəblərini 
müəyyən etmək, gələcək üçün proqnozlar vermək olar. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan 
iqtisadi diversifikasiyanın müasir vəziyyətini təhlil etmək üçün bu prosesin təsiri altında formala-
şan bir sıra iqtisadi göstəricilərin dinamikasını təhlil etmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
Muxtar Respublikanın uzun müddət iqtisadi blokada şəraitində olmasına baxmayaraq burada iqti-
sadi diversifikasiya ilə bağlı fəaliyyət hələ 2014-2015-ci il böhranından əvvəl başlamışdır. Həmin 
dövrdə respublika iqtisadiyyatında dayanıqlığın möhkəmləndirilməsi, gələcək dövr üçün strateji 
məqsədlər olan davamlığın təmin edilməsi, kreditqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi mühüm məqsəd 
kimi qarşıya qoyulmuşdur. Onların icra olunması inkişaf üçün əsas mənbə olan ÜDM-in həcminin 
artırılmasının təmin edilməsindən başlamışdır. 

ÜDM-in həcminin davamlı olaraq hər il artan dinamikaya malik olması Muxtar Respublikada 
aparılan uğurlu, iqtisadi diversifikasiyanın bariz nümunəsidir. (Cədvəl 1) 

Cədvəl 1 
1917-2021-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunmuş ÜDM-in və 

adambaşına düşən ÜDM-in  dinamikası 
 

№ Göstəricilər 2017 2018 2019 2020 2021 

 
1 

ÜDM-in həcmi 
(mln man) 

2701663.0 2773020.5 2839650.0 2907810.5 3016315.0 

-əvvəlki ilə nə-
zərən dəyişmə  
(min manatla) 

+119301.6 +71357.5 +66629.5 +68160.5 +108504.5 

-əvvəlki ilə nə-
zərən dəyişmə 
%-lə 

+4.61 +2.64 +2.4 +2.4 +3.7 

 
2 

Adambaşına 
düşən ÜDM 
(manatla) 

5990.4 6101.3 6201.5 6310.4 6544.5 

-əvvəlki ilə nə-
zərən dəyişmə 
(min manatla) 

+210.7 +110.9 +100.2 +108.9 +234.1 

-əvvəlki ilə nə-
zərən dəyişmə 
%-lə 

+3.6 +1.85 +1.64 +1.7 +3.7 

Mənbə (3): Cədvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif 
tərəfindən hazırlanmışdır.  

 
Cədvəl göstəricilərindən aydın olur ki, təhlil edilən son beş il, yəni 2017-2021-ci illər ərzində 

Muxtar Respublikda ÜDM-in həcmində hər il artımla müşahidə edilən dinamika mövcud olmuş-
dur. Belə ki, Muxtar Respublikda istehsal edilən ÜDM-in həcmi 2017-ci ildə 2701663,0 min manat 
təşkil etmişdir. Onun həcmi əvvəlki il ilə müqayisədə 119301,6 min manat və ya 4,61% artmışdır. 
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2018-ci ildə bu göstərici 2773020,5 min manat təşkil etmiş, əvvəlki il ilə müqayisədə 71357,5 min 
manat və ya 2,04% artmışdır. 2019-cu ildə ÜDM-in həcmi əvvəlki il ilə müqayisədə 66629,5 min 
manat və ya 2,4% artaraq 2839650,0 min manat təşkil etmişdir. Dinamika növbəti ildə də davam 
etmişdir. Belə ki, təhlil edilən göstərici 2020-ci ildə əvvəlki il ilə müqayisədə 68160,5 min manat 
və ya 2,4% artaraq 2907810,5 min manata çatmışdır. Təhlil edilən sonuncu 2021-ci ildə ÜDM-in 
həcmi əvvəlki il ilə müqayisədə 108504,5 min manat və ya 3,7% artaraq rekord məbləğə çatmışdır. 

Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi iqtisadi diversifikasiyanın vəziyyətini əks etdirən ən 
mühüm göstəricilərindən biri ÜDM-in artan dinamikası olduğundan diversifikasiya siyasətini 
reallaşdıran bütün ölkələr bu göstəricinin yüksək səviyyədə təmin olunmasına çalışırlar. Bu ba-
xımdan da demək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ÜDM-in artan dinamikası uğurli di-
versifikasiya siyasətinin aparıldığını sübut edən elementlərdən biridir. 

Muxtar Respublikada aparılan diversifikasiya siyasətinin müasir vəziyyətini xarakterizə edən 
göstəricilərdən biri də adambaşına düşən ÜDM-in dinamikasıdır. Cədvəl 1-in göstəricilərindən 
aydın olur ki, onun səviyyəsi təhlil edilən 2017-2021-ci illər ərzində hər il artan dinamikaya malik 
olmuşdur. Əvvəlki il ilə müqayisədə bu göstərici 2017-ci ildə 210,7 manat və ya 3,6% artaraq 
5990,4 manat, 2018-ci ildə 110,9 manat və ya 1,85% artaraq 6101 manat, 2019-cu ildə 100,2 manat 
və ya 1,64% artaraq 6201,5 manat, 2020-ci ildə 108,9 manat və ya 1,7% artaraq 6310,4 manat, 
2021-ci ildə isə 234,1 manat artaraq 6544,5 manat təşkil etmişdir. Göründüyü kimi bu göstərici ən 
yüksək artım səviyyəsinə 2021-ci ildə çatmışdır. Bunun səbəbi isə 2021-ci ildə ÜDM-in rekord 
səviyyəyə çatması ilə əlaqədar olmuşdur.  

Bu göstəricinin səviyyəsinin artması iqtisadiyyatın sahələrində iqtisadi fəallığın artmasını şərt-
ləndirən ən mühüm göstəricilərdən biridir. İqtisadi fəallığın artması öz növbəsində sahələrdə diver-
sifikasiyanın genişlənməsini və sürətlənməsini təmin edir. Sahələrin paralel olaraq diversifikasiya 
olunması isə iqtisadiyyatın bir sahə üzrə ixtisaslaşmasının qarşısını alır. [2, səh 19]. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi diversifikasiyanın müasir vəziyyətini xarakterizə 
edən göstəricilərdən biri də özəl müəssisələrin fəaliyyət göstəriciləridir. (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2 
1917-2021-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında özəl müəssisələrin payına  düşən 

ÜDM-in  dinamikası 
 

№ 
                         İllər 
Göstəricilər 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Muxtar Respublikada 
özəl müəssisələrin pa-
yına  düşən ÜDM (min 
manatla) 

2361648.6 2409858.6 2471192.5 2510071.8 2627210.4 

-əvvəlki il ilə müqayisə-
də dəyişmə (min 
manatla) (+;-) 

+115284.7 +48210.0 +61333.9 +38879.3 +117738.6 

-əvvəlki il ilə müqayisə-
də dəyişmə %-lə 

+5.13 +2.04 +2.5 +1.6 +4.7 

2 Özəl müəssisələrin 
ÜDM-də payı (faizlə) 

87.4 86.9 87.0 86.3 87.1 

Mənbə(3):Cədvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif 
tərəfindən hazırlanmışdır.  

 
Cədvəl 2-nin göstəricilərindən aydın olur ki, Muxtar Respublikada təhlil edilən 2017-2021-ci illər 

ərzində özəl müəssisələrin payına düşən ÜDM-in həcmi yüksək səviyyədə formalaşaraq 2017-ci ildə 
87,4%, 2018-ci ildə 86,9%, 2019-cu ildə 87,0%, 2020-ci ildə 86,3%, 2021-ci ildə isə 87,1% olmuşdur. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, istənilən ölkədə sahibkarlıq, özəl müəssisələrinin sayının artması, 
onların fəaliyyətinin genişlənməsi sonda onların iqtisadiyyata təsirini artırır, onlar iri ixracatçılara 
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çevrilirlər. Onlar yeni yaranarkən iri potensiala malik olmasalar da sonradan yüksək inkişaf səviy-
yəsinə çataraq ölkədə ÜDM-in formalaşmasında təsir gücünə malik olurlar. (4, səh 30). Onlar di-
versifikasiya prosesləri nəticəsində məhsuldarlığı artıraraq ÜDM-in formalaşmasında və artırıl-
masında fəal iştirakçıya çevrilirlər. 

Cədvəl 2-nin göstəricilərindən məlum olur ki, 2017-2021-ci illər ərzində Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında fəaliyyət göstərən özəl müəssisələrin payına düşən ÜDM həcmi əvvəlki il ilə 
müqayisədə 2017-ci ildə 115284,7 min manat və ya 5,13% artaraq 2361648,6 min manata, 2018-
ci ildə 48210,0 min manat və ya 2,04% artaraq 2409858,6 min manata, 2019-cu ildə 61333,9 min 
manat və ya 2,5% artaraq 2471192,5 min manata, 2020-ci ildə 38879,3 min manat və ya 1,6% 
artaraq 2510071,8 min manata, 2021-ci ildə 117138,6 min manat və ya 4,7% artaraq 2627210,4 
min manata çatmışdır. Özəl müəssisələrin ÜDM-də payının artması və hər il artan dinamikaya 
malik olması özəl müəssisələrin Muxtar Respublikada aparılan diversifikasiya proseslərinin apa-
rıcı qüvvəsinə çevrilməsini əks etdirir. Bu baxımdan da özəl müəssisələrin fəaliyyətinin genişlən-
dirilməsi diversifikasiya prosesinin vəziyyətinə təsir edən mühüm amil kimi çıxış edir.  

Muxtar Respublikada aparılan diversifikasiya proseslərinin qiymətləndirilməsi, onun müasir 
vəziyyətinin təhlil olunması üçün nəzərdən keçirilməli mühüm məsələlərdən biri də 2017-2021-ci 
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyətdə olan hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkar-
lıqla məşğul olan fiziki şəxslərin say dinamikasıdır. Bu göstəricinin yaxşılaşması, dinamika-
sının mövcud olması diversifikasiya prosesləri üçün vacib olan struktur amillərinin, xüsusən də 
əhalinin, mövcud insan kapitalının işgüzar dövriyyəyə cəlb olunması ilə bağlı problemlərin həlli 
yolunda yüksək rola malikdir. Bu istiqamətdə aparılan fəaliyyət hüquqi şəxslərin sayının artırıl-
ması və eyni zamanda fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin sayının artırılması vasitəsilə 
diversifikasiya proseslərinin genişləndirilməsinə yönəldilmişdir. Bu baxımdan həmin göstərici-
lərin dinamikasının təhlili zəruridir. (Cədvəl 3). 

 
Cədvəl 3 

1917-2021-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyətdə olan hüquqi şəxslərin və 
fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin say dinamikası 

 

№ 
                                                          İllər 
Göstəricilər 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Muxtar Respublikada fəaliyyətdə olan hüquqi 
şəxslər (ədədlə) 

1946 1976 2052 2086 2108 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (+;-) ədədlə +43 +30 +76 +34 +22 
-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (%-lə)  +2.25 +1.54 +3.8 +1.6 +1.05 

2 

Muxtar Respublikada fərdi sahibkarlıqla məşğul  
olan fiziki  şəxslərin sayı  (nəfər) 

26217 28537 32130 34350 34460 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (+;-) nəfərlə +2171 +2320 +3593 +2220 +110 
-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (%-lə)  +9.02 +8.84 +12.6 +6.9 +0.32 

Mənbə (3): Cədvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif 
tərəfindən hazırlanmışdır.  

 
Cədvəl göstəricilərindən aydın olur ki, Muxtar Respublikda aparılan diversifikasiya prosesinin 

hərəkətverici qüvvəsi olan həm hüquqi şəxslərin, həm də fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki 
şəxslərin say dinamikasında artımla müşahidə edilən dinamika mövcud olmuşdur. Belə ki, 2017-
2021-ci illər ərzində fəaliyyətdə olan hüquqi şəxslərin sayı əvvəlki il ilə müqayisədə 2017-ci ildə 
43 ədəd və ya 2,25% artaraq 1946 ədədə, 2018-ci ildə 30 ədəd və ya 1,54% artaraq 1976 ədədə, 
2019-cu ildə 76 ədəd və ya 3,8% artaraq 2052 ədədə, 2020-ci ildə 34 ədəd və ya 1,6% artaraq 2086 
ədədə, 2021-ci ildə isə 22 ədəd və ya 1,05% artaraq 2108 ədədə çatmışdır. 

Təhlil edilən dövr ərzində digər bir göstərici olan fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin 
say dinamikasında da artım müşahidə olunmuşdur. Bu göstərici əvvəlki il ilə müqayisədə 2017-ci 
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ildə 2171 nəfər və ya 9,02% artaraq 26217 nəfərə, 2018- ci ildə 2320 nəfər və ya 8,84% artaraq 
28537 nəfərə, 2019-cu ildə 3593 nəfər və ya 12,6% artaraq 32130 nəfərə, 2020-ci ildə 2220 nəfər 
və ya 6,9% artaraq 34350 nəfərə, 2021-ci ildə isə 110 nəfər artaraq 34460 nəfərə çatmışdır. Bu say 
Muxtar Respublika iqtisadiyyatında rekord saydır. Qeyd edilən göstəricilərin dinamikası özəl sek-
torun davamlılığını təmin etməklə yanaşı diversifikasiya prosesinin genişlənməsinə təkan vermiş-
dir. 

Muxtar Respublikada aparılan diversifikasiya prosesinin mühüm elementlərindən biri də iqtisa-
diyyatda innovativ üsulların tətbiqi vasitəsi ilə səmərəli nəticələrə nail olunmasından ibarətdir. 
Bu baxımdan Muxtar Respublikada 2017-2021-ci illərdə mövcud olan bankomatların və pos-ter-
minalların say dinamikasının nəzərdən keçirilməsi vacibdir. (Cədvəl 4) 

Cədvəl 4 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1917-2021-ci illərdə mövcud  olan bankomatların və 

pos-terminalların sayının dinamikası 
 

№ 
                                                         İllər 
Göstəricilər 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Bankomatların sayı, ədədlə 104 106 106 108 110 
əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (+;-) %-lə +5.1 +1.9 - +1.88 +1.85 

2 
Pos-terminalların sayı, ədədlə 1326 1410 1416 1420 1432 
əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (+;-) %-lə +10 +6.3 +0.42 +0.28 +0.8 

3 
 

3.1 

Bankomatların yerləşməsi, ədədlə 
O cümlədən; 
-Naxçıvan şəhərində 

58 59 59 60 61 

 -cəmdə xüsusi çəkisi (%-lə) 55.76 55.66 55.66 55.55 55.45 
3.2 -rayon və kəndlərdə, ədədlə 46 47 47 48 49 

 cəmdə xüsusi çəkisi (%-lə) 44.24 43.34 43.34 44.45 44.45 
4 

4.1 
 
 

4.2 

Pos-terminalların yerləşməsi, ədədlə 
-Naxçıvan şəhərində 

612 650 653 655 662 

-cəmdə xüsusi çəkisi (%-lə) 46.15 46.1 46.11 46.12 46.22 
-rayon və kəndlərdə 714 760 763 765 770 
-cəmdə xüsusi çəkisi (%-lə) 53.85 53.9 53.89 53.88 53.78 

Mənbə (3): Cədvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif 
tərəfindən hazırlanmışdır.  

 
Cədvəl 4-ün göstəricilərindən aydın olur ki, aparılan diversifikasiya prosesi nəticəsində bank 

tərəfindən həyata keçirilən innovativ xidmət həm paytaxt Naxçıvan şəhərində, həm də rayonlarda 
reallaşdırılmışdır. Belə ki, Muxtar Respublikada mövcud olan bankomatların 2017-ci ildə 58-i və 
ya 55,76%-i Naxçıvan şəhərində, qalan 46-sı və 44,24%-i rayon və kəndlərdə fəaliyyət göstər-
mişdir. Təhlil edilən illər ərzində bankomatların sayı 6 ədəd artaraq 2021-ci ildə 110 ədədə çatmış-
dır. Onlardan 61-i Naxçıvan şəhərində, qalan 49-u isə rayon və kəndlərdə istifadə olunmuşdur. 

 Təhlil edilən digər bir göstərici olan pos-terminalların sayında da təhlil edilən illər ərzində 
dinamika olmuşdur. Belə ki, onların sayı 2017-ci ildə 1326, 2018-ci ildə 1410, 2019-cu ildə 1416, 
2020-ci ildə 1420, 2021-ci ildə isə 1432 ədəd olmuşdur. Onların 2021-ci ildə yerləşməsi üzrə böl-
güsü belə olmuşdur: 46,22 faiz və 662 ədəd Naxçıvan şəhərində, qalan 770 ədəd və ya 53,78%-i 
isə rayon və kəndlərdə yerləşmişdir. Muxtar Respublikada pos-terminalların sayı 2017-ci ildən 
2021-ci ilin sonuna qədər 106 ədəd artmışdır. Qeyd edilən göstərici diversifikasiya prosesinin 
struktur elementi olmaqla prosesin gedişini sürətləndirmişdir. 

 
Nəticə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan iqtisadi diversifikasiya proseslərinin nəticəsi gös-
tərir ki, 2014-2015-ci il böhranından əvvəl başlayan bu proseslər dövlət tərəfindən müəyyən edilən 
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sistemli tədbirlər çərçivəsində həyata keçirilərək özünün səmərəli nəticələrini göstərmişdir. Belə 
ki, Muxtar Respublikada həmin dövrdən başlayaraq əsas makroiqtisadi göstəricilərin ilbəil artımla 
müşahidə edilən dinamikası təmin olunmuşdur. Göstəriciləri təhlil edilən 2017-2021-ci illərdə isə 
diversifikasiya nəticəsində ən mühüm iqtisadi göstəricilərin, o cümlədən ÜDM-in həcminin, 
adambaşına düşən ÜDM-in, özəl müəssisələrin payına düşən ÜDM-in həcmi artaraq rekord səviy-
yəyə çatmışdır. Diversifikasiyanın genişlənməsini və sürətləndirilməsini şərtləndirən sahibkarlıq 
və özəl strukturların inkişafı Muxtar Respublikada qarşıda duran bütün vəzifələrin vaxtında və 
keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin etmişdir. Diversifikasiya proseslərinin hərəkətverici qüvvə-
sinə çevrilmiş olan hüquqi şəxslərin və eləcə də fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin say 
dinamikası təhliil edilən prosesin yüksək səviyyədə icra olunmasına təkan vermişdir. Bu proseslər 
paralel olaraq iqtisadiyyatda innovativ üsulların tətbiqinə geniş şərait yaratmış və dinamikanı şərt-
ləndirmişdir.  
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Нахчыванская Автономная Республика анализ текущего состояния 
 

Резюме 
Цель исследования-Анализ современного состояния экономической диверсификации в 

Нахичеванской Автономной Республике, выявление влияния возникающих тенденций на 
экономику. 

Методология исследования - Методы построения и реализации процесса диверсифика-
ции экономики в Автономной республике, их научное обобщение. 

Прикладная значимость исследования- Дальнейшее использование положительных 
тенденций, выявленных в результате исследования, будет способствовать  расширению и 
ускорению процесса диверсификации. 

Результаты исследования - Использование выдвинутых предложений по ускорению 
диверсификации в экономике Автономной Республики стало толчком к реализации этого 
процесса на высоком уровне. В то же время эти факторы создали широкие условия для при-
менения инновационных методов и обеспечили их динамику. 

Оригинальность исследования и научная новизна - Анализ современного состояния 
диверсификации экономики в Нахичеванской Автономной Республике впервые был прове-
ден нами на основе фактических отчетных показателей и полученные результаты являются 
новыми. 

Ключевые слова: диверсификация, реформы, дорожная карта, концепция развития, 
экономическая динамика. 
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Nakhchivan Autonomous Republic analysis of the current state 

 
Summary 

The study’s goal -  to assess the current stage of economic diversification in the Nakhchivan 
Autonomous Republic and to assess the economic impact of emerging favorable trends. 

Research methodology – Methods for constructing and implementing the Autonomous 
Republic's economic diversification process, as well as their scientific generalization. 

Practical importance of the study  -  Through the continuous use of the good tendencies found 
in the study, the diversification process will be increased and expedited. 

Research results – The usage of the planned proposals to speed the Autonomous Republic’s 
economic diversification has accelerated the process’ implementation. At the same time, these 
elements have conditioned the dynamics of creative methods and produced favorable conditions 
for their use in the economy. 

Originality and scientific novelty of the research – The article's topic, which includes an 
examination of the current situation of economic diversification in the Nakhchivan Autonomous 
Republic, was investigated for the first time using actual reporting indicators, and the findings are 
novel.  

Key words: diversification, reforms, Road Map, development concept, economic dynamics. 
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QLOBALLAŞMA İQTİSADİYYATINA MÜASİR  NƏZƏRİ-METODOLOJİ  

BAXIŞLAR 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: - qloballaşmanın tədqiq olunmasında əsas nəzəri-metodoloji yanaşmala-

rın tədqiqi. 
Tədqiqatın metodologiyası: - sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: - qloballaşma məsələləri ilə bağlı tədqiqatlarda elmi mənbə 

kimi istifadə imkanı.     
Tədqiqatın nəticələri: - qloballaşmaya dair nəzəri yanaşmalar ümumiləşdirilib  və onun dünya 

iqtisadi proseslərinə təsiri müəyyən edilib. 
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: -  Qloballaşma iqtisadiyyatına müasir  nəzəri-meto-

doloji  baxışların müəyyən edilməsi və elmi cəhətdən əsaslandırılması. 
Açar sözlər: qloballaşma, regionlaşma,nəzəriyyə, milli iqtisadiyyat, transmilli şirkətlər. 

 
Giriş 

Xəzər dənizi regionu zəngin təbii sərvətlərə malik təkrarolunmaz regiondur, eyni zamanda Xə-
zəryanı ərazilərlə Fars körfəzi ölkələri arasında logistik əlaqədir.  Qloballaşma bu gün beş ölkənin 
daxil olduğu Xəzəryanı dövlətlərə: Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistana xüsusi 
çağırışlar qoyub. Belə ki, dünya dəniz ticarətinin fəal inkişafı fonunda Xəzər regionunda əmək-
daşlıq potensialından tam istifadə olunmur, məsələn Rusiya limanları vasitəsilə yükdaşımaların 
həcmi ildən-ilə azalır. Bizim ölkə üçün də ticarət dövriyyəsinin intensivliyinin artması bu əraziyə 
bitişik regionların iqtisadi potensialının da artmasına gətirəcək. Xəzər dənizi vasitəsilə yük döv-
riyyəsinin artırılmasında Azərbaycanın uğurlu rəqabəti, zənnimizcə, onun Xəzər regionunda geo-
iqtisadi və geosiyasi mövcudluğunun möhkəmlənməsini, Xəzəryanı dövlətlərlə davamlı iqtisadi 
və mədəni əlaqələrin inkişafını təmin edəcəkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu inkişaf sahələrinin hər biri dünyada milli xüsusiyyətlərin, tarixi 
ənənələrin, iqtisadi quruluşun və ümumi iqtisadi-siyasi şəraitin təsiri altında inkişaf edir. Ona görə 
də bu tendensiyalar təkamül etdikcə və dəyişdikcə, daha da kəskinləşən rəqabət problemlərinin 
mürəkkəb və ziddiyyətli olduğunun müasir dünyada öncədən proqnozunu vermək mümkün deyil. 
Üstəlik, bu tendensiyalar bir-birinə qarışıb, müasir inkişaf potensialı, müsbət və mənfi, güclü, mü-
rəkkəb və ziddiyyətli mənfi nəticələri ilə qlobal iqtisadi sistemi formalaşdırır. Onların inkişaf isti-
qaməti Xəzər regionu, o cümlədən müstəqil Azərbaycan üçün çox vacibdir. Bütün bunlar, əlbəttə 
ki, xarici siyasət və daxili iqtisadi strategiyalar formalaşdırmaqla araşdırılmalı və əldə edilməlidir.  

“Qloballaşma” anlayışına müxtəlif təmayüllü  yanaşmalar  
Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması investisiya, istehsal, satış və bölüşdürmə, maliyyə, elmi-

texniki inkişaf və təhsil sahələrində daim genişlənən  beynəlxalq əlaqələrdə özünü göstərir. Qlobal 
iqtisadi meyillər dünya iqtisadiyyatında maddi və maliyyə resursları uğrunda şiddətli rəqabət apa-
ran bazarlar, beynəlxalq korporasiyalar (TMŞ) əsasında yaradılır. 

İqtisadi fəaliyyətin qloballaşması müasir dünyanın inkişafında mühüm amildir və təkcə iqtisadi 
həyata təsir etmir. Bu prosesin dərin siyasi (daxili və xarici), sosial və hətta mədəni həyat üçün 
geniş təsirləri var. 
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Amerikalı iqtisadçı M.Kastelsin əsərlərində qeyd edirdi ki, “qlobal iqtisadiyyat yüksək dərəcə-
də dinamikdir, eksklüzivdir və bununla yanaşı, milli sərhədlər baxımından yüksək dərəcədə sabit 
sistemdir” [6, s.115]. 

Bu sabitliyi və milli maraqları qorumaq, bərabərhüquqlu üzv kimi qlobal iqtisadiyyatda əmək-
daşlığı təmin etmək üçün bu proseslərdə xarici iqtisadi əlaqələrin rolu ilə bağlı nəzəriyyələrin nə-
zərdən keçirilməsi vacibdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma başladığı zaman və onun hökumətə, cəmiyyətə və iqtisa-
diyyata təsirləri müxtəlif elmi nəzəriyyələrdə ən mübahisəli mövzulardan birinə çevrilmişdir. Mə-
lumdur ki, “qloballaşma” anlayışı XX əsrin ikinci yarısında yaranmış, 90-cı illərdən sonra isə cə-
miyyətdə ictimai həyatın məzmununun əsasının təşkilinə təkan vermişdir. İqtisadi vahid kimi "qlo-
ballaşma" ideyası milli iqtisadi sistemlərin və xüsusilə qlobal maliyyə bazarlarının inteqrasiyası 
ilə xarakterizə olunur. D.Nohlun fikrincə, qloballaşma zaman və məkan baxımından planetar sə-
viyyədə milli iqtisadi sistemləri daha sıx inteqrasiya edir ki, bu da sosial münasibətlərin əhə-
miyyətli dərəcədə artması deməkdir [10]. 

Geniş mənada qloballaşma insanlara, ideyalara, məhsullara və maliyyə resurslarına asan və 
sürətli çıxış baxımından əsrlər boyu proqnozlaşdırılan qlobal inkişaf prosesidir. Bu prosesin nəti-
cəsi 80-ci illərdən dünya iqtisadiyyatında qloballaşmanın sürətli inkişafıdır. Təbii ki, bu nailiyyət-
lərin həyata keçirilməsində texnoloji inqilablar xüsusi rol oynayır. 

Buna görə də, bir tərəfdən, müasir dünyanın inkişafının əsas tendensiyalarını göstərmək lazım-
dır: qloballaşma prosesləri və digər tərəfdən, regional və ya regional inteqrasiyanın güclənməsi. 
Hər iki hadisə 20-ci əsrin ikinci yarısında meydana çıxdı, lakin 21-ci əsrin əvvəllərində artaraq 
yeni məna kəsb etdi. Bu, qloballaşma prosesində tamamilə yeni mərhələyə gətirib çıxardı. İnklüziv 
qrupların sürətli böyüməsi onu göstərir ki, repressiyaların ikinci dalğası başlayıb və ya “yeni 
regional rejim” adlandırılır. 

Bu fərqliliklər və yanlış təsəvvürlər qloballaşma və regionlaşmaya yeni baxışı təqdim etdi. İs-
tənilən ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın strateji inkişafını müəyyən etmək üçün qlobal iqtisadiy-
yatda baş verən dəyişiklikləri öyrənmək və nəzərə almaq vacibdir. Bu baxımdan, qloballaşma və 
müqavilə prosesləri nəticəsində yaranan yeni imkan və təhlükələrlə bağlı proseslər elmi müzaki-
rələrin əsas mövzularından biridir. Rusiya iqtisadçısı S.N.Boburinin fikrincə, bu proseslərdə bila-
vasitə iştirak edən ölkələri iki qrupa bölmək olar: subyekt (“qloballaşma istehsalçıları”) və obyekt 
ölkələr. Əgər onun fikrincə, birinci qrup ölkələr qloballaşmanın müsbət potensialını göstərir-
dilərsə, ikinci qrup ölkələr mənfi tərəfini açıq şəkildə göstərir [1, s.139]. Açığı, biz bununla razılaşa 
bilmərik. Beləliklə, ikinci qrup ölkələr qloballaşmadan ciddi şəkildə təsirlənsələr də, qloballaş-
manın müsbət təsirlərindən (yeni texnologiyalar, innovativ inkişaf və s.) müəyyən dərəcədə fay-
dalanacaqlar. Tanınmış rusiyalı alim A.Elyanov haqlı olaraq qeyd edir: “Şərqi, Cənub- Şərqi və 
Cənubi Asiyada sənaye istehsalının intensivləşməsi nəticəsində xammala artan tələb dünyada 
xammala olan əlverişli konyunktura şəraitində bütün inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi 
inkişafın yüksək dinamikasını təmin etdi. Bu isə öz növbəsində həmin qrup ölkələrin dünyanın 
iqtisadi liderləri ilə inkişaf səviyyəsində olan uçurumun azalmasına gətirib çıxardı.”[6] Bəzi 
alimlərə, məsələn Delyaginaya görə, qloballaşma ilə qloballaşmanı fərqləndirirlər: “Qloballaşma-
kompüter texnologiyaları əsasında vahid ümumdünya maliyyə-informasiya məkanının sürətlə 
formalaşması prosesidir. Beynəlmiləlləşmə prosesinin davamı və yeni mərhələsi olan qloballaş-
manın ondan əsas fərqi budur” [6, s. 345]. 

İqtisadiyyatda yeni ideyalar qloballaşmanın əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Bu baxımdan 
müasir iqtisadi qloballaşmanın üç aspektini nəzərə almaq vacibdir. Birincisi, müasir beynəlxalq 
ticarətin özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Məsələn, İkinci Dünya müharibəsindən 
sonrakı dövrdə dünyada ÜDM altı dəfə, dünya ticarət ixracı isə iyirmi dəfə artmışdır.  Mallarla 
yanaşı, hazır məhsul və xidmətlərin ixracında da davamlı artım müşahidə olunub. Müharibədən 
sonrakı dövrdə dünya ticarətinin bu qədər artmasının əsas səbəbi vergilərin, rüsumların və digər 
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məhdudiyyətlərin əhəmiyyətli dərəcədə azalması idi. Beləliklə, dünya ticarətində inkişaf etmiş 
ölkələr istisna olmaqla, inkişaf etməkdə olan ölkələrin mövqeyi və rolu durmadan artır. 

İqtisadiyyatın bugünkü qloballaşmasının ikinci əlaməti bu gün qlobal maliyyə bazarlarının və 
qlobal kapital axınının miqyası, dərinliyi və unikal müxtəlifliyidir. Müasir dünya iqtisadiyyatının 
fəaliyyətində beynəlxalq valyutalar, qiymətli kağızlar bazarları və beynəlxalq banklar mühüm rol 
oynayır. Məsələn, bu gün dünyada gündəlik valyuta dövriyyəsi 1,5 trilyon dollar təşkil edir. 
Bundan əlavə, yeni törəmə pullar və maliyyə alətləri bu əməliyyatların həcmini görünməmiş 
dərəcədə artırır. 

Dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasının artımında üçüncü amil dünya istehsalının kəskin 
dəyişməsidir. Bu gün ənənəvi strukturlardan fərqli olaraq, müxtəlif istehsal mərhələləri ilə qlobal 
miqyasda istehsal fəaliyyətləri müxtəlif coğrafi bölgələr tərəfindən dəstəklənir. Bu prosesdə ən 
önəmli struktur vahidi olan TMŞ-lər meydana gələrək fəaliyyət göstərir.  

Bu şirkətlər portfel investisiyalarından tutmuş birbaşa xarici investisiyalara qədər, məsələn, mal 
və xidmətlərin beynəlxalq ticarəti  iqtisadiyyatın bir çox sektorlarında fəaliyyət göstərirlər. Digər 
tərəfdən, müasir istehsal prosesinin “yeni iqtisadiyyat” və “post-sənaye istehsalı” adlanan ən 
mühüm elementi əmtəə deyil, xidmət istehsalına yönəldilməsidir ki, bu da istehsalın ən mühüm 
amilinin insan  amilinə çevrilməsidir 

Elmi ədəbiyyatda “qloballaşma” anlayışının iki əsas yanaşması var - ənənəvi və ifrat qlobalizm. 
Qloballaşmaya ənənəvi yanaşmanın ideoloji əsasını real iqtisadi doktrina təşkil edir. Real 
iqtisadiyyat aydındır: Onun doktrinası hesab edir ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər xüsusi 
struktura malikdir və ideya ondan ibarətdir ki, bu struktur daxilində beynəlxalq siyasət xalqlar 
arasında güc və maraqlar uğrunda mübarizəni əks etdirir. Başqa sözlə, onlar hesab edirlər ki, dünya 
iqtisadi sistemində yeganə və ən böyük qüvvə milli hökumətdir və o sistemin bütün digər 
elementləri milli xalqların məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə olunur. Qloballaşmaya   ənənəvi 
baxış ondan ibarətdir ki, qloballaşma prosesi milli idarəetmə sistemini dəyişmir, daxili və xarici 
idarəçiliyə müdaxilə etmir, beynəlxalq siyasətdə güc bərabərliyinə mane olmur və bərabərliyi 
pozmur və ya güc tətbiqi kimi realist siyasətlərə mane olmur. Onlar da iqtisadiyyatda qapalı, 
proteksionist və avtoritar quruluşa üstünlük verirlər və qloballaşmanın dinamikasının bu strukturu 
dəyişmədiyini deyirlər. Qlobal iqtisadi inteqrasiya iddialarının əksinə olaraq ənənəvi konsepsi-
yalar göstərir ki, bu, bütün dünyada geniş yayılmayıb, əsasən iqtisadi aktivlər Şimali Amerika, 
Avropa və Yaponiyada fəaliyyət göstərir və dünya iqtisadi sisteminə məhz bu üç geoiqtisadi 
düşərgə öz töhfəsini verir. 

Radikal qlobalistlərin fikirləri əsasən 1980-ci illərdən sonra ortaya çıxan liberal və xüsusilə 
neoliberal ideyalara əsaslanır. Bu baxımdan, azad bazar münasibətləri iqtisadi subyektlərin və 
ümumən milli iqtisadiyyatın ümumi tarazılığını  balanslaşdırıbdır və buna görə də dövlət iqtisadi 
proseslərə qarışmamalıdır. 

Bu kontekstdə onlar iqtisadi liberalizmə və özəlləşdirmənin tamamlanana qədər davam 
etdirilməsinin zəruriliyinə inanırlar. Radikal qloballaşma tərəfdarları qloballaşma prosesini   və bu 
prosesin bütün dünyada gücləndirilməsi və yayılması zərurətini dəstəkləyir. Bu gün milli dövlətlər 
siyasi qüdrətlərini itirmiş, beynəlxalq idarəçilik sisteminin anaxronik ünsürünə çevrilmişdir. Bu 
baxımdan, qlobal sistemə inteqrasiya olunmuş bazarlar milli iqtisadi fəaliyyətləri zəbt edirlər. 
Ekstremist qlobalistlərin fikrincə, ali iqtisadi-siyasi gücün mənbələri və potensialı artıq beynəlxalq 
investisiyaların əlindədir. Beynəlxalq sərmayənin əsas məqsədi nəyin bahasına olursa olsun böyük 
gəlir əldə etməkdir. Qlobal texnoloji irəliləyişlərdən və kommunikasiya inqilabının maraqlarından 
istifadə edərək, qlobal investisiya milli sərhədlərdən asılı olmayaraq bütün dünyanı öz maraqlarını 
maksimum dərəcədə artırmaq üçün təsir dairəsi kimi görür. 

Dünya iqtisadiyyatının indiki inkişaf mərhələsində ilk baxışda bir-birinə zidd görünən, əslində 
isə bir-birini tamamlayan mürəkkəb və anlaşılmaz iki tendensiya var. Əvvəla, yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi, böyük qloballaşma və sürətli iqtisadi fəallıq prosesi gedir. Bu proseslə yanaşı, 
digər sahələr də genişlənir, yəni bölgənin qurulması prosesi davam edir. 20-ci əsrin sonlarında 
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dünyada yeni siyasi səbəblər, soyuq müharibənin başa çatması və Şərq-Qərb münasibətlərinin 
legitimləşməsi və çoxtərəfli iqtisadiyyatın yenidən açılması region miqyasında iqtisadi əlaqələrin 
inkişafı və əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaratdı. Məhz buna görə də regional iqtisadi qruplar 
daha geniş vüsət alır və qloballaşma şəraitində müstəqil ticarət, gömrük, valyuta və digər 
həmkarlar ittifaqları yaradırlar. Qeyd etmək lazımdır ki,  regionallaşmanm universal bir modeli 
yoxdur. Makroregionallaşma isə  şərti olaraq  4 hissəyə bölünə bilər: Atlantik (Qərb), Avropa, 
Amerika və Şərq (Asiya). 

  Cəmiyyətdə və bütövlükdə elmi ictimaiyyətdə gedən bu proseslərin qiymətləndirmə 
perspektivi də fərqlidir. Beləliklə, bəziləri hesab edirlər ki, qloballaşma müxtəlif ölkələrdəki 
cəmiyyətlərin ehtiyaclarını tam və səmərəli şəkildə ödəmək və kollektiv istehsalın təşkili üçün 
resurslar, təbii ehtiyatlar, əmək və intellektual resurslar kimi qüvvələrin birləşdirilməsi prosesidir. 
Bu cür fikirlər ingilis siyasi iqtisadçısı D.Rikardonun müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsinə əsaslanır. 
O, təsdiq etdi ki, heç bir ölkənin konkret əmtəə növünə  aparılan istehsal xərcləri, ölkələr arasında   
xarici ticarət baxımından tam gəlirli olmasa belə, ölkələr arasında xarici ticarət aparıla bilər və bu 
ticarətdən hər iki ölkə mənfəət əldə edə bilər. Rikardoya görə, nə qədər ki, ölkələr arasında  
qiymətlərdə az da olsa, fərq qalmaqda davam edir, hər bir ölkə nisbi üstünlüyə malikdir. Yəni bu 
ölkədə həmişə elə bir əmtəə tapmaq mümkündür ki, mövcud istehsal xərclərinin nisbətində onun 
istehsalı digər ölkədəki istehsaldan daha sərfəli olsun. Həmin ölkə məhz belə malın istehsalı və 
ixracı üzrə ixtisaslaşmalıdır [4]. 

Qloballaşma prosesinin regional səviyyədə təzahürü 
Fond və əmtəə birjaları vasitəsilə fəaliyyət göstərən qlobal maliyyə sisteminin inkişafı, 

istehsalın və idarəetmənin təşkilində yeni inqilabi dəyişikliklər dünya təsərrüfat sistemi üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Məsələn, autsorsing üçüncü tərəf təşkilatlarının şirkət üçün əsas 
olmayan fəaliyyətlərə cəlb edilməsidir. Siyasətdə qloballaşma ölkələrin siyasi birliklərinin, bey-
nəlxalq siyasi və məhkəmə təşkilatlarının yaradılmasında özünü göstərir. Beləliklə, hakimiyyət 
fövqəlmilli səviyyəyə keçir. Qlobal telekommunikasiya sistemi, turist səfərlərinin artması, 
beynəlxalq mədəni mübadilə milli mədəniyyətlərin yayılmasına və bir-birinə nüfuz etməsinə 
kömək edir. Qloballaşma dövlət sərhədlərinin iqtisadi “şəffaflığına” gətirib çıxarır. 

Regional səviyyədə qloballaşma prosesi xüsusilə aydın görünür.İctimai məqsəd və maraqların 
birləşdiricisi olan qlobal cərəyanlar ayrılmaz şəkildə regionallaşma prosesləri ilə müşayiət olunur 
ki, bu proseslərin mahiyyəti - bir qrup ölkə və ya dövlətin ayrı-ayrı regionlarını yaratmaq, 
gücləndirmək və ya saxlamaq məqsədilə vahid  qarşılıqlı faydalı regional əlaqələr birləşməsidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, yaradılmış regional icma daxilində qarşılıqlı əlaqənin real sərhədləri 
inzibati sərhədlərə nisbətən aşağıdakı şəkildə dəyişir: yaradılmış təsərrüfat birliklərinin sərhədləri 
maneə funksiyasını yerinə yetirir, daha sıx əlaqə yaratmaq məqsədilə regional qruplaşmalar  isə 
daxili inzibati sərhədlərin silinməsində öz töhfəsini verir. 

Eyni zamanda vurğulayaq ki, regionallaşma da qloballaşmadır, lakin məhdud miqyasda 
qloballaşmadır. Bu müddəa aşağıdakı faktlarla təsdiqlənə bilər: 

• istər ölkədaxili fəaliyyətdə, istərsə də beynəlxalq münasibətlər sferasında artan səlahiyyətlərin 
regional orqanlara ötürülməsi faktını nəzərə alaraq, qloballaşma və regionallaşma faktiki olaraq, 
birincisi, bir-biri ilə uzlaşır, ikincisi, siyasi motivli olur; 

• hər iki proses gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və standartlaşdırılması və oxşar 
xarakterli digər tədbirlər vasitəsilə malların və istehsal amillərinin (əmək və kapital) hərəkəti üçün 
maneələrin azaldılması şəklində eyni təzahür formasına malikdir. Bu halda fərq yalnız qəbul 
edilmiş sazişlərin səviyyəsindədir, bunlar ya dövlətlərarası (məsələn, Şimali Amerika azad ticarət 
sazişi - nafta), ya da regional (məsələn, İtaliyanın şimal bölgələri İtaliyanın Cənub bölgələri ilə 
müqayisədə İsveçrənin qonşu kantonları ilə daha intensiv əməkdaşlıq edir); 

• inteqrasiya sazişlərinin (həm qlobal, həm də yerli) bağlanması çərçivəsində birləşən icmalar 
münaqişələrin həlli mexanizmlərinin tapılması və müxtəlif sosial qrupların maraqlarını təmsil edə 
biləcək institutların yaradılması problemləri ilə üzləşirlər. 
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Beləliklə, regionallaşmanın qloballaşmanın tərkib hissəsi kimi təqdim edilməsi o halda 
qanunidir ki, onların qarşılıqlı əlaqəsi həm ayrı-ayrı inteqrasiya qrupları daxilində, həm də onlar 
arasında rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsini artırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, regional iqtisadi əməkdaşlıq və inteqrasiya müasir beynəlxalq ticarət 
sisteminin yaradılmasından əvvəl də mövcud olmuşdur. Deyə bilərik ki, beynəlxalq ticarətin 
liberallaşdırılması regional səviyyədə başlayıb və bu gün regional ticarət sazişləri səviyyəsində 
davam edir. Bu baxımdan, xatırlatmaq yerinə düşər ki, hazırkı Avropa İttifaqının yaradılması 
1957-ci il martın 25-də altı ölkənin (Almaniya, Belçika, Fransa, İtaliya, Lüksemburq və Hollan-
diya) Avropa İttifaqının yaradılması haqqında Roma Müqaviləsi imzalaması ilə başlamışdır. Eyni 
zamanda, bu altı ölkə Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin tərəfləri idi və bu sazişə uyğun olaraq 
üzərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməli idilər [9]. 

Bununla belə, müasir şəraitdə qlobal səviyyədə razılığa gəlməyin nə qədər çətin olduğunu 
göstərən danışıqların Uruqvay raundu2 başa çatdıqdan sonra regional ticarət sazişləri (Region 
Trade Agreement-RTA) getdikcə genişlənir. Uruqvay Raundunun əsas nəticəsi 1995-ci il yanvarın 
1-də fəaliyyətə başlayan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) yaradılması və müddəaları bütün 
ÜTT üzvləri üçün məcburi olan hüquqi sənədlər paketinin qəbul edilməsidir. 1995-ci ildən 2017-
ci ilə qədər (22 il) ÜTT belə sazişlər haqqında 400-dən çox bildiriş aldı. Müqayisə üçün qeyd edək 
ki, əvvəlki təxminən 50 il ərzində (1948-1994 illər) 124 belə bildiriş olub. Bunlar, əsasən, mal 
ticarətinə dair ikitərəfli müqavilələr idi. 

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində dünya ölkələrinin demək olar ki, bütün böyük regional 
inteqrasiya qrupları yaranıb və fəaliyyətə başlamışdır: 

-MERCOSUR (Mercosur və ya Mercosul (İspaniya, Mercado Común del Sur) (Argenti-
na, Braziliya, Paraqvay, Uruqvay, 1991-ci il) 

Regional inteqrasiya sazişlərinə diqqətin yeni dalğası 1980-ci illərdə Argentina və Böyük 
Britaniya arasında Folklend müharibəsindən sonra Latın Amerikası ölkələrinin ABŞ yardımından 
məyus olması onların Cənubi Amerika regionu əasında yaxınlaşmağa marağını stimullaşdırmağa 
təkan verdi. 1986-cı ildə Argentina və Braziliya - Latın Amerikasının iki ən böyük iqtisadi gücü - 
iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı və sonrakı inteqrasiya üçün birgə layihə irəli sürərək onu digər 
ölkələrin qoşulması üçün açıq elan etdilər.   

Tezliklə Uruqvay və Paraqvay bu təşəbbüsə cavab verdi. 1991-ci ilin martında Asunsionda 
(Paraqvay) MERKOSUR üçün gömrük ittifaqının və ümumi bazarın yaradılması haqqında 
dördtərəfli saziş imzalandı. Bu iqtisadi ittifaqın yaranma tarixi ilə bağlı ədəbiyyatda mövcud olan 
çaşqınlıq, faktiki ticarət blokunun yalnız 1995-ci ildə formalaşması ilə bağlıdır. Ondan əvvəl çətin 
hazırlıq işləri gedirdi. 1994-cü ildə Asunsion Müqaviləsinin hazırlanması zamanı azad ticarət 
zonasının yaradılmasını təsdiq edən və onun sonradan gömrük ittifaqına çevrilməsi vəzifəsini elan 
edən əlavə saziş bağlandı. 1995-ci ildə bu saziş qüvvəyə minmişdir - blokun xarici sərhədlərində 
üçüncü ölkələrdən malların idxalı üçün MERKOSUR ölkələrinə idxal olunan bütün növ malların 
təxminən 85%-ni əhatə edən ümumi gömrük tarifləri tətbiq olunmağa başlamışdır. 

-Avropa İttifaqı (Aİ) (1993-cü il) 
1992-ci ildə Maastrixt müqaviləsi ilə yaradılmış əksər Avropa dövlətlərinin inteqrasiya birli-

yidir. Aİ-nin əsasını onun sələfləri kimi-Avropa Kömür və Polad Birliyi (ECSC, 1951), Avropa 
İqtisadi Birliyi (AEC, 1957), Avropa Atom Enerjisi Birliyi (Euratom, 1957) çıxış edirdi. Onların 
iştirakçıları əvvəlcə 6 (Fransa, Almaniya, İtaliya, Belçika, Hollandiya, Lüksemburq), sonra isə 9 
(Böyük Britaniya, Danimarka, İrlandiya), 10 (Yunanıstan), 12 (İspaniya, Portuqaliya), 15 
(Avstriya, İsveç, Finlandiya) olub),  nəhayət 25 dövlət (Şərqi və Mərkəzi Avropanın 8 post-so-
sialist ölkəsi, Kipr və Malta) qoşulmuşdur. 

                                                            
2 1986-cı ilin sentyabrında Punta del Estedə (Uruqvay) rəsmi olaraq açılmış GATT (The General Agreement on Tariffs 
and Trade -Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş) çərçivəsində çoxtərəfli ticarət danışıqlarının səkkizinci raundu keçirilib 
və buna görə də “Uruqvay Raundu” adlanır. 
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Aİ-nin əsas sənədləri Roma (1957), Maastrixt (1992), Amsterdam (1997), Nitsa (2000) mü-
qavilələri, həmçinin 1986-cı ildə imzalanmış Vahid Aktdır. 2005-ci ildə Fransa və Hollandiyada 
keçirilən referendumlarda uğursuzluqdan sonra Aİ Konstitusiya layihəsi, daha qısamətnli 
Lissabon müqaviləsi ilə əvəz edildi. İrlandiyada keçirilən referendumda da bu layihə rədd edilsə 
də, irlandlar ikinci dəfə səs vermənin təşkili barədə qərara gəliblər və onun nəticələri müsbət olar-
sa, müqavilə qüvvəyə minəcək. Aİ malların, xidmətlərin, kapitalın və insanların sərbəst hərəkətini 
təmin edən vahid bazar formalaşdırdı (sonuncu - yalnız 1996-cı il Şengen Konvensiyasını imza-
layan dövlətlər üçün), vahid valyuta - avronu tətbiq etdi, Avropa Mərkəzi Bank ilə idarə olunur 
(yalnız avrozona üzvləri üçün). Eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını və satışını 
tənzimləmək, regional inkişafa, daha çox geridə qalmış dövlətlərə kömək etmək üçün fondlar 
yaradılıb. Hal-hazırda təxminən 500 milyon nəfərlik (bəşəriyyətin 1/14) əhalisi olan Aİ dünya 
ÜDM-nin dörddə birini təşkil edir [8]. 

-Şimali Amerika Azad Ticarət Sazişi (NAFTA, 1994-cü il),/ ABŞ-Meksika-Kanada 
Müqaviləsi (USMCA), 2020-ci il). 

Bu təşkilat iqtisadi, sosial və siyasi inkişafın müxtəlif səviyyələrində olan üç ölkəni birləşdirən 
hərtərəfli regional sazişdir; onların müxtəlif aspektlərdə - əmtəə və xidmət ticarəti, investisiya 
əməkdaşlığı, əqli mülkiyyətin qorunması, ekologiya üzrə münasibətlərini tənzimləyir. Saziş 1994-
cü ildə ABŞ iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarında ticarət maneələrini tədricən azaltmaq məqsədi 
ilə imzalanmışdır. Kanada və Meksika mal və xidmətlərin iştirakçı ölkələrin bazarlarına çıxışını 
təmin etmək və asanlaşdırmaq və rəsmi olaraq vahid kontinental azad ticarət sistemini nəzərdə 
tuturdu. NAFTA azad ticarət zonasıdır, onun bütün fəaliyyət şərtləri yalnız NAFTA üzvlərinə 
şamil edilir və üçüncü ölkələrə münasibətdə hər bir dövlət müstəqil xarici iqtisadi siyasət həyata 
keçirir [11]. 

-ASEAN ölkələri arasında Azad Ticarət Sazişi (1992-ci il) 
 Cənub-Şərqi Asiya Ölkələrinin Millətlər Assosiasiyası (ASEAN, Association of South-East 

Asian Nations,) 8 avqust 1967-ci ildə Banqkokda “ASEAN Bəyannaməsi”nin (“Banqkok 
Bəyannaməsi”) imzalanması ilə təsis edilmişdir. Təşkilatın binövrəsində İndoneziya, Malayziya, 
Filippin, Sinqapur və Tayland durmuşdır, sonradan isə təşkilata Bruney (1984), Vyetnam (1995), 
Laos (1997), Myanma (1997) və Kamboca (1999) qoşulmuşdur. 

Təşkilatın fəaliyyəti [6] aşağıdakılara yönəldilmişdir: 
- bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq yolu ilə iqtisadi artımın, sosial tərəqqinin və regionun mədəni 

inkişafının sürətləndirilməsi və nəticədə üzv ölkələrin uğurlu və sülhsevər tərəfdaşlığı üçün 
əsasların möhkəmləndirilməsi; 

- region ölkələri arasında münasibətlərdə ədalət və qanunun aliliyi prinsiplərinə, habelə BMT 
Bəyannaməsinin prinsiplərinə riayət etməklə regional sülh və sabitlik ideyasının təşviqi; 

- iqtisadiyyat, mədəniyyət, texnologiya, elm və idarəetmə sahələrində ümumi maraqlara aid 
məsələlərdə fəal əməkdaşlığın və qarşılıqlı yardımın təşviqi; 

- kadr hazırlığı və tədqiqat bazasına sərbəst daxil olma formasında təhsil, peşə, texniki və 
inzibati qarşılıqlı yardımın təmin edilməsi; 

- kənd təsərrüfatı və sənaye ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə, ticarətin genişləndirilməsi 
(o cümlədən beynəlxalq əmtəə ticarəti problemlərinin öyrənilməsi) və nəticədə əhalinin həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi; 

- regionun öyrənilməsinin təşviqi; 
- oxşar məqsədləri olan beynəlxalq və regional təşkilatlarla sıx və qarşılıqlı faydalı əlaqələrin, 

habelə ASEAN çərçivəsində daha da sıx qarşılıqlı əlaqənin inkişaf etdirilməsi. 
 - MDB Azad Ticarət Zonası (1994-cü il) 
1994-cü ilin aprelində MDB ölkələrinin prezidentləri Azad Ticarət Zonası haqqında saziş 

imzaladılar. 17 ildir ki, Birlik çərçivəsində bir çox ikitərəfli sazişlərin bağlanması ilə birlikdə 
universal sənədin hazırlanması prosesi gedir. 2011-ci il oktyabrın 18-də Sankt-Peterburqda MDB-
yə üzv dövlətlərin hökumət başçılarının görüşünün yekunları üzrə azad ticarət zonası haqqında 
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Saziş imzalanıb. Sənədi səkkiz ölkənin - Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, 
Rusiya, Tacikistan və Ukraynanın hökumət başçıları imzalayıb. Birlik daxilində qarşılıqlı ticarətin 
90%-dən çoxu məhz bu ölkələrin payına düşürdü. Yeni saziş onlar arasında ticarət-iqtisadi 
münasibətlərin hüquqi bazasını sadələşdirdi və əvvəllər postsovet məkanında azad ticarət rejimini 
tənzimləyən bir çox sənədləri əvəz etdi [7].  

 -Aİİ (2015-ci il)     
Beynəlxalq hüquqi şəxs olan və Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) haqqında Müqavilə ilə 

yaradılmış regional iqtisadi inteqrasiya üçün beynəlxalq təşkilat. EAEU malların, habelə xidmət-
lərin, kapitalın və işçi qüvvəsinin sərbəst hərəkətini, iqtisadiyyatın sektorlarında əlaqələndirilmiş, 
və ya vahid siyasətin aparılmasını təmin edir. EAEU üzv dövlətlərin əhalisinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsi məqsədilə milli iqtisadiyyatların hərtərəfli modernləşdirilməsi, əməkdaşlığı və 
rəqabət qabiliyyətinin artırılması və sabit inkişaf üçün şərait yaradılması məqsədi ilə yaradılmışdır. 
Avrasiya İqtisadi Birliyi (AİB) 2001-2014-cü illərdə mövcud olub və Avrasiya İqtisadi İttifaqının 
(Aİİ) yaradılması ilə əlaqədar ləğv edilmişdir. Aİİ-nin iqtisadi inteqrasiya təşkilatının sələfidir. 
2015-ci ildən mövcud olan birliyi ifadə edən Aİİ abbreviaturası bütün rəsmi beynəlxalq sənədlərdə 
qəbul edilmişdir [5].  

 
Nəticə 

 Beləliklə, apardığımız tədqiqat nəticəsində qeyd edə biərik ki, qloballaşma nəzəri baxımdan 
siyasi proseslərin iştirakçılarının iqtisadi maraqlarının uzlaşdırılması nəticəsində əmələ gəlir. 
Qloballaşmanın siyasi və iqtisadi amillərinin təhlili belə bir qənaətə bizi gətirir ki, qloballaşmanın 
iqtisadi nəticələri həm mənfi, həm də müsbət ola bilər. Mənfi nəticələrə adətən xarici təsirlərə milli 
iqtisadiyyatların həssas olması, milli iqtisadi siyasətə xarici investisiya kapitalının (transmilli 
şirkətlərin, beynalxalq maliyyə instiutlarının və s.) təsirinin artması, dünya maliyyə-iqtisadi böh-
ranlarının daha da güclənməsi və s. aiddir. İkinci qrup amillərə isə, yəni müsbət amillərə, milli 
iqtisadi siyasətin və strukturların standartlaşdırılması, dövlət siyasətinin liberallaşması nəticəsində 
milli bazarın yeni texnologiyaların axınına açıq olması, iqtisadi proseslərin siyasətləşməsindən 
kənarlaşdırılması və s. daxildir. 

Regional iqtisadi birliklərlə bağlı araşdırmamız göstərdi ki, regional səviyyədə iqtisadi inteq-
rasiya ölkələrə daha az əməliyyat xərcləri baxımından fayda gətirə bilər. Bu, resursların qeyri-
məhsuldar fəaliyyətlərə sərf edilməsinin qarşısını alır, bazara çıxış üçün maneələri azaldır və oxşar 
mal və xidmətlərin seqmentləşdirilmiş milli bazarlarını birləşdirir. Bütün bunlar rəqabətin səviy-
yəsini artırır. Müntəzəm həyata keçirilən iqtisadi siyasət inteqrasiyası həm regional səviyyədə 
iqtisadi tərəfdaşlara, həm də bəzi hallarda dünyanın başqa yerlərindəki istehsalçılara da fayda verə 
bilər. 
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XƏZƏR DƏNİZİNİN İQTİSADİ-SOSİAL MÖVQEYİ 
  

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – Xəzərin Azərbaycan sektorunun iqtisadi və sosial cəhətdən qiymətlən-

dirilməsini, təbii sərvətlərin iqtisadi xarakteristikasını, beynəlxalq hüquqi statusunun mahiyyətini, 
dəniz akvatoriyasının ekoloji monitorinqinin proqnozlaşdırılmasını müəyyənləşdirməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində sistemli yanaşma, analiz, məntiqi ümumiləş-
dirmə, müqayisəli təhlil metodlarından və üsullarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Xəzər dənizinin təbii sərvətlərinin iqtisadi və ekoloji aspekt-
dən düzgün qiymətləndirilməsindən, hüquqi status məsələsinin hazırkı dövrümüzdə mahiyyəti və 
nəticəsindən, dənizdə aparılan ekomonitorinqin tədqiqindən ibarətdir. 

Tədqiqatın nəticələri – aparılan tədqiqat işinin nəticəsi onu deməyə əsas verir ki, Xəzər dəni-
zinin təbii sərvətləri iqtisadi sferada olduqca əlverişli mövqedədir, əsas tendensiya isə çıxarılan 
neftin ekoloji sferada dəniz biotası üçün əlverişsiz olmasıdır. Eyni zamanda neft və qaz sektorunda 
həyata keçirilən layihələr, dənizin karbohidrogenlərlə çirklənmə dərəcəsi və s. tədqiq olunmuşdur.  
Hüquqi statusun mahiyyəti uzun illər ərzində 5 Xəzəryanı dövlət arasında ziddiyyətli müzakirələrə 
səbəb olmuş, lakin 12 avqust 2018-ci il tarixində 24 maddədən ibarət konvensiya ilə həllini taparaq 
ortaq razılığa gəlinmişdir. Ekoloji monitorinqin proqnozlaşdırılması Xəzərin Azərbaycana aid 
sektorunda intensiv və operativ şəkildə qiymətləndirilir və bu istiqamətdə istər qlobal, istərsə də 
lokal çoxməqsədli proqramlar işlənib hazırlanır.  

Tədqiqatın orijinallığı  və elmi yeniliyi – Tədqiqat işində araşdırılan və əldə olunan nəticələr 
rəsmi məlumatlarla adekvatdır və yenilik xarakterlidir. 

Açar sözlər: Xəzər dənizi, iqtisadi, sosial, ekoloji,  təbii ehtiyatlar, müqavilə, konsorsium, la-
yihə, neft, qaz,  konvensiya, status, qiymətləndirmə, monitorinq. 

 
Giriş 

Yer kürəsində ən böyük qapalı su hövzəsi olan Xəzər dənizinin sahəsi 392 min km2, uzunluğu 
1200 km, maksimal eni 466 km, minimal eni isə 204 km-dir. Xəzər dənizinin ətrafında 5  sahilyanı 
dövlət yerləşir: Azərbaycan, Rusiya, Türkmənistan, Qazaxıstan və İran. Xəzərin mövcud mineral 
resursları, həmin resursların mənimsənilmə tarixi, perspektivli neft və qaz yataqları, onların xarici 
investorlarla  birlikdə hasilatının iqtisadi-sosial prioritetləri, eyni zamanda neft və qazın hasilatı 
zamanı ətraf mühitə vurulan zərər Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən təhlil olunmuş və bu istiqa-
mətlərdə dövlətlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi təklif olunmuşdur. Bundan əlavə Xəzərin 
qumlu sahilləri, palçıq vulkanları, təbii landşaftları, qoruqlar və milli parklar, tarixi abidələri və s. 
Xəzəryanı dövlətlərə  ekoturizmin inkişafı üçün mühüm imkanlar yaradır. Həmin imkanlar region 
ölkələrinə turist axınını gücləndirəcək. Bu da öz növbəsində kurort-rekreasiya imkanlarından daha 
səmərəli şəkildə istifadə və əhalinin sosial-iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılmasına şərait yaradacaq-
dır.  

Xəzər dənizi qiymətli təbii yataqlara, gözoxşayan rekreasiya resurslarına və ətraf mühitin mü-
hüm faktoru olmaqla yanaşı həmçinin, əhəmiyyətli nəqliyyat infrastrukturuna da malikdir. Bey-
nəlxalq qurumların həyata keçirdiyi layihələr nəqliyyatın inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə şərait 
yaratmışdır.  
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Təbii ehtiyatların ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi 
Xəzər dənizi böyük həcmdə zəngin karbohidrogen resurslarına malikdir. Çoxtərəfli tədqiqatlara 

əsasən, Xəzərdə olan karbohidrogen ehtiyatının 200 milyard barelə çatdığı məlum olmuşdur. 
Müasir dövrdə Xəzərin şelf zonasında ildən-ilə yeni  zəngin neft yataqlarının aşkar edilməsi həm 
Xəzərin iqtisadi-sosial mövqeyinin güclənməsinə, həm də inkişaf etmiş ölkələrin bu regionun təbii 
ehtiyatlarına olan marağının artmasına səbəb olmuşdur. Günümüzdə karbohidrogen yataqları hələ 
də kəşfiyyat mərhələsindədir.  

Xəzərdə neft çıxarılmasına ilk dəfə onunla həmsərhəd olan ölkələrin torpaqlarında başlanıl-
mışdır. Xəzər neftini daşıyan ilk neft kəməri isə 1908-ci ildə tikilmişdir . Bu kəmər vasitəsilə Bakı 
nefti Gürcüstanın Batumi limanına daşınır, oradan isə xarici ölkələrə satılırdı. Lakin, 2-ci Dünya 
müharibəsindən sonra Xəzərətrafı ölkələrin qurudan çıxardığı neftin miqdarı azalmağa başlamışdı. 
Qurudakı neft artıq öz erasını  başa vurmaqda idi. Neft mütəxəssisləri isə daha çətin  və daha bahalı 
yolla dənizin özündən neftin çıxarılmasını təklif etdilər. Nəticədə ilk dəfə Xəzər dənizinin özündən 
neftin çıxarılması layihəsini mühəndislər 1930-cu illərdə hazırlayıb irəli sürdülər. 1948-ci ildə 
PirAllahı və Neft Daşları ərazilərində dənizdə ilk estakadalar qurulmağa başlandı. Dənizin özündə 
ilk neft quyusu isə 1949-cu ildə açılmışdır. Neft daşları ərazisində qurulan estakadalarda ilk neftin 
çıxarılmasına 24 avqust 1949-cu ildə başlanmışdır. Dünyada dənizdən ilk dəfə neftin çıxarılması 
həmin dövr üçün dünya tarixində əlamətdar hadisə sayılırdı. 1950-ci ildən sonra isə artıq dənizdən 
neft hasilatı kütləvi müstəviyə keçdi.  

1994-cü il 20 sentyabr tarixində Bakıda “Gülüstan” sarayında “Əsrin müqaviləsi” adlanan 
müqavilə imzalandı. Müqavilə 400 səhifədən ibarət olub, 4 dildə tərtib edilmişdir və əsas  strukturu 
dənizin dərinliyində yerləşən “Azəri”, “Çıraq” və  “Günəşli” neft yataqlarının istismarı və məhsu-
lun pay bölgüsündən ibarət olmuşdur. “Əsrin müqaviləsi”ndə 8 ölkədən (Azərbaycan, ABŞ, Bö-
yük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya, Səudiyyə Ərəbistanı) 13 şirkət (Amoko, Bp, 
MakDermott, Yunokal, ARDNŞ, Lukoyl, Statoyl, Ekson, Türkiyə petrolları, Penzoyl, İtoçu, 
Remko, Delta) iştirak edirdi. [1]  

Yataqlardan çıxarılan neftin hasilatını beynəlxalq bazarlara daşımaq üçün yeni neft kəmərləri 
tikilib istifadəyə verildi. Belə ki: 

• 1997-ci ilin sonlarında neftin Qara dənizə ixrac edilməsi məqsədilə Bakı-Novorossiysk 
(1330 km) neft kəməri istifadəyə verildi; 

• 1999-cu ilin ortalarında Bakıdan Qara dənizin bir digər limanı olan –Supsaya (833 km) neft 
kəməri çəkilib istifadəyə verildi. Həmin ilin dekabr ayıda Azərbaycan nefti ilə dolu olan ilk 
neft tankeri dünya bazarına çıxdı. 

• 2002-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmə-
rinin(1768 km) əsası qoyuldu. Beynəlxalq və qlobal sferada mühüm əhəmiyyəti olan bu kə-
mər Azərbaycan Respublikasının enerji dəhlizinə çevrilməsində bir sensasiya yaratdı. 2005-
ci il mayın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi həyata keçdi, 2006-cı ildə isə Türkiyənin 
Ceyhan limanından Azərbaycan neftinin nəqli başlandı.  

Bununla da Azərbaycan Respublikasının yeni neft strategiyası rəsmiləşdi.“Azəri-Çıraq-
Günəşli” neft yataqları istismar olunduğu illər ərzində 500 milyon ton emal edirdisə, hazırkı ilimiz-
də bu göstərici 1 milyard tondan çoxdur. 14 sentyabr 2017-ci ildə imzalanmış olan  yeni sazişdə 
isə “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yataqlarının istismarı 2050-ci ilə qədər uzadıldı.  

Azərbaycan Respublikası neft ehtiyatları ilə yanaşı zəngin təbii qaz ehtiyatına da malikdir. 
Azərbaycanlı geoloqlar tərəfindən kəşf edilmiş Şahdəniz neft yatağı dünyanın ən zəngin qaz ya-
taqlarından biridir. Lakin, kifayət qədər yetərli texnika və texnologiyaların olmaması səbəbindən 
yatağın potensial imkanları müəyyən edilməmişdir. 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti-
nin beynəlxalq neft qurumları ilə birgə konsorsium çərçivəsində Şahdəniz yatağının qaz ehtiyatı 
ilə zəngin olması aşkar edilmiş və əldə olunan nəticələr gözləniləndən artıq olmuşdur. Yataqda 
olan qaz ehtiyatının 1,2 trilyon m3 olması ehtimal olunur. Növbəti illərdə “Ümid” və “Abşeron” 
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yataqlarının kəşf edilməsi Azərbaycan Respublikasının böyük həcmdə qaz ehtiyatlarına malik 
olduğunu təsdiq etdi. 2011-ci ildə Avropa Komissiyası və Azərbaycan Respublikası arasında Cə-
nub Qaz Dəhlizi üzrə Birgə Bəyannamə imzalandı. Şahdəniz yatağının istismarının ikinci mərhə-
ləsində konsorsium üzvləri 2013-cü ildə Bakı şəhərində növbəti qərara imza atdılar. Dekabrın 17-
sində qərarın qəbul edilməsi mərasimində müxtəlif ölkələrin rəsmi nümayəndələrinin Heydər 
Əliyev Mərkəzində iştirakı həyata keçirilmişdir. Qərara əsasən, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə 28 
milyard dollar investisiya cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev tərəfindən 2013-cü il oktyabrın 29-da Sərəncam imzalanmışdır. Sərəncamda 
“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının mənafeyini qorumaq və 
layihə iştirakçılarına dövlət dəstəyinin təmin olunması  məqsədilə Dövlət Komissiyası yaradılmış-
dır. 2014-cü ildə Səngəçalda Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin dövlət başçılarının, eləcə də beynəl-
xalq şirkətlərin rəhbərlərinin iştirak etdiyi “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin təməlqoyma mərasimi 
keçirilmişdir. Artıq Azırbaycanın hasil etdiyi qaz digər qonşu dövlətlərə ixrac edilməyə başlandı. 
İxracın həyata keçirilməsi məqsədilə yeni kəmərlər tikilib istifadəyə verilmişdir: 

• 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri tikilib istifadəyə verilmişdir. Hasil edilən qaz 
Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıstana ixrac edilməyə başlanmışdır; 

• 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikası-
nın Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təşəbbüsü ilə Türkiyənin İstanbul şəhərində Azər-
baycan ilə Türkiyə arasında  Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri layihəsinə imza atılıb; 

• 2013-сü ildə “Şahdəniz” konsorsiumu Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri ilə daşınacaq 
Azərbaycan qazının Avropa bazarına çatdırılması üçün Trans Adriatic Pipeline layihəsini 
həyata keçirmişdir və hazırda kəmərin çəkilməsi yönündə işlər tamamlanmaq üzrədir.  

Azərbaycan Respublikasının hazırkı dövrümüzdə təsdiqlənmiş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon m3 

olduğu güman edilir. Təkcə “Ümid” yatağının potensial qaz ehtiyatlarının 200 milyard m3-dən çox 
olduğu proqnozu verilmişdir. [2] 

Neft və qaz ehtiyatları respublikamız üçün  qiymətli sərvət olsa da, Xəzər dənizinin çirklənmə-
sində payı olduqca böyükdür. Neft və neft mənşəli maddələr, qarışıqlar hər il külli miqdarda dəniz 
akvatoriyasını çirkləndirir. Hazırkı vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, Xəzərin bütün akvatoriyası 
və dənizə axan demək olar ki, bütün çaylar neftlə çirklənməyə intensiv şəkildə məruz qalmışdır. 
1950-1960-cı illərdə neftlə çirklənmə yalnız dənizin neft çıxarılan ərazilərində müşahidə olunur-
dusa, 1980-ci illərdə belə çirklənmə dənizin hər tərəfinə yayılmışdır. Digər çirkləndiricilərdən 
fərqli olaraq neft başqa sahələrə asanlıqla yayıla bilir, qismən uzunömürlüdür. Hesablamalara görə 
1 kq neftin minerallaşması üçün 400 l dəniz suyunda olan oksigen sərf olunur. Neftin fraksiyaları 
su kütləsində digər toksikantları adsorbsiya edir, onların su mühitində miqrasiyasına şərait yaradır. 
Nəticədə suyun keyfiyyəti və oksigen rejimi pisləşir, suyun üst qatlarının atmosferlə balanslaş-
dırılmış əlaqəsini pozur və s. Neftlə çirklənmiş su mühitində zoobentos demək olar ki, yox olmuş-
dur. [3] 

Məlumdur ki, dənizin səviyyəsinin dəyişməsi də Xəzərin çirklənmə mənbələrindən biridir. Bu-
nun nəticəsində çirklənmiş ərazilərin, sahil ətrafında yerləşən neft-qaz mədənlərinin, infrastruktur 
tullantılarının suyun altında qalması baş verir. Xəzər Ekoloji Proqramının verdiyi informasiyalara 
görə, “qaynar” çirklənmə nöqtələri Xəzərin Azərbaycan sektoru üzrə Bakı buxtası, Abşeron ya-
rımadası, Kür çayı və Sumqayıt şəhəridir. Neftlə çirklənmə quyuların dolması, çayların və neft 
axınının müvəqqəti daşqını və s. nəticəsində baş verir. Xəzər Ekoloji Proqramının verdiyi məlu-
matlara əsasən, neftlə çirklənmənin əsas mənbələri - təbii mənbələr(axın, eroziya)  və çaylardır. 
[5] 

Xəzərə 20 milyon tona qədər neft və onun birləşmələri qarışaraq onun suyunun əsas çirklənmə 
mənbəyi sayılır. 2002-ci ilin oktyabr ayında Xəzər dənizində Xəzər Gəmiçilik İdarəsinə məxsus 
olan Merkuri-2 gəmisi Neft Daşları adlanan ərazidən 10 km, Bakıdan isə 120 km məsafədə qəzaya 
uğrayaraq batmış və içərisində 2100 t neftin xeyli hissəsi dənizə dağılmışdır. Nəticədə su intensiv 
çirklənməyə məruz qalmış, dənizin ekoloji tarazlığı pozulmuşdur. [4] 
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Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi statusunun mahiyyəti və nəticələri 
Xəzərin beynəlxalq hüquqi statusu məsələsi uzun illərdir ki, çox mürəkkəb və ziddiyyətli 

məsələ olaraq qalır. Mövcud ziddiyyət bir neçə göstərici ilə şərtlənmişdir. Belə ki, 
• İlk növbədə Xəzər regionunda vəziyyətin köklü dəyişilməsi, Azərbaycan, Qazaxıstan və 

Türkmənistanın SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqillik əldə etməsi; 
• Transmilli korporativ qurumların Xəzərdə geosiyasi maraqlarını artırması; 
• Xəzər dənizinin bir çox ölkələrin (ABŞ, Çin və s.) diqqət mərkəzinə çevrilməsi və s. 
Xəzərin hüquqi statusu uzun müddət Rusiya və İran arasında imzalanmış ikitərəfli müqavilələr 

əsasında tənzimlənirdi. Hüquqi status anlayışının ilkin müddəaları  Gülüstan (1813), Türkmənçay 
(1828), Rəşt (1731), Peterburq (1723) müqavilələrində əks olunmuşdur. Lakin buna baxmayaraq, 
həmin müqavilələrdə hüquqi baxımdan status anlayışı mövcud deyildi. 

1970-ci ildə ilk dəfə Xəzərin SSRİ-yə aid olan hissəsinin sektorlara bölünməsi məsələsinə 
baxılmış və bu təşəbbüsü SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyi həyata keçirmişdir. Bu təşəbbüs nəticə-
sində Xəzər dənizi Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Rusiya və İran sektorlarına bölündü. 
Bu bölgüdə Xəzərin hüquqi və beynəlxalq sferada qəbul edilmiş orta xətt prinsipi əsas götürül-
müşdür. SSRİ-nin süqutuna qədər Xəzərin hüquqi statusu bu bölgüyə əsasən tənzimlənirdi. 1991-
ci ildə Sovet İttifaqının dağılması və sahil dövlətlərinin sayının artması ilə Xəzərin hüquqi statusu 
yeni mərhələyə qədəm qoydu. Uzun illərdir ki, Xəzəryanı dövlətlər olan – Azərbaycan, Qazaxıs-
tan, Türkmənistan, İran, Rusiya Xəzərin hüquqi statusu barədə geniş müzakirə aparmışdır. Müza-
kirələrin əsas obyektini isə dənizin milli sektorlara bölünməsinin dövlətlər arasında razılığa gətiril-
məməsi təşkil edirdi. Dövlətlər arasında gedən bu ziddiyyətli müzakirələr göstərdi ki, Xəzərin 
hüquqi statusu məsələsinə hər bir dövlət fərqli yanaşır və bu zaman hüquqi normalar yox, milli 
maraqlar əsas götürülür. 

Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi statusu məsələsinin inkişaf prioritetlərini anlamaq üçün 3 
etapı nəzərdən keçirmək lazımdır: 

• 1991-1994-cü illər – status probleminin öyrənilməsi, çoxtərəfli görüşlər keçirilərək prob-
lemin müzakirə edilməsi; 

• 1995-1998-ci illər – sahilyanı dövlətlərin status məsələsi ilə bağlı mövqelərinin müəyyən 
edilməsi, çoxtərəfli görüşlərin intensivləşdirilməsi; 

• 1999-cu ildən başlayaraq Rusiyanın Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı mövqeyinin dəyişməsi, 
hüquqi status ilə bağlı ikitərəfli razılaşmaların əldə edilməsi. [5] 

2018-ci ilin 12 avqust tarixində Qazaxıstanın Aktau şəhərində “Xəzər dənizinin hüquqi statusu 
haqqında” Konvensiya imzalandı. Həmin konvensiyanı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 4-cü bəndini rəhbər 
tutaraq təsdiq etmişdir. Konvensiyanın iştirakçıları olan – Azərbaycan Respublikası, İran İslam 
Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Rusiya Federasiyası və Türkmənistan Tərəflər adlandırıl-
dı. Tərəflər əməkdaşlıq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı anlaşma mühitini, Xəzər dənizinin qoru-
nub saxlanılmasında davamlı inkişafın vacibliyini, dənizin iqtisadi,sosial,mədəni əhəmiyyətini və 
s. nəzərə alaraq 24 maddədən ibarət qanun barədə razılığa gəldilər. [6] 

Ekoloji monitorinq və onun coğrafi qiymətləndirilməsi 
Xəzər dənizi dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsidir və buna görə də atropogen mənşəli çirk-

lənmənin təsirinə intensiv şəkildə məruz qalır. Təbii sərvətimiz olan neftin çıxarılması dənizə və 
dənizdə yaşayan hidrobiontlara təsirini göstərməkdə hələ də davam edir. Xəzər dənizi üçün təhlükə 
törədən  halların proqnozlaşdırılması, kritik vəziyyətlər yarandığı halda xəbərdarlıq edilməsi, in-
sanların və dəniz canlılarının sağlamlığı üçün təhlükəli olan halların qarşısını almaq məqsədilə 
bütün il boyu fəsillər və illər üzrə çoxməqsədli tədqiqatlar aparmaq çox vacidir. Bu məqsədlə eko-
loji vəziyyətin qiymətləndirilməsinin monitorinqinin idarə olunması üzrə proqram işlənib hazır-
lanmalıdır. Bütün deyilənləri ümumiləşdirsək belə nəticəyə gəlmək olar: Monitorinq – dənizin 
çirklənmədən mühafizə edilməsi məqsədilə çirklənmə mənbələrinin, dənizə axıdılan zəhərli və 
zərərli tullantıların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi, dənizin çirklənmə 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(65)-2022 
 

132 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılmasından ibarətdir. Monitorinq istiqamətində 
görülən tədbirlərə aşağıdakılar aiddir: 

• çirkləndirici mənbələrin müəyyənləşdirilməsi; 
• çirklənmə səviyyəsinin fiziki-kimyəvi və hidrobioloji göstəricilərinə nəzarət edilməsi; 
• çirkləndirici maddələrin təhlükəlilik dərəcəsinin tədqiqi və bu maddələrin qatılığının zaman 

və məkan dinamikasının öyrənilməsi; 
• təhlükə törədən çirkləndiricilərə qarşı mühafizə tədbirlərinin operativ şəkildə tətbiqi; 
• il boyu müntəzəm və mütəmadi müşahidələrin aparılması. 
Monitorinq məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Əlif Hacıyev Elmi-Tədqiqat 

gəmisi ilə kompleks ekoloji ekspedisiyalar təşkil edilir. Təşkil olunan kompleks ekoloji tədqiqat-
larda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
və s. qurumların əməkdaşlarının iştirakı da təmin edilir. [7] 

Xəzər dənizi ətraf mühitinin mühafizəsi, transsərhəd diaqnostik təhlillərin aparılması, pilot 
layihələrin aparılması və s. məqsədilə beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə “Xəzər Ekoloji Proqra-
mı” adlı təşkilati-tədbirlər sistemi yaradılmışdır. Yarandığı gündən bu günə qədər Xəzər ekosiste-
minin rifahı, ekoloji monitorinqlərin düzgün qiymətləndirilməsi və s. tədbirləri özündə əks etdirən 
XEP-in əsas məqsədlərindən biri də Xəzər dənizinin təbii mühitinin mühafizəsi üzrə Çərçivə 
Konvensiyasının işlərinin başa çatdırılması olmuşdur. Bu proqramdan əlavə, Beynəlxalq Xəzər 
Təbiəti Mühafizə proqramı (İSAR) da 1998-ci ildən etibarən öz töhfələrini verməyə davam edir. 
Bu proqramın əsas məqsədlərindən biri isə 1999-cu ildə paytaxt Bakıda keçirilən “Xəzərin Ekoloji 
problemlərinin həllində ictimai təşkilatların əməkdaşlığının keçirilməsi və genişləndirilməsi” adlı 
konfransda öz əksini tapmışdır. Konfransda Xəzər dənizinin ekosisteminin qorunması və bu yolda 
həyata keçiriləcək tədbirlər sistemi müzakirə edilmişdir. Xəzər dənizinin ekosisteminin qorunması 
istiqamətində müəyyən edilən işlərə aşağıdakılar aiddir: 

• Xəzər regionunda ictimai ekoloji monitorinq sisteminin yaradılması və inkişafı; 
• Xəzərin mühafizəsi üzrə ekoloji mühafizə hərəkatının yaradılması; 
• Xəzər dənizi üzrə sosial-iqtisadi qərarların hazırlanması və ekosistemin qorunması prinsipinin 

həyata keçirilməsi; 
• Regionda ekoloji vəziyyətin pisləşməsinə yol verməmək; 
• Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin aşkar edilməsi, onların mühafizəsi istiqamətində tədbirlər 

sisteminin icrası; 
• Biomüxtəlifliyin qorunması istiqamətində yeni texnika və texnologiyaların inteqrasiyası və s. 

[5] 
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Экономическое и социальное положение Каспийского моря 
Резюме 

Целью исследования - является определение экономической и социальной оценки 
Азербайджанского сектора Каспийского моря, экономических характеристик природных 
ресурсов, сущности международно-правового статуса, прогнозирования экологического 
мониторинга морских вод. 

Методология исследования - в работе использованы системный подход, анализ, логи-
ческое обобщение, методы и сравнительного анализа. 

Важность применения исследования - правильная оценка природных ресурсов Кас-
пийского моря с экономической и экологической точки зрения, сущность и результаты 
актуального вопроса правового статуса, изучение морского экомониторинга. 

Результаты исследования - результаты исследования показывают, что природные 
ресурсы Каспийского моря находятся в очень выгодном положении в экономической сфере, 
и основная тенденция заключается в том, что добываемая нефть непригодна для морской 
биоты в экологической сфере. В то же время проекты, реализуемые в нефтегазовой сфере, 
степень загрязнения моря углеводородами и т.д. был изучен. Суть правового статуса была 
предметом противоречивых дискуссий между 5 прикаспийскими государствами в течение 
многих лет, но 12 августа 2018 года он был урегулирован конвенцией, состоящей из 24 
статей. Прогнозирование экологического мониторинга интенсивно и оперативно оцени-
вается в азербайджанском секторе Каспийского моря, и в этом направлении разрабаты-
ваются как глобальные, так и местные многоцелевые программы. 

Оригинальность и научная новизна исследования - результаты исследования и полу-
ченные в ходе исследовательской работы адекватны официальным данным и носят ин-
новационный характер. 

Ключевые слова: Каспийское море, экономические, социальные, экологические, при-
родные ресурсы, контракт, консорциум, проект, нефть, газ, конвенция, статус, оцен-
ка, мониторинг. 
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Economic and social position of the Caspian sea 
 

Summary 
The purpose of the study is to determine the economic and social assessment of the Azerbaijani 

sector of the Caspian Sea, the economic characteristics of natural resources, the essence of 
international legal status, the forecasting of environmental monitoring of marine waters. 

Research methodology - systematic approach, analysis, logical generalization, methods and 
methods of comparative analysis were used in the research work. 
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The importance of the application of the research is the correct assessment of the natural 
resources of the Caspian Sea from the economic and ecological point of view, the essence and 
results of the current legal status issue, the study of offshore eco-monitoring. 

The results of the study - the results of the research suggest that the natural resources of the 
Caspian Sea are in a very favorable position in the economic sphere, and the main trend is that the 
extracted oil is unsuitable for marine biota in the environmental sphere. At the same time, the 
projects implemented in the oil and gas sector, the degree of pollution of the sea with hydro-
carbons, etc. has been studied. The essence of the legal status has caused controversial discussions 
between the 5 Caspian littoral states for many years, but on August 12, 2018, it was resolved by a 
convention consisting of 24 articles. Forecasting of environmental monitoring is intensively and 
operatively assessed in the Azerbaijani sector of the Caspian Sea, and both global and local multi-
purpose programs are being developed in this direction. 

Originality and scientific novelty of the research - the results researched and obtained in the 
research work are adequate to the official data and are innovative. 

Key words - Caspian Sea, economic, social, environmental, natural resources, contract, 
consortium, project, oil, gas, convention, status, assessment, monitoring. 
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DÖVLƏT  İDARƏETMƏSİNİN  REGİONLARIN DAVAMLI  SOSİAL-İQTİSADİ 
İNKİŞAFININ TƏMİN OLUNMASINDA ROLU 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Regionların sosial-iqtisadi inkişafının öyrənilməsinin nəzəri əsaslarını 
inkişaf etdirmək və regionun davamlı sosial-iqtisadi inkişafını formalaşdırmaq üçün müəyyən 
olunmuş prioritetlərin həyata keçirilməsində praktik tövsiyələr verməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqat işində müqayisəli təhlil, statistik qruplaşdırma,milli və 
beynəlxalq təcrübə, sistemli yanaşma və analitik təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Regionun davamlı sosial-iqtisadi inkişafında prioritetlərin 
müəyyən olunması və dövlət idarəetməsinin aktuallıgı  ilə bağlı bilik sahəsini genişləndirir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafının 
müasir metodlarının, eləcə də bu istiqamətdə yerli idarəetmə orqanlarının rolunun müəyyən 
edilməsi və elmi cəhətdən əsaslandırılması. 

Tədqiqatın nəticələri: Vahid bir iqtisadi məkanın yaradılması və onun möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində dünya ölkələrinin təcrübəsi təhlil edilməli, ayrı-ayrı regionların inkişaf xüsusiy-
yətləri, onların yeni prioritetləri formalaşdırılmalı və həyata keçirilməli, regionların səmərəli inki-
şafında dövlət və bələdiyyə orqanlarının rolu dəqiqləşdirilməlidir. Regional iqtisadiyyatın priori-
tetlərindən biri kimi aqrar sektorun hazırkı vəziyyətinin təhlili və bu sahənin inkişafı ilə bağlı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi, regionların rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasında klaster siyasə-
tinin rolunun öyrənilməsi və ölkəmizdə tətbiqi vacib əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər: tam məşğulluq, həyat keyfiyyəti, əhali gəlirləri, iqtisadi inkişaf, sosial ədalət, 
monopoliya, bazar mexanizmi, ekoloji sabitlik, davamlı inkişaf, azad iqtisadi zonalar.  

                                                                
Giriş 

Hər hansı bir regional sistemin sosial-iqtisadi inkişafı artıq mövcud və yaradılmış bir çox fak-
torlar ilə müəyyən edilir ki, bu da regional sistemin mövcud vəziyyətinin xüsusiyyətlərini təşkil 
edir. Lakin regionun davamlı sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq vəzifəsi indiyə qədər əlçatmaz 
olaraq qalır. Ümumiyyətlə, regionun sosial-iqtisadi inkişafının prioritetləri təbii, coğrafi, tarixi, 
iqtisadi amillər nəticəsində yaranır ki, beləcə müəyyən edilmiş prioritetlər regionlarda mövcud 
problemlərin müəyyənləşməsi və aradan qaldırılması üçün mühüm rol oynayır. Sosial-iqtisadi in-
kişafın prioritetləri müəyyənləşdikdən sonra effektiv dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsi re-
gionların sosial-iqtisadi inkişaf yolunun müsbət istiqamətdə hərəkət etməsində vacib amildir.    

Regionun sosial-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi nəzəri-metodoloji ba-
xımdan mövcud problemlərin və prioritetlərin obyektiv müəyyən olunmasına kömək edir ki, bu 
da regional iqtisadiyyat subyektləri tərəfindən qəbul edilən qərarların keyfiyyətli və effektiv 
olmasında mühüm rol oynayır.  

Bu günə kimi regionların sosial-iqtisadi inkişafının prioritetlərinə dair bir çox elmi tətqiqat işlə-
rinin yazılmasına baxmayaraq, davamlı sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün hər zaman yeni 
prioritetlərin müəyyən olunmasına ehtiyac var. 

Regional  inkişaf - dövlət tənzimlənməsinin predmeti kimi 
Dövlətin regional idarəetmə orqanları demokratik cəmiyyətin dövlət siyasəti və idarəetmə 

sistemində yaranmış, inkişaf etmiş bir siyasətin aparıcı istiqamətidir. Dövlət tərəfindən müxtəlif   
funksiyalar yerli və sahəvi idarəetmə orqanları, yəni komitə, nazirlik, milli şura yerli özünüidarə- 
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etmə orqanları, bir də onların hər birinin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən həlledici yerli və 
əlaqələndirici sahələrə bölünür. 

 Bir qayda olaraq, dövlət tənzimlənməsi mövcud sosial-iqtisadi sistemin sabitləşməsi məqsədi 
ilə normativ-hüquqi aktlar əsasında həyata keçirilən dövlət hakimiyyətinin, qanunvericilik, icra və 
məhkəmə orqanlarının tədbirləri kimi başa düşülür. Eyni zamanda, regional siyasətin dövlət tən-
zimlənməsi ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının idarə olunmasını müəyyən edən 
mərkəzi və regional dövlət orqanlarının məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsinə, həmçinin 
ərazi inkişafının ümumi strategiyasının hazırlanmasına yönəlmişdir [2, s. 480]. 

Sosial-iqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsi kompleks bir mexanizmdir. Dövlət sosial-
iqtisadi inkişafın təmin olunmasında ayrılmaz bir sistem kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı sahib-
karlar üçün rəqabətə bərabər şərait yaratmaq məqsədilə monopoliyanı məhdudlaşdırır, həmçinin 
iqtisadi həyatda iştirak etməklə bazar gəlirlərinin sosial ədalətli bölüşdürülməsini təmin edir. Bu-
nunla yanaşı, dövlət çoxlu ictimai malların və xidmətlərin istehsalına diqqət yetirir, çünki bazar 
mexanizmi insanların kollektiv ehtiyaclarını düzgün qarşılaya bilmir. 

Regionun inkişafının sosial-iqtisadi sahədə dövlət tənzimlənməsi hər bir regionun demoqrafik, 
sosial-iqtisadi, milli-mədəni inkişafı barədə məlumatların qeydiyyata alınması, toplanması, təhlili 
və yayılması üçün daimi bir sistemin formalaşdırılmasını tələb edir. Belə bir sistemin olması re-
gionun sosial-iqtisadi inkişaf proqnozlarının inkişafını təmin etməklə yanaşı aşağıdakı üstünlük-
lərə malik olacaq [4, s.152]: 

- regional inkişafın prioritetlərinin müəyyənləşməsi; 
- regional inkişafın dövlət tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi mexanizmlərinin seçilməsi;  
- mümkün problemlərin müəyyən edilməsi; 
- dövlət orqanlarının regional dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində fəaliyyətinin effektiv-

liyini  qiymətləndirmək; 
- müəyyən regionlara dövlət yardımının göstərilməsi. 
Hər bir dövlət öz ərazi bütövlüyü üçün məsuliyyət daşıyır. Tarix göstərir ki, dövlətdə baş verən 

sürətli dəyişikliklər cəmiyyətdə parçalanma, nəzarətsizlik və artan gərginlik ilə xarakterizə olunur. 
Dövlətin regional problemlərin həlli sahəsində aktiv fəaliyyəti milli səviyyədə müəyyən edilmiş 
məqsədlərə nail olmaq üçün əsasdır. Bu məqsədlərə aşağıdakılar aiddir: 

- tam məşğulluq; 
- əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 
- əhali gəlirlərinin bərabər paylanması; 
- iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi. 
Dövlətin regional siyasətinin formalaşması müəyyən bir institusional sistemin yaradılmasıdır. 

Belə sistem yalnız mövcud ictimai resursların səmərəli şəkildə yayılmasına kömək etməməlidir, 
həm də sosial ədalət prinsiplərinə cavab verməlidir. 

Regionun dövlət tənzimlənməsi sistemli və xüsusi olaraq təşkil edilmiş tədbirlər kimi başa 
düşülür. Belə tətbirlər regional sistemlərin davamlı və balanslaşdırılmış fəaliyyətinin təmin edil-
məsinə və ölkədə yaşayan vətəndaşların həyat səviyyəsini xarakterizə edən keyfiyyət göstəri-
cilərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. 

Region iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi mexanizmi regionun sosial-iqtisadi mühitinin 
xüsusiyyətlərini, daxili və xarici amillərin dəyişkənliyini nəzərə almaqla idarəetmə  konsepsiyası 
və prinsipləri əsasında formalaşır. Regional idarəetmə mexanizmi məqsədlərin iyerarxiyasını yeri-
nə yetirməkdən ibarətdir və idarəetmə subyektləri tərəfindən müəyyən edilmiş inkişaf göstərici-
lərinə çatmaqda mühüm rol oynayır. 

Beləliklə, dövlət tənzimləmə mexanizminin effektiv formalaşdırılması və fəaliyyət göstərilməsi 
dövlət idarəetməsinin konsepsiyası, prinsipləri ilə müəyyən edilir və aşağıdakı zəruri hazırlıq 
tədbirləri ilə şərtlənir. 

- İyerarxiya prinsipi və dövlət tənzimləmə sisteminin bütün səviyyələrində səlahiyyət və məsu-
liyyətin müəyyən edilməsi; 
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- Dövlət tənzimlənməsi prosesinin həyata keçirilməsi və maliyyə təhlükəsizliyi  mənbələrinin  
mövcud resurs bazasının qiymətləndirilməsi; 

- Dövlət tənzimləmə sisteminin elementlərinin xarakterik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək 
və təhlil etmək; 

- Dövlət idarəetməsinin məqsədlərinin həyata keçirilməsində lazım olan informasiya axınları-
nın toplanması və emalını təmin etmək; 

- Regional iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sistemində idarəetmə proseslərinin həyata 
keçirilməsi üçün xüsusi model yaratmaq; 

 - Dövlət tənzimlənməsinin keyfiyyətli qiymətləndirmə sisteminin inkişafı. 
Regionların sosial-iqisadi inkişafının dövlət tənzimlənməsi nəticəsində regionlararası müna-

sibətlərdə daxili sabitlik olmalıdır. Yalnız aşağıdakı amillər nəzərə alınmaqla regional siyasətin 
inkişafı və həyata keçirilməsi ilə ictimaiyyətin məlumatlandırılması və problemlərin həll edilməsi 
mümkündür. 

 1. Regionlararası fərqlərin azaldılması.  
 2. Sosial-iqtisadi inkişaf üçün öz regional resurs bazasının formalaşdırılması. 
 3. Ekoloji sabitlik və regionların davamlı inkişafı üçün digər şərtlər.  
 4. Regionların xüsusi statusu (azad iqtisadi zonalar, milli qorunan ərazilər, ekoloji fəlakət      

zonaları və s.). 
Regional inkişafın tənzimlənməsi üsulları 
Ərazi inkişafının dövlət tənzimlənməsi strukturunu əmələ gətirən konkret tədbirlər aşkar və 

qapalı,  birbaşa və dolayı, ümumi və selektiv ola bilər. Bu tədbirlərin dəqiq kəmiyyət nisbətlərinin 
müəyyən edilməsi çox çətndir. Lakin hərdən “ərazi inkişafının qapalı siyasətinə üstünlük veril-
məsi” və ya “ərazi inkişafının selektiv köməyinə üstünlük verilməsi”nə dair ifadələr səslənir. Əsas 
odur ki, aşkar və qapalı, birbaşa və dolayı, ümumi və selektiv tənzimləyici tədbirlərin eyni istiqa-
mətli olması məcburi deyildir, düşünülməmiş istifadə etdikdə onlar biri digərinin səmərəsini əhə-
miyyətli dərəcədə azaltmaq qabiliyyətinə malikdirlər [3,s.104].   

Regional inkişafı tənzimləyən dolayı üsullar müxtəlif iqtisadi siyasət tədbirləri vasitəsi ilə həya-
ta keçirilir. Birbaşa üsullar isə dövlət tərəfindən regional iqtisadiyyata qoyulmuş investisiyalar 
kimi başa düşülür ki, buraya da aşağıdakıları aid etmək olar: 

1) Regional büdcələrə müvafiq olaraq büdcədən dotasiyaların verilməsi; 
2) Dövlət əhəmiyyətli proqramların təsdiqlənməsi; 
3) Regionlarda dövlət sifarişlərinin reallaşdırılması [1,s.103].  
Beləliklə, iqtisadiyyatın məqsədləri üçün dövlət tənzimləmə sistemi bir sıra proqramlar vasi-

təsilə həyata keçirilir ki, bu da öz növbəsində dövlət idarəetməsinin müəyyən aspektlərini  həyata 
keçirir. Nəticədə, dövlət tənzimlənməsinin hər bir alt məqsədi bu proqramların xüsusiyyətləri, şərt-
ləri və məqsədləri üçün qurulmuş sistem mexanizminin köməyi ilə həyata  keçirilmiş və standart 
struktura malik olan ayrı bir proqramın əsasını təşkil edir. Proqramın həyata keçirilməsi mexaniz-
mi bütün səviyyələrdə hökumətin (yerli və regional) və investorun səylərinin və imkanlarının 
birləşdirilməsi nəticəsində ən təsirli və effektivdir. 

Ümumiyyətlə, dövlət tənzimləmə mexanizmində layihə yanaşması, mövcud potensiala əsasla-
nan sosial-iqtisadi mühitin dəyişən amillərini nəzərə alaraq, onun fəaliyyətinin effektivliyini artır-
maq və dövlətin regional iqtisadi siyasətinə dair qaydaları daha dəqiq müəyyən etməyə imkan 
verir.  

Regional iqtisadi inkişafın dövlət tənzimlənməsi mexanizminin məqsədi də fundamental əhə-
miyyətə malikdir və aşağıdakılardan ibarətdir: 

- regional iqtisadi siyasətin əsas istiqamətləri əsasında regionun sosial-iqtisadi inkişaf  göstəri-
cilərinin artırılmasına nail olmaq; 

- dövlət tənzimləmə tədbirlərinin effektivliyinin artırılması; 
- regional iqtisadiyyatdakı mənfi meyillərin yaranmasına mane olmaq və dərhal cavab vermək 

üçün  xüsusi sistemin yaradılması. 
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İnkişaf etmiş xarici dövlətlərin təcrübəsi 
İnkişaf etmiş xarici dövlətlərin təcrübəsi sübut edir ki, güclü dövlət yardımı olmadan regional 

iqtisadiyyatda inkişaf mümkünsüzdür. Çünki bəzi layihələr yüksək mənfəət vəd etməyən çox bö-
yük kapital qoyuluşları tələb edir [5. s.123].  

Fransada regionlararası fərqlər “ərazinin yenidən qurulması” siyasətinin həyata keçirilməsini 
tələb edir və bu siyasət dövlət, regional orqanlar, nazirliklər, bələdiyyələr tərəfindən həyata keçi-
rilir. İqtisadi bölgələrdə hökumət tərəfindən təsdiqlənmiş milli, iqtisadi və sosial inkişaf planları 
hazırlanır. Planların həyata keçiriləcəyi sahələrdə və zonalarda sənayenin inkişafını stimullaşdır-
maq üçün müxtəlif nəzarət tədbirləri tətbiq edilir. Sahibkarlar şirkətləri üçün hökumətdən güzəştli 
kreditlər, bonuslar, aşağı qiymətə torpaq, subsidiyalar və s. əldə edirlər. 

Yaponiyada 40 ildən çoxdur ki, regional problemlərin həllində ortamüddətli və uzunmüddətli 
proqramlardan istifadə edirlər. Dövlət orqanları regionlararası iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsinə 
xüsusi diqqət yetirirlər.  

Çində regionların inkişafında əsas vasitə kimi Dövlət Planlaşdırma Komitəsi və digər nazirlik-
lər tərəfindən hazırlanmış beşillik planların bir hissəsi hesab olunur. Onların ən vacib vəzifəsi 
xarici investisiyaları cəlb etmək və istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi iqtisadi zonalar, 
eləcə də "açıq" dənizkənarı şəhər limanları yaratmaq və inkişaf etdirməkdir. Bundan başqa, regio-
nal siyasətin prioriteti ölkənin müxtəlif bölgələrinin (xüsusilə muxtar bölgələrin) balanslı inkişa-
fını təmin etməkdən ibarətdir. 

Dövlət tənzimlənməsinin mürəkkəbliyi onun bütün funksional sahələrinə aiddir. Məsələn, in-
vestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi  regional inkişafa təsir göstərmək üçün çox vacibdir. 
Öz səlahiyyətləri daxilində regional hakimiyyət orqanları tərəfindən təmin edilir və dövlət inves-
tisiya və ya məqsədli proqramlara uyğun olaraq həyata keçirilir; dövlət investisiyalarının birbaşa 
idarə edilməsi; fərdi torpaqlar, subsidiyalar, subvensiyalar, büdcə kreditləri şəklində maliyyə yar-
dımı göstərmək; maliyyə və kredit siyasətinin aparılması (qiymətli kağızların verilməsi daxil 
olmaqla), qiymət siyasəti, amortizasiya siyasətləri; dövlət normalarına və standartlarına riayət 
olunmasına nəzarət və s.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının dövlət tənzimlənməsinin mərhələləri     
 Regionların sosial-iqtisadi inkişafının dövlət tənzimlənməsi mexanizminin işlənməsi və regio-

nal iqtisadi siyasətin formalaşdırılması bir sıra ardıcıl mərhələlərdən ibarətdir.  
Birinci mərhələdə dövlət tənzimlənməsinin məqsədlərinin formalaşması, bir tərəfdən regionun 

sosial-iqtisadi inkişafı üçün mövcud strategiyaları ilə, digər tərəfdən ölkənin iqtisadi siyasəti ilə 
müəyyənləşdirilmişdir. İkinci mərhələdə dövlət tənzimlənməsinin göstərilən məqsədlərindən irə-
li gələn, regional iqtisadiyyatın orta və uzunmüddətli tənzimlənməsinin əsas perspektiv istiqamət-
ləri formalaşır, regionlararası inteqrasiya, qlobal bazar mühitində dəyişikliklər yaranır. Üçüncü 
mərhələdə dövlət tənzimlənməsinin ən vacib istiqamətləri regionda mövcud sosial-iqtisadi vəziy-
yətə əsasən sosial yönümlü prioritet meyarlardan, eləcə də dövlət idarəetmə sistemində birbaşa 
resursların mövcudluğundan yaradılır. Dördüncü mərhələdə regionun sosial-iqtisadi inkişafı 
üçün mövcud olan şərtlərin təhlili əsasında, məqsədlər, maliyyələşdirmə mənbələri və həyata ke-
çirilməsindən gözlənilən nəticələr baxımından maksimum uyğunluğun təmin edilməsi məqsədilə 
dövlət tənzimlənməsinin regional proqramları formalaşdırılır. Beşinci mərhələdə iqtisadi inkişa-
fın tənzimlənməsi prosesinin həyata keçirilməsində proqram fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi üçün 
mövcud regional şəraitə, mövcud ölkə qanunvericiliyinə və ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siya-
sətə uyğun olan vasitənin yaradılması zəruridir.                                                       

                                                                  
Nəticə 

 
 1. Regional iqtisadiyyatın inkişafının xüsusiyyətlərini müəyyən etmək, onun yeni prioritet-

lərini formalaşdırmaq və həyata keçirmək; 
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2. Regionların səmərəli inkişafı üçün dövlət və bələdiyyə orqanlarının səlahiyyətləri çərçi-
vəsində yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi; 

3. Yerli iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin əsas yollarından biri kimi kiçik biznesin  dəstəklən-
məsi və yeni iş yerlərinin yaradılması, region əhalisinin həyat keyfiyyətinin   yüksəldilməsi; 

4. Aqrar sektorun hazırkı vəziyyətini regional iqtisadiyyatın prioritetlərindən biri kimi    öyrən-
mək və bu sahənin inkişafı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmək; 

5. Dövlətin stimullaşdırılma siyasəti ilə bağlı olaraq biznes inkubatorları, texnoparklar və s. 
kimi yeni perspektivli formaların yaradılması, həmçinin regionlarda klaster siyasətinin reallaş-
dırılması istiqamətində tətbirlər həyata keçirmək; 

6. Regionun inkişafı üçün bələdiyyələrin strateji planlarının hazırlanması ilə mövcud    resurs-
ların və inkişaf meyillərinin müəyyən edilməsi. 
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Роль государственного управления в обеспечение устойчивого социально -
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Резюме 

Цель исследования- состоит из развития теоретических основ изучения  социально -
экономического развития регионов и дать практические рекомендации по реализации 
обозначенных приоритетов формирования устойчивого социально - экономического 
развития регионов. 

Методология исследования - в исследовании использовались сравнительный анализ, 
статистическая группировка, национальный и международный опыт, системный подход и 
методы аналитического анализа. 

Прикладная значимость исследования - расширяет область знаний об установлении 
приоритетов устойчивого социально - экономического развития регионов и актуальности 
государственного управления. 

Оригинальность и научная новинка исследования – определение и научное обос-
нование методов социально - экономического развития регионов  Азербайджана, а также 
роли органов местного самоуправления в этом направлении. 

Результаты исследования – необходимо проанализировать опыт стран мира по соз-
данию и укреплению единого экономического пространства, сформировать характеристики 
развития отдельных регионов и сформировать их новые приоритеты. Как одно из при-
оритетных направлений региональной экономики, анализ текущей ситуации в аграрном 
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секторе и реализация мер по развитию этого сектора важны для изучения роли кластерной 
политики в повышении конкурентоспособности регионов и ее применения в нашей стране. 

Ключевые слова:  полная занятость,  качество жизни,  доход населения, экономи-
ческое развитие, социальная справедливость, монополия, рыночьныймеханизм,  эколо-
гическая стабильность,  устойчивое развитие,  свободные  экономические зоны. 
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The role of public administration in ensuring sustainable socio-economic development of 

the regions 
 

Summary 
The purpose of the study: The theory of studying socio- economic development of the regions 

to  develop  the foundations and shape sustainable socio-economic development of the region from  
diving practical recommendation on the implementation of the priorities set consists of. 

Research methodology: Comparative analysis, statistical grouping, use of national and 
International  experience, systematic approach, and analytical methods has been. 

Importance of the research: In the sustainable socio-economic development of the region 
knowledge  of setting priorities and relevance of public administration expands the field. 

Originality and scientific novelty of the research: Socio- economic situation of the regions 
in Azerbaijan modern methods of development , as well as local government in this direction 
defining and scientifically substantiating the role. 

Results of the research: The creation of a single economic space and it’s the experience of the 
countries of the world in the direction of strengthening should by analyzed separately the  
development characteristics of the regions, their new priorities should be formed and implemented 
the role of state and municipal bodies in the effective development of the regions should be 
clarified. The agricultural sector as one of the priorities of the regional economy analysis of the 
current situation and implementation of measures related to the development of  this area, the role 
of cluster policy in increasing the competitiveness of regions study and application in our country 
is of great importance.   

Key words: full occupation, quality of life, income of the population,  economic development,  
social justice, monopoly, market mechanism, ecological stability,sustainable  development,  free 
economic zones.  
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MÜƏSSİSƏNİN RƏQABƏTƏDAVAMLI İQTİSADİ İNKİŞAFINDA İŞGÜZAR 
REPUTASİYANIN PERSPEKTİVLƏRİ  

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Ölkəmizdə postmünaqişə və postpandemiya dövründə işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə, o cümlədən də digər sənaye müəssisələrinin  yenidən qurulması və bərpasına 
təsir edən amillərin təsnifatı, kiçik və orta biznesin fəaliyyətinin davamlı inkişafına təsir göstərən 
işgüzar reputasiyanın düzgün qiymətləndirilməsi və idarə edilməsinə dair bir sıra mexanizmlərin 
işlənməsi.  

Tədqiqatın metodologiyası: Müəssisənin maddi və qeyri - maddi aktivlərinin düzgün qiymət-
ləndirilməsi sayəsində gələcəkdə sənaye müəssisələrinin uğurla idarə edilməsi, kiçik və orta bizne-
sin fəaliyyətinin genişləndirilməsi üzrə metodikanın işlənməsi.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Zəngin təbii və  maddi resurslara malik olan ölkəmizdə, o  
cümlədən də işgaldan azad edilmiş ərazilərdə biznesin bərpası inkişafı, səmərəli sistemin yaradıl-
ması, dövlət tərəfindən dəstəklənməsi və fəaliyyət prosesində işgüzar reputasiya üsullarından isti-
fadə edilməsi təklif edilmişdir . 

Tədqiqatın orijinallığı  və elmi  yeniliyi: Qloballaşan dünyada ölkəmizin iqtisadi və istehsal 
potensialından səmərəli  istifadə etməklə dövlətimizin sosial-iqtisadi  inkişafının artırılması, ordu-
muzun daha da gücləndirilməsi, vətəndaşların rifahının daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə mü-
əssisələrin  rəqabətədavamlı inkişafında  işgüzar  reputasiyadan istifadənin  iqtisadi mexanizmlə-
rinin işlənilməsidir. 

Nəticə: Dinamik dəyişən sənaye müəssisələrinin uzunmüddətli davamlılığı və rəqabətqabiliy-
yətliliyinin qiymətləndirilməsi və həmçinin səmərəli idarəetmə mexanizminin formalaşması məq-
sədi ilə işgüzar reputasiya perspektivlərindən yaranan iqtisadi kateqoriyalar çox əhəmiyyətlidir və 
eyni zamanda, müasir dövrdə hələ də  kifayət gədər öyrənilməmişdir.Yəni, post-konflikt vəziyyət-
lərdə biznes  fəaliyyətinin yenidənqurması və bərpası üçün inzibati təzyiqin minimumlaşdırılması, 
güzəştli kreditlərin təşkili, kiçik sahibkarlıq subyektlərinə dövlət dəstəyi kimi əlavə tədbirlərin 
görülməsi olduqca əhəmiyyətli  və mütləqdir. 

 
Giriş 

Azərbaycanın siyasi və iqtisadi suverenliyinin təmin edilməsi işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
mövcud iqtisadi potensialından xalqımızın rifahı üçün tam istifadə olunmasına geniş imkanlar ya-
radır. Müstəqil və suveren Azərbaycan dövləti postpandemiya və postmünaqişə dövründə keyfiy-
yətcə yeni olan və 2021‒2030-cu illəri əhatə edən strateji mərhələyə daxil olur. Ümumiyyətlə, 
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işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası Prezident İlham Əlyevin 2021-ci il 2 fevral tarixli sərən-
camı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də öz ək-
sini tapmışdır. 

Belə ki, işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpası və yenidənqurma məsələləri ölkənin sosial-iqti-
sadi inkişafına dair beş milli prioritetdən biri olaraq müəyyən edilməsi mövzunun aktuallığını təs-
diqləyir. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycanın işğaldan azad olun-
muş ərazlilərin bərpası ilə əlaqədar böyük planı var: “Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan azad 
olunandan sonra bu torpaqları tezliklə bərpa edəcəyik” [2,3]. 

Lakin,  post- konflikt vəziyyətlərdə biznesin və firmaların fəaliyyətinin bərpası və yenidən qu-
rulması kifayət gədər çətin bir prosesdir. Kiçik və orta biznesin sayəsində ölkə iqtisadiyyatında 
ədalətli rəqabət və innovasiyaların həyata keçirilməsi,  yeni iş yerlərinin açılması,bazarda tələbata 
uyğun məhsulların və xidmətlərin əmələ gəlməsi baş verir. Münaqişədən yeni çıxmış ərazilərə 
investisiya cəlb etmə prosesi böyük həcmdə məlumatların toplanması, emalı, yayılmasının təşki-
lini təmin etmək ,lazım olan istiqamətə yönləndirmək deməkdir.Bu ərazilərin təbii sərvətləri kifa-
yət qədər boldur. Xüsusən də Zəngilan, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını qeyd edə bilərik. Qızıl ehti-
yatlarına görə Kəlbəcər ilk, Zəngilan isə ikinci sıradadır. Bəzi qiymətləndirmələrə görə, yalnız 
Kəlbəcərdə Ermənistan şirkətləri 300 milyon dollarlıq qızıl hasil edərək dünya bazarına çıxarıblar. 
Bundan başqa, hər iki rayonda mis və dəmir ehtiyatları var [1,3]. Demək olar ki, bütün azad edilmiş 
ərazilərimizdə inşaat materiallarının istehsalı üçün xammal mövcuddur. Bütün bunlar imkan verə-
cək ki, həmin təbii ehtiyatlardan xüsusilə sənaye müəssisələrinin qurulmasında istifadə olunsun. 
Bu, həm yeni iş yerlərinin yaradılmasına, həm də Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımına 
təminat verəcək. Bunlar qeyri-neft sektorunda istehsalın artımı baxımından da vacibdir. İşğal edil-
miş ərazilərdə 155 müxtəlif növ faydalı qazıntı yataqları, o cümlədən 5 qızıl, 6 civə, 2 mis, bir 
qurğuşun və sink, 19 üzlük daşı, 10 mişar daşı, 4 sement xammalı, 13 müxtəlif növ tikinti daşları, 
bir soda istehsalı üçün xammal, 21 pemza və vulkan külü, 10 gil, 9 qum-çınqıl, 5 tikinti qumu, 9 
gips, anhidrid və gəc, bir perlit, bir obsidian, 3 vermikulit, 14 əlvan və bəzək daşları (əqiq, yəşəm, 
oniks, cad, pefritoid və sair) yataqları yerləşir. Bu ərazilər dəmir filizi daxil olmaqla, tikinti 
materialları ilə zəngindir. Təbii ki, bunlar məhz həmin bölgələrin iqtisadi baxımdan əhəmiyyətini 
göstərən faktorlardan biridir. Eyni zamanda, işğaldan azad olunmuş ərazilər turizm potensialına 
malikdir. Bu rayonlarda daxili və gəlmə turizm imkanları kifayət qədər böyükdür. Bu, imkan 
verəcək ki, turizim potensialını inkişaf etdirmək mümkün olsun. Belə zəngin təbii ehtiyatlara malik 
olan regiona iş adamlarını, sahibkarları, biznesmenləri cəlb etmək imkanı əhəmiyyətli dərəcədə 
arta bilər. Çünki  təbii resurslarla zəngin olan ərazidə dövlət tərəfindən  böyük dəstək olduğu halda 
investorlarda  daha da maraq artır [1, 2, 3].          

Problemlərin həlli yolları və öyrənilmə səviyyəsi 
Bu aktuallıqdan irəli  gələrək, biznes fəaliyyətinə son illər xarici faktorlar da böyük təsir göstər-

məkdədir. Araşdırmalar belə bir nəticəyə gətirib çıxarır ki,dünya iqtisadiyyatında mühüm dəyişik-
liklər baş verir və bu da biznesin hazırda və gələcəkdə olan vəziyyətinə kəskin təsir göstərir. Yu-
xarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar, ölkənin iqtisadi proseslərinin 
inkişaf dərəcəsi müəyyən dərəcədə kiçik və orta biznesin inkişaf səviyyəsi nəticəsində təyin olunur. 

Məhz bunun nəticəsidir ki, işgüzar reputasiyanın davamlı inkişafı və onun idarəetmə problem-
ləri  üzrə xarici və ölkə alimlərinin və nəzəriyyəçilərin diqqət mərkəzindədir. İşgüzar reputasiya- 
şəxsin “yaxşı ad”ı mənasını daşıyır. Bu, müəssisədə müəllif hüquqları, nou-hau, əmtəə nişanları 
kimi qeyri-maddi aktivlərin  tərkibində özünü göstərir .Amerika prezidenti Benjamin Franklin 
demişdir: “Yaxşı bir reputasiya yaratmaq üçün çoxlu yaxşı əməllər lazımdır, onu itirmək üçün isə 
yalnız bir pis əməl kifayətdir”. Hər bir  təsərrüfat subyekti:müəssisə, holdinq və ya fərdi sahibkar  
işgüzar reputasiya daşıyıcısı ola bilər.İşgüzar reputasiya- müəssisənin  qeyri-maddi aktivlərinin 
əsası hesab olunur və müəssisənin balansında qudvil (qeyri-maddi aktiv) kimi öz əksini tapır. 
“İşgüzar reputasiya” ilə “qudvil” anlayışları və  onların qarşılıqlı əlaqələri dünya iqtisadi təcrübə-
sində kifayət gədər inkişaf etmişdir. Şirkətin işgüzar reputasiyasının iki əsas kəmiyyət və keyfiyyət 
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aspektlərindən ibarət olduğunu və kəmiyyət aspektinin  əsas komponentlər sırasında şirkətin imici, 
şöhrəti, biznesin perspektivliyi və s.komponentləri barəsində bir çox alimlər öz elmi əsərlərində 
qeyd edirlər. Ustinova L.N.-nin yazdığı kimi ötən əsrin ortalarına qədər “qudvil”,  yəni “xoş niy-
yət” termininin yaranması müəssisə satışa çıxarılan zaman onun dəyəri maddi aktivlərin dəyərini 
bir neçə faiz üstələdiyi ilə əlaqədər idi.Alıcı könüllü olaraq artıq pul ödəyirdi və bu  yaranmış fərqi 
müəssisənin balansına xüsusi aktiv  qudvil (ingiliscə “ xoş niyyət”) kimi daxil edirdilər. Qryaznova 
A.G.,Fedotova M.A. və Lenskaya S.A. kimi nəzəriyyəçilərin rəyinə uyğun olaraq “qudvil – yaxşı 
reputasiya,işgüzar əlaqələr, şirkətin markası ilə təyin olunan müəssisənin qeyri –maddi aktivlərinin 
bir hissəsidir.Müəyyən sahədə müəssisə sabit yüksək mənfəət əldə etdikdə qudvilin yaranması baş 
verir” [4,5,7]. 

Rəqabətədavamlı iqtisadi inkişafda işgüzar reputasıydan istifadənin iqtisadi üstünlükləri 
Müasir dövrdə hər bir firmanın rəqabətədavamlı fəaliyyətində  qiymət amili,  işçilərin sayının,  

maya dəyərinin azaldılması və plan tapşırıqların yerinə yetirilməsi meyarları ilə yanaşı, hər bir 
firmanın fəaliyyətində əsas üstünlük  istehsal olunan məhsulların yüksək keyfiyyətinə, məhsulların 
təhlükəsiz olduğuna, yeni texnologiyaların bazasında unikal patentləşdirilmiş məhsulların istehsa-
lına verilir. Yuxarıda qeyd olunanların hamısı istehlakçıya yüksək keyfiyyətli servis xidmətləri  
vasitəsilə təqdim olunmalıdır. İstehsalın genişləndirilməsinə, yenilənməsinə və bu da gələcəkdə 
firmanın rifahının təmin olunmasına;məhsulun rəqabətqabiliyyətliyinə və kadr potensialının inki-
şafına; istehsalın optimal strukturunun yaranmasına və bundan qaynaqlanaraq  firmanın hər bir 
bölməsinin maksimal töhfələrini verməyə imkan yaranmasına böyük diqqət ayrılmalıdır. Buna 
görə də hər bir biznesin qlobal məqsədi-tələbatın tam təmin olunmasıdır.Planlaşdırılmış mənfəətin 
əldə olunması üçün firmanın və məhsulların zəif və güclü tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi, dövlət 
qurumlarının dəyişiklikləri əsasında inkişaf pronozlarının işlənməsi,məhsulun çeşidi və bazarda 
ona olan tələbatı- bir sözlə uğur əldə etmək üçün mübarizə aparmaq vacibdir.Qeyd etmək lazımdır 
ki, cəmiyyətin məhdud resursları, burada həmçinin istehlakçıların və müştərilərin pul vəsaitlərini 
də göstərmək mümkündür, fəaliyyət göstərilən bazar seqmentində iqtisadi cəhətdən üstünlük təşkil 
edirlər. Rəqabətqabiliyyətli məhsulun istehsalı nəticəsində rəqiblərin sıxışdırılması, yüksək gəlirin 
qazanılması, yeni imkanlar əldə etməsi (dövlət sifarişləri, bank kreditləri və s.), biznes partnyorla-
rın və rəqiblərin cəmiyyətdə xüsusi çəkisinin artmasını firmanın işgüzar reputasiyasının hesabına 
həyata keçirmək mümkündür. Yəni,müəssisənin biznes fəaliyyətinin yüksəldilməsində onun  iş-
güzar reputasiyasının mövcud potensialının qiymətləndirilməsi vacibdir.Bunun əsas səbəbi aşağı-
dakılarla izah olunur: İqtisadiyyat üçün çoxdan yeni bir problem sayılmayan müasir şəraitdə  siyasi 
və hüquqi məsələlərin qeyri-müəyyənliyi, xarici mühitdə qeyri-sabitliyin artması, ölkələr tərəfin-
dən rəqabət təzyiqi, dünyada gedən proseslərin stoxastik ağırlaşması nəticəsində müəssisənin işgü-
zar reputasiyasının qorunub inkişaf etməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [4,6,9,10]. 

Müəssisənin maddi və qeyri-maddi aktivlərinin xüsusiyyətləri, strukturu və idarə edil-
məsi üsulları 

Qeyri-maddi aktivlərin düzgün qiymətləndirilməsi sayəsində gələcəkdə sənaye müəssisələrinin 
uğurla idarə edilməsini  təmin etmək mümkündür. Müəssisənin qeyri-maddi aktivlərinin idarə 
edilməsinin bir sıra metodları var. Bunları aşağıdakı kimi təsnif etmək olar (Sxem1): 

Qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-maddi aktivlərin fiziki təcəssümünün olmaması səbəbindən 
ekspertlər qeyri-maddi aktivlərin idarə edilməsi ilə bağlı kifayət gədər çətinliklərlə üzləşirlər. 
Qeyri-maddi aktivlərin idarə etmə üsullarından istifadə etmək üçün növbəti  cədvəldə struktura 
nəzər yetirək. 

Bu cədvəldə verilmiş metodları aşağıdakı kateqoriyalar üzrə strukturlaşdıra bilərik (cədvəl 1). 
Qeyri-maddi aktivlərin  strukturunda (cədvəl 2) kateqoriyalar  və onların  məzmunu verilmişdir. 

Lakin, maddi və qeyri-maddi aktivlərin fərqli cəhətlərini (“işgüzar reputasiya”nın əsas  xüsu-
siyyətləri) cədvəl 2-də görmək mümkündür. 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi  müəssisənin biznes-aktivlərin qeyri-maddi hissəsini,yəni maliy-
yələşməsini təşkil edən işgüzar reputasiyanın qiymətləndirilməsi dəqiq müəyyən edilmiş analiz və 
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ölçmə üsulları tələb edir. Kəmiyyət və keyfiiyyətcə ölçülə bilən hər bir müasir müəssisənin işgüzar 
reputasiyası mürəkkəb bir sistemdir. Xatırlamaq lazımdır ki, qudvil xüsusən işgüzar reputasiya  
həmişə müəyyən bir firma və ya konkret təşkilatla bağlılığı olduğu üçün ayrılmaz şəkildə çıxış edə 
bilməz. Sənaye müəssisəsinin səmərəli idarə edilməsi birbaşa onun dəyərinin artması ilə bağlıdır. 
Buna misal olaraq 2008-2009-cu illərdə dünyada baş verən maliyyə-iqtisadi böhranı, 2013-2015-
ci illərdə iqtisadi qeyri-sabitlik,  2019-cu ildən bu günə kimi  dünyada davam edən pandemiya və 

Sxem 1. 
Müəssisənin qeyri-maddi aktivlərinin  idarəetmə üsulları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mənbə:[5,6] əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunub 
 

Cədvəl 1 
Qeyri - maddi aktivlərin strukturu 
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• Səlahiyyət sahələri 

İlkin və idarəetmə prosesləri • Nəzarət və idarəetmə  
• Məlumatların mübadiləsi 
• İdarəetmə məlumatları  

Texnologiyalar və 
formalaşdırılmış biliklər  

• Patentlər 
• Rəhbərlik 
• Prosedurlar  

Ümumi mənəvi dəyərlər və 
normalar 

• İstehlakçıya köklənmək 
• Təchizat təhlükəzsizliyi 
• Məhsulun keyfiyyəti və sabitlik 

 

Mənbə: [5,6] əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunub 

Təşkilati 

Reqlament  

Təşkilati tələblər 

Məsuliyyət  

Nizamnamə  

Əmrlər  

İqtisadi  Sosial-psixoloji 

Qiymət siyasəti 
Müəssisədə vergitutma 

Lisenziya münasibətləri 

Əqli mülkiyyət 

Obyektlərdən istifadə 
haqqı 

Xərclər məcəllələri 

Risklərin 
sığortalanması 

Adət-ənənə, sosial 
norma münasibətləri, 

sosial strukturlar 

Korporativ 

Mədəniyyət (şirkətin 
hissiyatı və fəlsəfəsi) 

Ünsiyyət tərzi 

Pablisiti (Brend 
haqqında KİV-də dərc 

edilmiş məlumat)  
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Cədvəl 2 
Maddi və qeyri – maddi aktivlərin fərqli cəhətləri 

 

XÜSUSİYYƏTLƏR QEYRİ - MADDİ AKTİVLƏR MADDİ AKTİVLƏR 

Aşkarlıq 
Bir iştirakçı tərəfindən istifadə 

digərlərin istifadəsinə mane olmur 

Yalnız bir iştirakçı 
tərəfindən eyni anda istifadə 

olunur 

Amortizasiya 
“aşılanmayan”, lakin adətən  

vaxtından əvvəl köhnəlir 
Köhnəlir, sürətli köhnəlmə 

mümkündür 

Ötürmə (transfer dəyəri) Hesablanması çətindir 
Hesablanması 

asandır(nəqliyyat xərcləri 
hesablanır) 

Mülkiyyət hüququ 
Məhduddur (patentlər, müəllif 

hüquqları, əmtəə nişanı ilə və s.) 
Aydın və dəqiq təyin olunur 

Mülkiyyət hüququ 
müddəalarının tətbiqi 

Mürəkkəbdir Problemsiz 

 

Mənbə [5,6] əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunub. 
 

bir sıra qlobal tendensiyalar (məsələn cüzi iqtisadi artım,sənayeləşmiş ölkələrin yeni reindustria-
lizasiya siyasəti,dünya iqtisadiyyatında davam edən regionallaşma,yeni rəqəmsal texnologiyaların 
tətbiqində dördüncü sənaye ingilabı) dünyanın aparıcı şirkətlərində (General Motors, Alcoa, Coca 
Cola və s.)   maddi aktivlər ilə bərabər qeyri –maddi aktivlərin  dəyərinə mühüm təsir göstərmişdir. 
Mürəkkəb iqtisadi və geopolitik vəziyyətdə sənaye müəssisələrinin rəhbərlərinə  işgüzar reputasi-
yanın zamanında dəyərləndirilməsi və onun dəyəri əsasında səmərəli idarəetmə mexanizminin for-
malaşması həmin müəssisələrə  bazarda öz paylarını  qoruyub saxlama imkanını verir.  

Araşdırmalar göstərir ki,müəssisənin səmərəli idarə edilməsi mexanizmi   onun işgüzar  repu-
tasiyasının qiymətləndirilməsi əsasında aparılımalıdır (sxem 2). İşgüzar reputasiyanın qiymətlən-
dirilməsi əsasında müəssisənin dəyəri, rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsi,uzunmüddətli perspektivdə 
onun davamlı inkişafı müəyyənləşdirilir. Müəssisənin işgüzar reputasiyasının qiymətləndirilməsi 
və maliyyə göstəriciləri ilk növbədə müəssisənin maliyyə  nəticələri ilə, yəni gəlir və mənfəətilə 
sıx bağlıdır. Bu təbiidir, çünki, investorlar şirkətin dəyərləndirilməsində ilk növbədə müəssisənin 
uğurlu maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri hesab edilən müsbət işgüzar reputasiyanı əsas  
götürürlər. 

Sosial korporativ məsuliyyət proqramları, kadr hazırlığının inkişafına yönəldilmiş vəsaitlər də 
daxil olmaqla müəssisənin sosial məsuliyyəti göstəricilərinin nəticələrini nəzərə almaq lazımdır. 
Şirkətin əlavə dəyəri şirkətin fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini birləşdirən ən vacib və geniş yayıl-
mış göstəricisidir [6,8,9]. Bu göstərici (ƏD) aşağıdakı kimi hesablanılır:  

 
ƏD=AA+SM+ƏH 

 
Burada, ƏD-əlavə dəyər; AA-amortizasiya ayırmalarının cəmi; SM-satışdan mənfəət; ƏH-

ümumi əməkhaqqı fondu. 
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Sxem 2 
Qeyri- maddi aktivlərin idarəedilməsi alqoritmi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mənbə: Müəllif  tətəfindən tərtib  edilib 

Hüquqi məzmununa görə 

mülki hüquqi obyektləri qeyri-maddi aktivlərin mülki hüququnun qeyri-
obyektləri

Yaranma mənbələri

əldə olunmuş  müstəqil yaranmış

Maddi dəyərlərin mövcudluğu

maddi dəyərlər qeyri-maddi dəyərlər

işgüzar 
reputasiya 

fəaliyyət 
hüquqları 

məlumat 
mülkiyyət 
hüquqları 

intellektual 
fəaliyyətin 
nəticələri 

gecikdirilmiş 
vergi 

aktivləri 

İqtisadi məzmununa görə 

istehsal proseslərinin 
bilik və hüquqları 

Qeyri-istehsal proses-
lərinin bilik və hüquqları 

gələcək periodların 
ödənilmiş xərcləri 

Ayrılma qabiliyyətinə görə 

ayrıla bilən ayrıla bilməyən 

Xidmət müddətinə görə 

müəyyən edilmiş 
xidmət müddəti ilə 

müəyyən edilməmiş 
xidmət müddəti ilə 

Hüquqlar 

sənaye mülkiyyəti 
obyektlərinə hüquqlar 

istehsal 
sirlərinə   

müəllif hüquqları 
obyektlərinə hüquqlar 
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Təhlillər göstərdi ki, müəssisənin maliyyə göstəriciləri (qudvil) funksional olaraq  əlavə dəyəri 
ilə əlaqəli deyil.  

Bunu eyni zamanda, qudvillə əlavə dəyərin struktur komponentləri arasında korrelyasiya əlaqə-
lərinin olub-olmadığını müəyyən etməklə, buna uyğun olaraq, sabit statistik göstərici ilə qarşılıqlı 
əlaqələrin olması haqqında fərziyyə ilə yoxlamaq mümkündür: 

QQ=f(SM ,ƏH ,AA) və MM=f(SM, ƏH, AA) 
Burada, QQ-qudvilin ədədi qiyməti; MM-müəssisənin maliyyələşməsi; SM-satışdan mənfəət; 

ƏH-ümumi əməkhaqqı fondu; AC-amortizasiya ayırmalarının cəmi. 
Bu halda inflyasiya amillərini nəzərə almadan  müəssisənin xalis və ümumi aktivləri kimi hər 

bir göstəricinin nisbi  qiymətlərindən (nq1,  nq2, nq3) istifadə edilir. Bu qiymətlər  aşağıdakı  kimi  
hesablanır: 

nq1=𝑆𝑀 𝐴     ⁄ nq2= 𝐻 𝐴⁄ ,         nq3=𝐴𝐴 𝐴⁄  
Burada, SM-satışdan mənfəət ; ƏH-ümumi əməkhaqqı fondu; AA-amortizasiya;   
A-aktivlər. 
İkitərtibli  polinom funksiyası və reqressiya modelləri əsasında ikiölçülü funksiya  qurulur. Bu 

funksiyalardan istifadə etməklə aşağıdakıları müəyyənləşdirmək mümkündür: 
• Müəssisənin mənfəət, əməkhaqqı və amortizasiya göstəriciləri əsasında qudvil və maliy-

yələşmə səviyyəsi proqnozlaşdırılır. 
• Əlavə dəyər komponentlərinin təsiri əsasında  qudvil və maliyyələşmənin idarə edilməsi. 
• Müəssisənin əlavə dəyərinin yaranmasından əldə olunan nəticələr əsasında onların maliy-

yələşməsinin və qudvilin təyini.  
• Qeyri-maddi aktivlər, son dərəcə çətin ölçülə bilənlər kateqoriyasına aiddir. Qudvil ən vacib 

qeyri-maddi aktivdir. 
• Sürətlə dəyişən yerli və xarici bazarların uzunmüddətli rəqabətqabiliyyətliliyinin artımına 

təsir edən qudvil sənaye müəssisəsi üçün ən əhəmiyyətli qeyri-maddi aktivdir. 
• Müasir dövrdə qiymətləndirilmənin düzgünlüyünü çətinləşdirən, firmalar arasında rəqabəti 

daim artıran işgüzar reputasiya ən vacib qeyri-maddi aktivlərdən biridir. 
• Müəssisənin gələcəkdə uğur qazanması üçün onun işgüzar nüfuzu istehsal və marketinq 

amilləri ilə dəstəklənməlidir. 
• Bəzi tədqiqatçıların araşdırmalarına əsasən qeyd etmək olar ki, mənfəətin davamlı olmasına 

işgüzar reputasiya zəmanət verə bilməz. 
• Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif sahələrdə biznesin çoxsaylı xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 

şirkətin işgüzar reputasiyasının qiymətləndirilməsində heç bir metod universal hesab edilmir. 
 

Nəticə 
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alsaq belə bir nəticəyə gəlmək olar: 
- Kiçik və orta biznesdə əsas problemlər aşağıdakılar hesab olunur: təşkilati problemlər (xarici 

mühit, hökumət, nəzarət orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət; qarşı tərəflərin statusu haqqında kifayət 
qədər məlumatın olmaması və təchizatçılarla münasibətlərin qurulmasının çətinliyindən yaranan 
risklər); şirkətdaxili problemlər (ixtisaslı kadrların və idarəetmə bacarıqlarının kifayət qədər olma-
ması, istehsal bazarlarının kifayət qədər olmaması və s.); hüquqi problemlər (qanunvericiliyin 
mükəmməl olmaması, biznesə inzibati təzyiq); maliyyənin çatışmazlığı, borc vəsaitlərinin yüksək 
qiyməti. 

- İşğaldan azad edilmiş  zəngin təbii resursları olan ərazilərin bərpası istiqamətində xalqımızın 
rifahı üçün tam istifadə etmək məqsədilə kiçik və orta biznes fəaliyyəti üçün dövlət tərəfindən 
dəstəklənmək, inzibati, hüquqi-normativ, maliyyə resuslarından yararlanmaq mütləqdir. İqtisadiy-
yatın rəqəmsal transformasiyası dövründə post-konflikt vəziyyətlərdə iqtisadi təhlükəsizliyin   yeni 
ümumi siyasətini işləyib hazırlamaq, yaratmaq dövlətin iştiraki ilə həyata keçirilməlidir.   
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Перспективы деловой репутации в конкурентоустойчивом экономическом развитии 
предприятия 

 
Резюме 

Цель исследования. Разработаны некоторые механизмы оценки и управления деловой 
репутации для устойчивого развития малого и среднего бизнеса и классификация факторов, 
влияющих на восстановление и развитие бизнеса, а также промышленных предприятий на 
освобожденных территориях нашей республики в постконфликтный и постпандемийный 
периоды. 

Методология исследования. Разработка методики расширения малого и среднего биз-
неса, успешное управление промышленным предприятием в будущем за счет правильной 
оценки материальных и нематериальных активов предприятия. 

Практическое значение исследования. Развитие восстановления  бизнеса на освобож-
денных территориях  нашей страны, обладающей богатыми природными ресурсами. Пред-
ложена государственная поддержка и использование методов деловой репутации в процес-
се работы. 
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Научная новизна исследования. Повышение социально-экономического развития на-
шей страны за счет эффективного использования экономического и производственного по-
тенциала в глобализирующемся мире, дальнейшее укрепление нашей армии, разработка 
экономических механизмов использования деловой репутации в конкурентном развитии 
предприятий в целях дальнейшего повышения благосостояния граждан. 

Заключение. Оценка долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности динамично 
меняющихся промышленных предприятий, а также экономические категории, возникаю-
щие с точки зрения деловой репутации, очень важны для формирования эффективного ме-
ханизма управления в современном периоде до сих пор до конца не изучена.То есть мини-
мизация административного давления для реструктуризации и восстановления бизнеса в 
постконфликтных ситуациях, организация льготных  кредитов, очень важна и необходима 
при принятии дополнительных мер, таких как государственная поддержка малого бизнеса. 

 
Gazanfar Salman Suleymanov 

Head of the "Management" department of the 
Azerbaijan State Oil and Industry University, professor, 

 
Emilia Khanhuseyn Shaкhveranova 

Assistant of the "Management" department of the 
Azerbaijan State Oil and Industry University 

 
The prospects of business reputation in the competitive economic development of the 

enterprise 
 

Summary 
The purpose of the research: Classification of factors influencing the reconstruction and 

restoration of jobs and other industries in the post-conflict and post-pandemic regions of the 
country, as well as the development of a set of mechanisms for proper assessment and management 
of business reputation Sustainable development of small and medium enterprises. 

Research methodology: The development of the methodology for the successful management 
of industrial enterprises in the future, the expansion of small and medium-sized business activities 
due to the correct assessment of the tangible and intangible assets of the enterprise. 

Significance of the research: In our country, which has rich natural and material resources, 
including liberated lands, it was recommended to restore and develop the enterprise, create an 
efficient system, support the state and use the reputation of the enterprise in the operation process.  

Originality and scientific novelty of the research: In order to increase the socio-economic 
development of our country by effectively using the economic and production potential of our 
country in a globalized world, to further strengthen our army, to further improve the welfare of 
citizens, it is to develop economic mechanisms to use business reputation in competitive develop-
ment. 

Conclusion: In order to assess the long-term viability and competitiveness of dynamically 
changing industrial enterprises, as well as the formation of an effective management mechanism, 
economic categories arising from business reputation perspectives are very important and, at the 
same time, still insufficiently studied in modern times. That is, in post-conflict situations, it is very 
important and necessary to take additional measures to minimize administrative pressure for the 
reconstruction and restoration of business activities, the organization of soft loans, government 
support for small businesses. 
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MİLLİ İQTİSADİYYATIN DAYANIQLI İNKİŞAFININ TƏMİN OLUNMASINDA 

İNNOVASİYA SİYASƏTİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: müasir dövrdə, xüsusilə COVİD-19 pandemiyasının mənfi təsirinin art-

dığı bir şəraitdə, həmçinin postpandemiya dövründə dayanıqlı iqtisadiyyatın innovativ inkişafı va-
cib məsələlərdən biri kimi diqqət çəkir. Belə ki, dayanıqlı iqtisadiyyatın innovativ inkişafının yax-
şılaşdırılması ilə əlaqədar olaraq müvafiq şəraitin yaradılması və onun səmərəli təminatının for-
malaşdırılması üçün tədbirlər görülməlidir.  

Tədqiqatın metodologiyası: Məqalənin hazırlanmasında iqtisad elmində geniş istifadə olunan 
bir qrup metodlardan istifadə edilmişdir. İlk növbədə, təhlil və ümumiləşdirmə metoduna üstünlük 
verilmişdir. Bunlardan əlavə məqalədə ekspert, dispersion, statistik, ekvivalent münasibət verilən-
lərinin qruplaşması, faktor metodlarından da istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədə irəli sürülən təklif və nəticələr Azərbaycanda inno-
vasiya iqtisadiyyatının daha da inkişaf etdirilməsində, yeni innovasiyaların tətbiq sahələrinin ge-
nişləndirilməsində, innovasiya sisteminin tamlığına təminat yaradan innovasiya infrastrukturu 
obyektlərinin optimal yerləsməsində istifadə edilə bilər.  

Tədqiqatın nəticələri: İnnovasiya fəaliyyətinin effektivliyi ayrı – ayrı innovasiya yönümlü 
tədbirlərin, makro və mikro səviyyədə hazırlanan innovasiya siyasətinin, müxtəlif innovasiya inki-
şafı proqramlarının bir – birini tamamlamasını tələb edir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: innovativ inkişafa keçidlə əlaqədar makroiqtisadi 
problemlərin müasir həll sistemlərinin qurulmasından və əsaslandırılmasından ibarətdir. İnnovativ 
inkişafın makroiqtisadi amillərinin idarəetmə metodları və meyarları, innovativ potensialın ma-
hiyyəti, məzmunu və strukturu təyin edilmişdir.  

Açar sözlər: innovativ inkişaf, innovasiya, innovativ yanaşma, koordinasiya subyektləri, in-
novasiyaların tətbiqi, innovasiya siyasəti, COVİD-19 pandemiyası.  

 
Giriş 

Azərbaycanda aparılan islahatlar, düşünülmüş siyasət ölkəmizin hərtərəfli inkişafını təmin edir. 
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən müasir qlobal cağırışlar əsasında zəngiləşdirilərək, uğurla davam etdirilən milli inkişaf 
strategiyası ölkəmizin və xalqımızın gələcəyinə böyük nikbinliklə baxmağa imkan verir.  Lakin, 
məlum olduğu kimi COVİD-19 pandemiyası qlobal iqtisadiyyata və ictimai həyatın bütün sahələ-
rinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Pandemiya həmçinin əhali gəlirlərində və əmək baza-
rının strukturunda ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu. Məqalədə eyni zamanda pandemiya dövründə 
Azərbaycanda iqtisadi artımın digər MDB dövlətləri ilə müqayisəsinə baxılmışdır. Məqalənin ak-
tuallığı ondan ibarətdir ki, sosial rifahın təmin edilməsi dövlətin sosial siyasətinin prioritet istiqa-
mətini təşkil edir və böhrandan minimum zərərlə çıxış Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün vacibdir. Bu 
baxımdan dövlət tərəfindən sosial rifaha dəstək mexanizmi, o cümlədən sosial proqramların xüsu-
siyyətləri ayrıca təhlil edilmişdir. Son illər ərzində, xüsusilə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra 
Azərbaycan öz sözünü demiş və dünyada böyük templərlə inkişaf edən dövlət kimi tanınır. Başlıca 
səbəb isə elmi əsaslara söykənən iqtisadi islahatların siyasi islahatlarla tamamlanması və 
uzlaşdırılmasıdır. Azərbaycanın bu praktikası dünyada maraqla qarşılanır. Prezidentimizin qarşıya 
qoyduğu ən mühüm vəzifələr sırasında sosial-iqtisadi inkişafın innovativ vasitələrlə sürətləndiril-
məsi mühüm yer tutur. İnnovasiya proseslərinin intensivliyinin artması hazırda qlobal iqtisadi 
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sistemdə baş verən dəyişikliklərin mühüm istiqamətlərindəndir. İnnovasiyaların fasiləsiz tətbiqi 
bütövükdə dövlətin istənilən sahəsinin başlıca inkişaf sahələrindən biri sayılır. Azərbaycan Res-
publikası iqtisadiyyatının gələcək perspektivləri innovasiya fəaliyyətinin inkişafı ilə əlaqəlidir ki, 
bilavasitə əhalinin həyat səviyyəsinə, sosial-iqtisadi artım tempinə, rəqabətqabiliyyətliliyinə və s. 
təsir göstərir. Bu zaman inkişafı və istifadəsi ixrac-xammal tipli istehsaldan innovativ, bilik iqti-
sadiyyatına keçməyə imkan verən bilik və insan kapitalı həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, 
rəqabət üstünlüklərinin artırılması, innovasiya fəaliyyətinin inkişafı hesabına iqtisadiyyatın sahə-
lərinin mövcud potensialını genişləndirmək zərurəti yaranır ki, Azərbaycan Respublikasında in-
novativ inkişaf sahəsində koordinasiyanın təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Sərəncamı mövcuddur. Sərəncama əsasən Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, Azərbay-
can Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, habelə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin müəyyən etdiyi icra hakimiyyəti orqanlarının yaratdıqları publik hüquqi 
şəxslər, o cümlədən dövlət ali təhsil müəssisələri, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlə-
rinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər – Koordinasiya subyektləri hesab olunur [9]. 

İnnovаsiyа fəаliyyətinin infоrmаsiyа təminаtının əsаs həlli istiqаmətləri. İnnovаsiyа fəа-
liyyətinin infоrmаsiyа təminаtının əsаs istiqаmətləri həlli innovаsiyа fəаliyyəti ilə dаhа sıх bаğlı 
оlаn iqtisаdi, teхnоlоji, sоsiаl və ekоlоji məsələlərdən аsılı оlur. Bu tip məsələlərdən əsаslаrı аşаğı-
dаkılаrdır: 

 − burахılаn innovаsiyа məhsulunun dахili və хаrici bаzаrlаrdа yüksək rəqаbətqаbiliyyətli-
liyinin əldə edilməsi;  

− burахılаn İnnovаsiyа məhsulunun köməyi ilə lаzımi idхаləvəzetmə templərinin təmin edil-
məsi; 

 − iхrаcın ekspоrtun ümumi həcmində yüksək keyfiyyətli məhsul idхаlının yüksək pаyının əldə 
edilməsi; 

 − innovаsiyа məhsulu və teхnоlоgiyаlаrının mаksimаl yenilənmə templərinin təmin edilməsi;  
− istehsаlın yüksək teхnоlоji səviyyəsinin əldə edilməsi;  
− bütün növ ehtiyаtlаrın (təbii-mаteriаl, infоrmаsiyа-energetik və insаn) iqtisаdi-ekоlоji möv-

qedən оptimаl istifаdə оlunmаsı;  
− innovаsiyа məhsulunun yаrаdılmаsı və reаlizəsi zаmаnı ətrаf mühitin çirklənməsinin аzаl-

dılmаsı və iqtisаdi təhlükəsizliyin təmin edilməsi. 
Makrosəviyyədə tətbiq olunan innovativ ideyalar. Müasir dövrümüzdə insanların, başqa 

sözlə desək istehlakçıların tələbatı sürətlə artır. Əgər ölkə iqtisadiyyatı mövcud imkanları ilə bu 
ehtiyacları ödəmə gücünə malik olmazsa, o halda tələb və təklif arasında böyük uçurum yarana 
bilər. Bu vəziyyətdə idxal olunan məhsul kütləsinin artımı onsuz da zəif olan yerli istehsalı tama-
milə məhvə doğru apara bilər. Yerli istehsalı qoruya bilmək üçün idxal vergisini artırmaq, yerli 
istehsalı müxtəlif vergilərdən azad etmək üçün bir sıra tədbirlər görülə bilər. Amma bu halda da 
istehlakçılar, başqa sözlə desək ölkə vətəndaşları ya istədikləri məhsulu əldə edə bilmək üçün əlavə 
vəsait ödəməli olacaq, ya da istəmədikləri məhsullarla kifayətlənməli olacaqlar. Bu səbəbdən də 
məhdud imkan və resurslara malik olan ölkə öz tələbatını dünya standartları səviyyəsində ödəyə 
bilmək üçün daha effektiv, innovativ üsullar axtarıb tapmalıdır. [2]. Bu üsullar istər ayrı-ayrı müəs-
sisələrdə, istər konkret bir regionda, istərsə də bütün ölkə səviyyəsində yəni, makroiqtisadi 
səviyyədə tətbiq olunmalıdır [3.] 

Makrosəviyyədə tətbiq olunan innovativ ideyalar üç əsas vəzifəni yerinə yetirməyə yönəlir:  
- dövlət innovasiya strategiyası formalaşdırılır; 
- bütövlükdə iqtisadiyyat üçün əlverişli innovasiya mühiti yaradılır;  
- dövlət innovasiya proqramları reallaşdırılır[4]. 
İnnovasiya iqtisadiyyatı dünya meyarlarına görə rəqabət qabiliyyətli məhsullarının isteh-

salı. Milli innovasiya sistemləri köklü surətdə bir-birindən fərqlənir və onu уаrаtmаq üçün hazır 
рrоtоtiрlər yoxdur. Lakin onları birləşdirən bir ümumi xüsusiyyəti qeyd еtmək оlаr, bu da bütün 
milli innovasiya sistеmlərində dövlətin liderliyidir. Bu liderlik 3 prioriteti təуin və təmin etməlidir:  
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- еlmin inkişafı; - təhsilin inkişafı; - elmi istehsalın inkişafı [1. s. 29]. 
Araşdırmalar göstərir ki, innovasiya iqtisadiyyatı dünya meyarlarına görə rəqabətqabiliyyətli 

məhsulların yaradılması və iqtisadi inkişaf üçün lazım olan 6 əsas tərkib ünsürünü özündə 
birləşdirir:  

1) təhsil; 
2) elm;  
3) yüksək keyfiyyətli həyat səviyyəsi və yüksək ixtisaslı mütəxəssislər də daxil olmaqla bü-

tövlükdə insan kapitalı;  
4) qanunvericilik bazasını, texnoparkları, innovasiya mərkəzlərini və sairəni özündə birləşdirən 

innovasiya sistemləri;  
5) yenilikləri həyata keçirən innovasiya sənayesi;  
6) insan kapitalının fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli şərait. Rabitə texnologiyasında inkişafın 

iqtisadiyyatın fəaliyyətində və iqtisad elmində yaratdığı dəyişikliklərin ifadə edilmə və şərh olun-
masında iqtisadçılar, gələcək politoloqlar və texnologiyalarla məşğul olanlar arasında əhəmiyyətli 
sayıla biləcək fərqliliklər olmaqla birlikdə, üzərində həmfikir olunan əsas məqam, iqtisadiyyatın 
fəaliyyət mexanizminin artıq əvvəlki kimi olmamasıdır [1, səh. 30]. Həqiqətən də kommunikasiya 
texnologiyalarındakı inkişaf nəticəsində, daha çox fiziki mal və xidmətlər üzərindən aparılan ənə-
nəvi ticarətin şəkli, rəqəmsal mal və xidmətlər çəkili e-ticarətə çevrilməkdədir. Sərhədsiz olduğu 
qəbul edilən "bilik" ən əhəmiyyətli istehsal faktoru halına gəlməkdə və ənənəvi ödəniş vasitələrinə 
e-pul əlavə edilir. Beynəlxalq ticarət rejimində dəyişikliklər olur və bazarlar daha rəqabətə davamlı 
və qlobal hala gəlməkdə və şirkətlərin əsas məqsəd və təşkilati strukturlarında əhəmiyyətli dəyi-
şikliklər ortaya çıxır. Elm, texnologiya və innovasiya ikili proseslərin, makroiqtisadi səviyyədə 
qlobal rəqabət gücünün ictimai və iqtisadi rifaha necə bir mexanizmlə təsir etdiyini həll etməsi, bu 
sahədə ediləcək siyasət layihələrin səmərəliliyini və uğurunu artıracaqdır. Mikroiqtisadi səviyyədə 
firmaların rəqabət qabiliyyəti və qazanclarının artırılmasındakı əsas mexanizm elm-texnologiya, 
innovasiya sahəsində irəliləyişlərin firmalar üçün xərcləri salması, məhsuldarlığı artırması, yeni 
və rəqiblərə fərq yaradacaq məhsul müxtəlifliyini artırması sayəsində firmalar rəqabət üstünlüyü 
əldə edərək bazar paylarını yüksəldib gəlirlərini artıra bilərlər.  

İnsan kapitalı innovasiyalı iqtisadiyyatın əsas amili kimi. İnsan kapitalına böyük miqyasda 
investisiya hər bir inkişaf etmiş ölkənin prioritet məsələlərindən biridir. Sivilizasiyaların və ölkə-
lərin inkişafının tədqiqi  göstərir ki, insan kapitalı, hər bir ölkənin uğuru, digərlərinin isə uğursuz-
luğunu müəyyənləşdirən əsas inkişaf amillərindən biridir. Elm və təhsil sahəsi innovasiyalı iqtisa-
diyyatın və ictimai cəmiyyətin davamlı inkişafını təmin edən əsas sahələrdən biridir. Hər bir 
dövlətin innovasiyalı iqtisadiyyatın inkişaf etdirilmə planının mərkəzində yenilik üçün yüksək po-
tensiala malik olan təhsil müəssisələrinin yaradılmasıdır. Ali təhsil müəssisələrinin inkişafı və bu 
inkişafın insan kapitalına olan təsiri nəticəsində innovasiyalı iqtisadiyyatın formalaşmasında döv-
lətin rolunun əsas vasitələrindən biridir. Ali təhsil strukturunun optimallaşdırılması, ali təhsil sis-
teminin müasirləşdirilməsi prosesinin dinamikası innovasiyalı iqtisadiyyatın sürətli inkişafı üçün 
əlavə təkan verəcəkdir. Belə ki, universitetlər bazar iqtisadiyyatının subyektlərinə çevriləcəkdir. 
Müasir elmi-texniki sahələrin inkişafı, informasiya texnologiyalarının geniş vüsəti, ənənəvi 
texnologiyalar sahəsindəki innovasiyalar, yeni ticari münasibətlər, ictimai və korporativ məşğul-
luq sahəsində sürətlə dəyişən tələblər və yeni siyasi proseslərin miqyası inkişaf etməkdə olan 
ölkələri insan potensialının inkişafının əsaslarını yenidən düşünməyə vadar edir. İntellektual sər-
vətin qorunması və inkişafı birbaşa elmi tədqiqatlara bağlıdır. Odur ki, bütün sahələrdə elmi nailiy-
yətlərin əldə edilməsi məsələsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
XXI əsri təhsil əsri elan etmişdir. Yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaşmasında, da-
vamlı inkişafa zəmin yaradan güclü iqtisadiyyatın qurulmasında xüsusilə ali təhsilin rolu böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrdə hər bir ölkənin uğurlu gələcəyi həmin ölkədə təhsilin səviy-
yəsi ilə müəyyən olunur. Dünya təcrübəsi göstərir ki, təbii sərvətlərin bolluğu dövlətin inkişafının 
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əsas göstəricisi deyil, başlıcası, bu sərvətlərin cəmiyyətin hərəkətverici qüvvəsi olan insan kapita-
lına çevrilməsini təmin etməkdir. Bu, hal-hazırkı mərhələdə təhsil sisteminin ən zəruri vəzifəsidir. 
Yaponiya, ABŞ, Cənubi Koreya və digər 65 inkişaf etmiş ölkələr malik olduqları maddi resurslar-
dan daha çox təhsil sisteminin yetişdirdiyi insan kapitalından böyük gəlirlər əldə etmişlər. Həmin 
bu ölkələrdə inkişafa təsir göstərən amillər içərisində təhsilin çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə yüksək 
olub təxminən 70 faiz təşkil edir. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında əsas kapital bilik, 
informasiya və bu informasiyanın daşıyıcısı olan insan kapitalıdır. Bu da öz növbəsində innova-
siyanın inkişafı üçün insanlardan peşəkarlıq səviyyəsinin fasiləsiz yüksəldilməsini tələb edir. İqti-
sadiyyatda insan kapitalı insana yönələn investisiyanın həcmi ilə ölçülür. Dünya Bankının mə-
lumatına əsasən iqtisadi artımın 16 faizi fiziki kapital, 20 faizi təbii ehtiyatlar, 64 faizi isə insan 
kapitalı hesabına əldə olunub. İnsan kapitalına yönələn xərclərin artması nəticədə həmin ölkənin 
gələcəkdə daha da inkişaf etməsinə səbəb olur. İnnovativ iqtisadiyyatda güclü maliyyələşdirməyə 
imkan verən iqtisadi resursların olması ilə bərabər, bu sistemi idarə edən intellektual və texnoloji 
potensiala da böyük ehtiyac var. İnnovasiya şəbəkəsinin iştirakçılarının sayının daim artması, bura 
yeni sosial qrupların cəlb edilməsi, innovasiya inkişafına istiqamətlənən institusional sistemin ya-
radılması bu sahədə əsas faktorlardandır. Qlobal dünyada ən yeni texnologiyaları mənimsəyən, 
insanın hərtərəfli inkişafına sərmayə qoyan millətlər rəqabətə daha davamlı olacaqlar. Millətin 
modernləşməsi, onun rəqabət potensialının artırılması zamanın qarşısıalınmaz tələbidir. Müasir 
dövrdə inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələrin davamlı iqtisadi yüksəlişinin təmin edilməsi ilk 
növbədə həmin ölkədə elmin müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsini tələb edir. Bu ona 
əsaslanır ki, iqtisadi sferada innovasiyalara əsaslanan inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, 
insan kapitalının formalaşması, intellektual potensialdan səmərəli istifadə edilməsi, elmi-tədqiqat 
işlərinin nəticələri, rəqabətə davamlı məhsul istehsalı, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və s. bu 
kimi bir sıra aktual problemlərin həlli məhz elmin və elmi biliklərin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. 
İnkişaf etmiş ölkələrdə milli sərvətin əsas hissəsini insan kapitalının təşkil etməsi də elmin 
inkişafının, başqa sözlə informasiya və biliklər iqtisadiyyatının təzahürüdür. Bilik iqtisadiyyatı 
olaraq qəbul edilən XXI əsrdə inkişaf etmiş ölkələrdə milli sərvətin əsas hissəsini insan kapitalı  
təşkil edir. Elmin inkişafı bilik iqtisadiyyatının təzahürüdür. Ölkəmizdə də reallaşan «qara qızılı 
insan kapitalına çevirmək» siyasəti dünyanın müasir inkişaf meyillərinə uyğundur, çünki, bu gün 
hər hansı ölkənin zənginliyi onun insanlarının təhsil səvviyyəsi ilə ölçülür. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi: İnsan kapitalı inkişaf etmiş ölkələrin 
indiki durumunu müəyyən edən amildir. Həmin ölkələr təbii resurslar hesabına yox, intellektual 
potensiala, yeni texnologiyaların icad olması, tətbiqinə görə inkişaf edirlər. Biz də bu yolu 
seçməliyik. İnsan kapitalı uğrunda rəqabət dərin xarakter alıb və insan ən zəngin kapital kimi 
dünya innovasiya inkişafının əsas fundamentini təşkil edir. Yüksək ixtisaslı personalın 
çevikliyinin artması, biliyin paylaşması prosesi hazırda genişmiqyaslı bir dünya planı kimi sürətli 
temp alıb. Keyfiyyətli insan kapitalı uğrunda aparılan rəqabət dünya innovasiya inkişafının əsas 
xüsusiyyətidir və yüksəkixtisaslı personalın çevikliyinin artması, biliyin paylaşması prosesini 
təmin edir. Prezidenti İlham Əliyevin də dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, cəmiyyət həyatındakı 
fundamental dəyişikliklər milli təhsil konsepsiyasının müasirləşdirilməsini, inkişaf etmiş döv-
lətlərin mütərəqqi maarifçilik ənənələrinin, müasir informasiya və innovasiya texnologiyalarının 
mənimsənilməsini, mənəvi intellektual yüksəlişə xidmət edən siyasətin həyata keçirilməsini aktual 
məsələ kimi gündəmdə tutaraq həyata keçirilməsi üçün ciddi addımların atılması vacibdir. İnsan 
kapitalı – innovasiya iqtisadiyyatının qərarlaşmasının və inkişafının başlıca amili, onun inkişafının 
sonrakı mərhələsi kimi biliklərin iqtisadiyyatıdır[8]. 

 
Nəticə 

Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəssisələrdə innovasiya fəaliyyətinin aparılması praktikası 
göstərir ki, yenilikçi müəssisələr fəaliyyətin ilk dövrlərində bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan daxili 
və xarici maneələrlə qarşılaşırlar.  Əsas  daxili  maneələrə yeniliyin  yaradılması və texnoloji mə- 
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nimsənilməsi üçün elmi və texniki məhdudiyyətləri, ciddi maliyyə çatışmazlığını aid etmək olar. 
Xarici maneələrə isə bazarın yeniliklərə qarşı psixoloji və iqtisadi faktorlarla izah olunan mü-
qavimətini, mövcud rəqiblərin maliyyə və satış şəbəkəsi ilə təmin olunmuş güclü əks reaksiyasını, 
müəlliflik hüquqlarının qorunmasında mövcud çətinlikləri aid etmək olar. Belə şəraitdə yenilikçi 
müəssisələrin dövlət tərəfindən dəstəkləməsi milli iqtisadiyyatın innovativ inkişaf yoluna keçməsi 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Aparılmaqda olan vergi islahatları vergi sisteminə milli iqtisa-
diyyatın innovativ inkişafının təmin edilməsi istiqamətində daha mürəkkəb vəzifələri yüksək key-
fiyyətlə icra etmək üçün geniş imkanlar yaratmaqdadır. Yüksək texnologiyalar parklarında fəaliy-
yətə tətbiq olunan çox ciddi vergi güzəştlərinin və digər tənzimlənmə tədbirlərinin yaxın gələcəkdə 
verəcəyi nəticələr dövlətin bu istiqamətdə apardığı tənzimləmə tədbirlərinin nə dərəcədə səmərəli 
olduğunu göstərəcəkdir. Digər bir məsələ isə elmtutumlu texnologiyalardan istifadə edilməsi iqti-
sadi inkişafın yeni bir istiqamətinin-İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın yaranmasına səbəb olur. 
İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf modeli öz yüksək səmərəliliyini dünyanın inkişaf etmiş öl-
kələrinin timsalında sübuta yetirdi.  
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Инновационная политика в обеспечении устойчивого развития национальной 
экономики 

 

Резюме 
Цель исследования: инновационное развитие устойчивой экономики в современное 

время, особенно в условиях нарастания негативного влияния пандемии COVID-19, а также 
в пост пандемический период, является одним из актуальных вопросов. Таким образом, в 
связи с совершенствованием инновационного развития устойчивой экономики должны 
быть приняты меры по созданию соответствующих условий и формированию ее эффектив-
ного обеспечения. 
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Методология исследования: При подготовке статьи использовалась группа методов, 
широко используемых в экономике. В первую очередь предпочтение отдавалось методу 
анализа и обобщения. Кроме того, в статье используются экспертный, дисперсионный, ста-
тистический, группировка данных эквивалентных отношений, факторный методы. 

Значимость исследования: Выдвинутые в статье предложения и результаты могут быть 
использованы для дальнейшего развития инновационной экономики в Азербайджане, рас-
ширения сферы применения новых инноваций, оптимального размещения объектов ин-
новационной инфраструктуры, обеспечивающих целостность инновационной системы. 

Результаты исследования: Эффективность инновационной деятельности требует 
взаимодополняемости отдельных инновационно-ориентированных мероприятий, иннова-
ционной политики, разработанной на макро- и микроуровнях, и различных программ ин-
новационного развития. 

Оригинальность и научная новизна исследования: состоит в установлении и обосно-
вании современных решений макроэкономических проблем, связанных с переходом к 
инновационному развитию. Определены методы и критерии управления макроэкономичес-
кими факторами инновационного развития, сущность, содержание и структура иннова-
ционного потенциала. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, субъекты координации, при-
менение инноваций, инновационная политика, пандемия COVID-19. 
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Innovation policy in ensuring sustainable development of the national economy 

 

Summary 
The aim of the study: innovative development of a sustainable economy in modern times, 

especially in the context of the growing negative impact of the COVID-19 pandemic, as well as in 
the post-pandemic period, is one of the important issues. Thus, in connection with the improvement 
of innovative development of a sustainable economy, measures should be taken to create 
appropriate conditions and form its effective provision. 

Research methodology: A group of methods widely used in economics were used in the 
preparation of the article. First of all, the method of analysis and generalization was preferred. In 
addition, the article uses expert, variance, statistical, grouping of equivalent relationship data, 
factor methods. 

Significance of the research: The proposals and results put forward in the article can be used 
to further develop the innovation economy in Azerbaijan, expand the scope of new innovations, 
the optimal location of innovation infrastructure facilities that ensure the integrity of the innovation 
system. 

Results of the research: The effectiveness of innovation activities requires the complemen-
tarity of individual innovation-oriented measures, innovation policies developed at the macro and 
micro levels, and various innovation development programs. 

Originality and scientific novelty of the research: consists of the establishment and subs-
tantiation of modern solutions to macroeconomic problems related to the transition to innovative 
development. Methods and criteria for managing the macroeconomic factors of innovative 
development, the essence, content and structure of innovative potential have been determined. 

Key words: innovative development, innovation, coordination subjects, application of inno-
vations, innovation policy, COVID-19 pandemic. 

 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(65)-2022 
 

156 

UOT 338. 34 
Ayşən Rövşən qızı VƏLİBƏYLİ 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin doktorantı 
E-mail: velibeyli.aysen.va@gmail.com 

 
İKT SEKTORUNDA İNNOVASİYA SAHİBKARLIĞININ FORMALAŞMASINI 

ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: - İKT sektorunda sahibkarlığın formalaşmasını şərtləşdirən amillərin təd-

qiqi  ilə ölkədə sahibkarlığı inkişaf etdirərək daha səmərəli nəticə əldə etmək üçün təhlil və təklif-
lərin hazırlanmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası: - tədqiq olunan mövzuya konseptual yanaşmalar, həmçinin, İKT 
nin sahibkarlıqda rolu və əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi, müxtəlif apketlərdən və mövqelərdən  
məsələyə yanaşmaların ümumiləşməsi və dəyərləndirilməsi ilə bağlı metodlardan istifadə olunur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: -əldə olunmuş nəticələrdən İKT sektorunda innovasiya sahib-
karlığının formalaşması ilə bağlı nəzəri və praktiki problemlərin həll olunmasında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri: – iqtisadiyyatdakı tendensiyalar və ölkədə sahibkarlığın müasir inkişaf 
səviyyəsi nəzərə alınmaqla İKT sektorunda innovasiya sahibkarlığının formalaşması və inkişaf 
etməsi üzrə təklif və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: – məqalənin tədqiqatında aşkar edilən problemlərin 
həlli yolunda dünya təcrübəsindən, xüsusilə də Qərbi Avropanın praktik təcrübəsindən faydalana-
raq müasir şəraitin tələblərinə uyğun yanaşmalar formalaşdırılmışdır. Beynəlxalq,regional və ayrı-
ayrı milli iqtisadiyyatlar səviyyəsində İKT-nin innovativ sahibkarlığa, həmçinin, iqtisadi artıma 
təsirinin istiqamətləri təhlil edilmişdir. Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşması xü-
susiyyətləri, İKT-nin inkişaf səviyyəsi və onun sahibkarlığın inkişafında rolu, habelə, İKT 
sahəsində innovasiya iqtisadiyyatının inkişafını müəyyən edən amillərin aydınlaşdırılması ilə bağlı 
ideyalar, təklif və tövsiyələr vurğulanmışdır. 

Açar sözlər: innovasiya iqtisadiyyatı, İKT, informasiya sahibkarlığı, informasiya cəmiyyəti, 
elektron ticarət. 

Giriş 
Bir çox proqnozlara görə, XXI əsrin qlobal avtomatlaşdırılmış informasiya məkanının forma-

laşma dövrü olacağı gözlənilir və bu məkan nəinki bir çox ölkənin iqtisadiyyatının inkişaf etməsi 
üçün əsas, hətta dünyada təsir dairəsi uğrunda mübarizə meydanı olacaq.  Beləliklə, informasiya 
iqtisadiyyatının inkişafı bu və ya digər ölkələrin yeni qlobal informasiya məkanında həmin öl-
kələrin geosiyasətində həlledici əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır.        

İnformasiya məkanının Avropaya düşən hissəsinə gəldikdə isə vəziyyət bu gün elədir ki, XX 
əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Qərbi Avropada sənaye cəmiyyətindən prioriteti xidmət sahəsinin 
inkişaf etdirilməsinə verən postsənaye cəmiyyətinə keçid prosesi kəskin şəkildə fəallaşıb. Hal-
hazırda Qərbi Avropanın qabaqcıl ölkələrinin əmək qabiliyyətli əhalisinin yarısından çoxu bu sa-
hədə məşğuldur. 

İnformasiya və kommunikasiya sektorunun inkişaf meyilləri 
Son 10-15 ildə informasiya iqtisadiyyatı dünyanın inkişaf etmiş ölkələri arasında aparılan iqti-

sadi rəqabət mübarizəsinin meydanına çevrilmişdir. Bununla belə burada özünü ən çox 3 əsas mü-
barizə mərkəzi büruzə verir: 

- bu gün informasiya iqtisadiyyatının bir çox istiqamətlərində, xüsusilə də qlobal informasiya-
telekommunikasiya sistemlərinin inkişaf etdirilməsi və onların əsasında müxtəlif informasiya xid-
mətlərinin göstərilməsi sahəsində lider olan ABŞ; 

- informasiya texnologiyaları, əqli robotlaşdırılmış sistemlərin və rəqəmsal audio və video-
texnikaların yaradılması sahəsində dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindən biri olan Yaponiya; 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №2(65)-2022  
 

157 

- AB-nin üzvü olan və ABŞ-ın Avropada informasiya ekspansiyasını israrla məhdudlaşdır-
mağa çalışan Qərbi Avropa ölkələri. 

Bu isə əsasən informasiya kommunikasiyaları sistemlərinin inkişafı sayəsində baş vermişdir, 
informasiya-telekommunikasiya xidmətləri isə Qərbi Avropada bütün xidmət sahəsinin mühüm 
tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bununla belə  bu xidmətlərdə mühüm pay ABŞ korporasiyalarının 
üzərinə düşməyə başlayıb.  

Qeyd etmək lazımdır ki, xidmətlərin ixracı əmtəə ixracından daha sürətlə artır və dünya ixra-
catında payı 19%-ə yaxınlaşır [1]. 

Texniki cəhətdən mürəkkəb xidmətlər, məsələn, bazar rəqabəti və idarəçiliyi sahəsində məslə-
hətvermə xidmətləri, kompüter və informasiya xidməti inkişaf edir. Burada Avropa rəqiblərini 
xeyli geridə qoyaraq ABŞ şirkətləri liderlik edir. Hazırda Qərbi Avropanın informasiya-telekom-
munikasiya sistemlərinin mühüm hissəsi əsasən ABŞ-dakı transmilli korporasiyaların nəzarəti al-
tındadır. Bu da ABŞ şirkətlərinə özü üçün müəyyən iqtisadi fayda götürməklə bir çox maliyyə 
informasiyası axınlarına nəzarət etməyə imkan verir.   

İnformasiya biznesinin qlobal inteqrasiyası get-gedə güclənir və tədricən Avropanın milli və 
regional sərhədlərini yuyur. Bununla belə informasiya-telekommunikasiya sistemlərinin inkişaf 
templəri və texnoloji səviyyəsi bu gün sosial-iqtisadi inkişafın mühüm göstəricilərindən birinə 
çevrilir. Qərbi Avropa ölkələri bu vəziyyətin təhlükəsini anlamağa başlayıb, çünki onun məntiqi 
nəticəsi ABŞ-ın informasiya, iqtisadi və siyasi hegemonluğu altında birqütblü dünyanın formalaş-
ması ola bilər. Son illər bu imkan get-gedə aydın başa düşülməyə başlanıb. Qərbi Avropanın bir 
çox liderləri anlamağa başlayıb ki, söhbət yalnız iqtisadi rəqabətdən getmir. Ortaya daha yüksək 
dəyərlər – Avropa mədəniyyətinin özünəməxsusluğu və Avropanın XXI əsrdə müstəqil siyasi qütb 
kimi mövcudolma imkanı, Avropa ölkələrinin ABŞ-ın ekspansiyasına qarşı milli təhlükəsizliyi 
qoyulub. 

Avropa ölkələrinin belə təhlükələrə təbii reaksiyası Avropa inteqrasiya proseslərinin (o cüm-
lədən, informasiya iqtisadiyyatı sahəsində) artması olmuşdur. Belə ki, Avropa informasiya-tele-
kommunikasiya şəbəkələri əsasında Avropa vahid informasiya məkanının (AVİM) formalaşması 
üzrə beynəlxalq layihələr yaranmağa və reallaşmağa  başlamışdır [2]. Məsələn, 1988-ci ildə Avro-
panın 60 ölkəsi informasiya xidməti və məlumat ötürmə üzrə Pan-Avropa şəbəkəsinin yaradılması 
haqqında saziş imzalamışdır. [3] 

Bununla yanaşı 1987-1992-ci illərdə Avropanın 12 iri şirkəti ESPRİT adlı kompleks proqram 
işləyib hazırlamışdır. Bu proqramın məqsədi yaxın onillikdə Avropa informasiya texnologiyalarını 
ABŞ və Yaponiya işləmələrinə rəqabət təşkil edə biləcək səviyyəyədək inkişaf etdirməkdir [4]. 

8 Avropa ölkəsini təmsil edən 26 firma birgə şəkildə yüksəkkeyfiyyətli televiziya məişət texni-
kasına get-gedə artan tələbatı nəzərə alaraq prinsipcə yeni yüksəkdəqiqli televizorların yaradılması 
üzrə kompleks proqram reallaşdırır. Bu proqramın  reallaşdırılması üçün 200 mln dollar ayrıl-
mışdır. Bununla belə xəclərin 40%-ni öz üzərinə hökumət qurumları götürüb. [5] Bunun üçün 
kifayət qədər tutarlı səbəb var. Məsələ ondadır ki, Qərbi Avropa mütəxəssislərinin proqnozlarına 
görə yüksəkdəqiqli rəqəmsal interaktiv televiziya sistemlərinin yaradılması və geniş yayılması ta-
mamilə yeni beşinci nəsil əqli kompüterlərin tətbiqindən əldə edilən səmərəni ötüb keçən sosio-
mədəni və iqtisadi səmərə verə bilər.  

Guman edilir ki, dünya bazarında prinsipcə yeni genişformatlı nazik ekranlı televizorların satış 
həcmi 2025-ci il üçün 520 mlrd. dollardan artıq ola bilər. Bu proqnoz real görünür, çünki televiziya 
nəinki əhalinin müasir əyləncələrə tələbatını təmin edir, həmçinin çoxlu digər informasiya (rek-
lam, maarifləndirici verilişlər, elmi-texniki və siyasi informasiya) yayır.  

Son illər Ümumavropa informasiya məkanına inteqrasiya prosesləri Avropa Şurası, Avropar-
lament, ATƏT, NATO  kimi beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində böyük yer alıb. Bunun nəticə-
sində Avropada gözümüzün önündə yeni fenomen yaranır- “Avropa informasiya məkanı”. XXI 
əsrdə Azərbaycan da bu məkanın fəal iştirakçısı olmalıdır. Aydındır ki, informasiya iqtisadiyya-
tının inkişafının tələblərinə cavab verən informasiya məkanının formalaşması hazırda həddindən 
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artıq mühüm məsələdir.  Bu istiqamətdə müsbət irəliləyişlər, həmçinin Azərbaycanda informasiya 
məkanının formalaşdırılması ilə bağlı mühüm problemlər informasiya iqtisadiyyatı sahəsində milli 
və xarici ekspertlər tərəfindən təhlil edilir. Belə ki, məsələn, ərazisi 17 mln. kv. km olan  Rusiya 
Federasiyası dünyada ən iri ölkədir. Onun sahəsi ABŞ-ın sahəsindən az qala iki dəfə və bütün 
Avropa Birliyi ölkələrinin sahəsindən isə təxminən dörd dəfə böyükdür. Bununla belə 142 mil-
yonluq əhalinin 80%-i Rusiyanın ölkə ərazisinin 1/3-ni təşkil edən Avropa hissəsində yaşayır. 
Bundan əlavə Rusiya vətəndaşlarının ¾ hissəsi şəhər mərkəzlərində yaşayır. Şübhəsiz ki, belə iri 
əraziyə və nisbətən cəmlənmiş əhaliyə malik ölkədə informasiya cəmiyyətinin qurulmasına tələbat 
çox yüksək olacaq. Belə bir tələbat Azərbaycanda da mövcuddur.  

Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşması xüsusiyyətləri 
İnformasiya cəmiyyətinin birinci dərəcəli məsələsi sakinlərin  şəhər mərkəzləri ilə vahid bir 

şəbəkəyə bağlanmasıdır. Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin qurulması üçün əsas maneəni 
əsas şəhərləri bir-biri ilə birləşdirən məlumat ötürmə xətlərinin olmaması deyil, keyfiyyətli və 
yüksək sürətli internet çatışmazlığı törədir və  bu da  bölgə sakinlərinə informasiya şəbəkəsinə 
birləşməyə imkan vermir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın informasiya-kommunikasiya məhsulları əsasən daxili 
bazarda istehlak olunur. İKT sektorunda yeganə mühüm ixrac bəndi proqram təminatıdır. Azər-
baycanın əsas İKT mərkəzi Bakıdır. Bugünə ölkədə 40-a yaxın internet provayderi fəaliyyət gös-
tərir. Bunların hamısı Bakıda və Abşeron iqtisadi rayonunda yerləşir və yalnız üçü (Aztelecom, 
Bakinternet və Azdatakom) dövlət provayderidir. İSP öz fəaliyyətini sağlam rəqabət və azad bazar 
münasibətləri şəraitində həyata keçirir. İnternetə qoşulma üçün simli və simsiz rabitə texnologi-
yalarından, o cümlədən WiMax, 3G-dən  istifadə olunur. Ölkədə beynəlxalq trafik 2 özəl şirkət 
(Delta Telekom və AzerTelekom) tərəfindən təmin olunur, bu da internet provayderləri üçün alter-
nativ seçim imkanları yaradır. [6] 
Zənnimcə, milli İKT sektorunun sürətli inkişafı üçün həm texnologiyalara, həm də insan kapitalına 
iri investisiyalar tələb olunur. Hərçənd ki, 1994-cü ildən (“Əsrin müqaviləsi” bağlandığı vaxtdan) 
onların illik həcmi hər il artır, lakin investisiyaların nail olunmuş səviyyəsi Azərbaycanın qlobal 
İKT bazarında lider səviyyəsinə yüksəlməsi üçün kifayət etmir. Şübhəsiz ki, əgər Azərbaycan İKT 
texnologiyaları sahəsində qabaqcıl Qərb ölkələrinə çatmaq istəyirsə, bunun üçün mütləq xarici 
kapital, “nou-hau”lar və idarəçilik üsulları tələb olunur.   

Milli universitetlərin və texniki ali təhsil müəssisələrinin İKT texnologiyaları sahəsində burax-
dığı diplomlu mütəxəssislərin sayı dayanmadan artır, lakin Azərbaycanın XXI əsr informasiya cə-
miyyətinə çevrilməsi üçün onların sayı hələ ki azdır. Söz gəlmişkən, məsələn, Çində 2018-ci ildə 
təxminən 140 mln. İKT mütəxəssisi hazırlanmışdır.   

İnformasiya cəmiyyətinin qurulması Azərbaycana və onun vətəndaşlarına bir çox üstünlük qa-
zandıracaq. Məsələn, informasiya cəmiyyəti səmərəli idarəetmə üsullarını istehsalın digər sahələ-
rinə “yayımlamaqla”  inzibatçılığı yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. Əlbəttə ki, İKT texnologiyaları 
ucqar bölgələrin sakinlərini informasiya və  təhsil xidmətləri ilə təmin edəcək. Nəhayət, bu texno-
logiyalar Azərbaycan hökumətinə geniş yayılmış rüşvətxorluqla mübarizədə kömək edəcək.  

İnformasiya cəmiyyəti ilə bağlı digər mühüm üstünlük ölkənin beynəlxalq rəqabət qabiliyyə-
tinin artmasıdır. Azərbaycan informasiya cəmiyyətinə doğru hərəkət etmədən enerji resurslarının 
ixracına əsaslanan iqtisadiyyatdan müasir postsənaye cəmiyyətinə keçidi  həyata keçirə bilməz. 
Belə ixrac strukturu ölkə rəhbərliyi üçün həyəcan siqnalı olmalıdır, çünki, misal üçün, “Şahdəniz 
2” və “Cənub Qaz Dəhlizi” enerji layihələri Azərbaycana çox baha başa gəlir. “Şahdəniz 2” layi-
həsinin ümumi maya dəyəri təxminən 45 mlrd. ABŞ dolları təşkil edir. [7] Ən azı 10-15 il lazım 
olacaq (neftin qiyməti düşməsə) ki, layihəyə çəkilən xərclər özünü ödəsin. Buna görə də Azərbay-
can qeyri-neft sektorunu da inkişaf etdirməyə məcburdur. Başqa sözlə, Azərbaycan digər sahələrdə 
də rəqabət qabiliyyətini artırmasa, bu əsrin ikinci yarısında ölkə əhalisinin yaşayış səviyyəsi 
qaçılmaz surətdə aşağı düşəcək.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, son bir neçə il ərzində Azərbaycanda şəbəkə iqtisadiyyatı çox sürətlə 
inkişaf etməyə başlayıb. Buna səbəb iqtisadiyyatın elektron ticarətə gəlməsidir. Dünya iqtisadiy-
yatının qloballaşması cəmiyyətin şəbəkəli informasiyalaşdırılması və İnternet qlobal şəbəkəsindən 
alət kimi istifadə edən  dünya kiberməkanının kommersiyalaşdırılması ilə sıx bağlıdır. 1990-cı 
illərin ortalarından başlayaraq belə kommersiyalaşdırmanın intensivliyi kəskin şəkildə artdı və in-
kişaf etmiş ölkələrdə kütləvi elektron bazarın (е-commerce) və ona əsaslanan ”yeni iqtisadiyyat”ın 
formalaşmasına gətirib çıxardı.  Bu gün onlar informasiya cəmiyyətinin mühüm atributlarına çev-
rilib və bu cəmiyyətin bütün təsərrüfat məkanının yeni fəlsəfəsini formalaşdırır.  

Yaxın illərdə biz İnternetdə 1 mlrd-dan artıq kompüter iştirakçısının birləşməsinin şahidi ola-
cağıq və proqnozlara görə, bu virtual kommersiya şəbəkəsi ildə 1 trln. ABŞ dolları gəlir gətirəcək. 
Belə ki, ABŞ-da 2019-cu ildə elektron ticarətdən gəlir 517 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Qərbi 
Avropada 2019-cu ildə bu sektorda gəlir daha az, 75 mlrd ABŞ dolları, təşkil etmişdir. [8] Dünya 
iqtisadiyyatının real vəziyyəti, məsələn, elektron bazarın real dinamikası bu cür ürəkaçan perspek-
tivlərin düzgünlüyünə şübhə yaradır, lakin o fakt danılmazdır ki,  artıq dünya kiberməkanının əsa-
sında yeni elektron kommersiyanın oyun meydançası əmələ gəlib.    

Bu kommersiya aşağıda sadalanan səbəblərə görə dünya iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissə-
sinə çevrilir: 

- dünya kiberməkanı tamamilə yeni və zəif mənimsənilən kommersiya mühitidir. Bu mühit 
təsərrüfat fəaliyyətinin digər şəraitdə mövcudluğu ağlasığmaz olan virtual modellərini reallaşdır-
mağa imkan verir; 

- internet hər yerdə işgüzar həyatın normasına çevrilir; 
- transaksiya məsrəfləri azalır; 
- istehlakçı ilə birbaşa vasitəçi olmadan interaktiv rejimdə “işləmək” imkanı yaranır; 
- real zaman rejimində elitar tələbata uyğun olan istənilən konfiqurasiyalı məmulatları forma-

laşdırmaq imkanı; 
- hətta belə məmulatları işarə etmək üçün spesifik terminlər əmələ gəlib, məsələn, brauzerli 

proqramlaşdırılmış kömpüter və ya avtomobil;  
- kommersiya fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə transaksiya məsrəfləri sərf etmədən sürətlə dün-

yaya yayılır; 
- distribütorluq, təchizatçılarla qarşılıqlı münasibətlər, marketinq, rekrutinq və konsaltinq sa-

dələşir; 
- kommersiyanın spesifik şəbəkə istiqamətləri əmələ gəlir, məsələn, reklam supermarketləri; 
- məkan və zaman amilləri kommersiyada əhəmiyyətini itirir; 
- xidmətlər onlayn rejimdə göstərilir; 
- hər kəs üçün qarşılıqlı əlaqə şəraiti eynidir: yeni kiçik və aqressiv şirkətlər iri tanınmış şirkət-

lərlə bərabər şəraitdə rəqabət apara bilir.    
Dünya kiberməkanında artıq kommersiyanın bütün infrastrukturu, yəni banklar, anbarlar, kom-

munikasiyalar, yarmarkalar, sərgilər, mağazalar, hüquq institutları, sığorta şirkətləri və müxtəlif 
web-praktikalar şəklində alətləri mövcuddur. İnteraktiv əlaqə imkanları “istehsalçı-istehlakçı” zid-
diyyətini aradan qaldırır və istehlakçının elitar tələbatını reallığa çevirir. 

Belə əlaqə hər bir istehlakçıya fərdi yanaşma tətbiq etməyə, yəni xidmət məsrəflərini artırma-
dan istehlakçıya əlavə növ servis göstərməyə  imkan verir.  

Dünya marketinqində o fakt nəzərə alınır ki, insan “iki yerə bölünə“ bilməz və o, müəyyən mə-
kan-zaman çərçivəsindədir və buna görə də əmtəə və xidmətlər ona məkan-zaman kontinumunun 
müəyyən nöqtələrində faktiki olaraq sırınır. Belə əmtəə yeridilişi push-marketing adlandırılır. 
Virtual dünyada praktik olaraq eyni zamanda bütün dünya ticarəti əlçatarlı olur. Bu səbəbdən yeni 
marketinq növü - push-marketing formalaşır, istehlakçı ruhu incimədən virtual bazara cəlb edilir və 
alış-veriş etməyə həvəsləndirilir. Belə marketinq üsulu bəzən təcrübi marketinq adlandırılır.  

Elektron bazarın kütləvi mediası səmərəli reklam üçün rahat və münasib məkandır, bu da aşa-
ğıdakı amillərlə şərtləndirilir: 
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- internet auditoriyası–fəal yaşlı ödəmə qabiliyyətli insanlardır, reklamverənə də elə bu lazım-
dır; 

- şəbəkə texnologiyaları reklam kampaniyasının səmərəliliyini izləməyə, yəni reklamı neçə in-
sanın gördüyünü və reklam elanının ətraflı məzmunu ilə maraqlanan potensial alıcıların payını 
qiymətləndirməyə imkan verir; 

- şəbəkə texnologiyaları reklamın yalnız reklamverəni maraqlandıran istehlakçılara və yalnız 
müəyyən vaxtda yönəldilməsini mümkün edir; 

- bannerlər orta hesabla monitor ekranının sahəsinin 10%-ni tutur və istifadəçilər belə reklama 
mülayim yanaşır – o qıcıq yaratmır; 

- interaktiv marketinq həyata keçirilir. Bu zaman istehlakçı ilə əlaqə vaxt fərqi ilə müşayiət 
olunmur, xüsusilə də belə əlaqənin bir vahidinin dəyəri ucuz olmasını nəzərə alsaq, geniş alət dəs-
təyi əldə edilir; 

- şəbəkədəki reklam ucuzdur, məsələn, ABŞ-da bannerin min nəfərə göstərilməsi 10-12 dolla-
radır.  

 

Şəkil 1. Dünyada internet reklamının dinamikası (mlrd. ABŞ doll.) 
Mənbə: [9]. 
  
 Belə ki, ABŞ-da 1998-ci ildə şəbəkə reklamının həcmi 1 mlrd. dolları ötüb keçmişdir. 2020-ci 

il üçün ilkin məlumata əsasən bu göstərici artıq 182 mlrd dollar təşkil edir [10]. Yeni iqtisadiyyatın 
fəlsəfəsini müəyyən edən mühüm amil kimi  elektron və ənənəvi ticarətin konvergensiyası çıxış 
edə bilər. Belə modernləşdirmə bütün dünya bazarının strukturunun və mədəniyyətinin dəyişilmə-
sinə gətirib çıxarır - bazar şəbəkə bazarına, agentləri isə vahid elektron təsərrüfat ekosisteminin 
hissələrinə çevrilir. İnternet reklamının dinamikasını Şəkil 1.-də izləmək olar.  

 
Nəticə 

Beləliklə, informasiya biznesinin və informasiya bazarının inteqrasiyalı inkişaf dinamikası dai-
ma yeni qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət formalarının yaranması ilə xarakterizə olunur, bu da şübhəsiz 
ki, iqtisadi sistemlərdə qüvvələrin yerləşməsində mühüm dəyişikliklərə səbəb olacaq.  

Zənnimizcə, İKT sahəsində innovasiya iqtisadiyyatının inkişafını müəyyən edən amillərin ara-
sında aşağıdakıları qeyd etmək məqsədəuyğundur: 

- işçi qüvvəsinin dəyəri; 
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- müasir kommunikasiya şəbəkəsinin əlçatarlığı; 
- ərazi və regional siyasət üçün əlverişli şəraitin olması; 
- ölkənin inkişafının iqtisadi və məkan göstəriciləri (məşğulluq, maliyyələşmənin sahəsi və 

həcmi); 
- müstəqil (asılı olmayan) dəyişən kəmiyyətlərin (istehsal amilləri) asılı dəyişən kəmiyyətə 

(istehsal həcmi) nisbəti; 
- resursların bu və ya digər istehsala cəlb olunmasına məhdudiyyətlər; 
- istehsal edilən məhsulun satışına məhdudiyyətlər. 
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Резюме 
Цель исследования - проанализировать и подготовить предложения для достижения 

более эффективных результатов путем развития предпринимательства в стране путем изу-
чения факторов, способствующих формированию предпринимательства в сфере ИКТ. 

Методология исследования – концептуальные подходы к теме исследования, а также 
оценка роли и значения ИКТ в предпринимательстве.       
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Значимость исследования – полученные результаты могут быть использованы для ре-
шения теоретических и практических задач, связанных с формированием инновационного 
предпринимательства в сфере ИКТ. 

Результатами исследования - являются разработка предложений и рекомендаций по 
формированию и развитию инновационного предпринимательства в сфере ИКТ с учетом 
тенденций в экономике и современного уровня развития предпринимательства в стране. 

Оригинальность и научная новизна исследования - для решения проблем, выявлен-
ных в исследовании статьи, были сформированы подходы в соответствии с требованиями 
современных условий, с использованием мирового опыта, особенно практического опыта 
стран Западной Европы. Анализируется влияние ИКТ на инновационное предприниматель-
ство, а также экономический рост на уровне международной, региональной и отдельных 
национальных экономик. Были освещены идеи, предложения и рекомендации по особен-
ностям формирования информационного общества в Азербайджане, уровню развития ИКТ 
и его роли в развитии предпринимательства, а также уточнению факторов, определяющих 
развитие инновационной экономики в сфере ИКТ. 

Ключевые слова: инновационная экономика, ИКТ, информационное предпринима-
тельство, информационное общество, электронная коммерция. 
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Factors determining the formation of innovative entrepreneurship in the field of İCT 

 
Summary 

The purpose of the research is to analyze and prepare proposals to achieve more effective 
results by developing entrepreneurship in the country by studying the factors that contribute to the 
formation of entrepreneurship in the ICT sector. 

Research methodology - conceptual approaches to the research topic, as well as assessment of 
the role and importance of ICT in entrepreneurship. 

Significance of the application of the research - the obtained results can be used to solve 
theoretical and practical problems related to the formation of innovative entrepreneurship in the 
ICT sector. 

The results of the study are the development of proposals and recommendations for the for-
mation and development of innovative entrepreneurship in the ICT sector, taking into account 
trends in the economy and the current level of development of entrepreneurship in the country. 

Originality and scientific novelty of the research - in order to solve the problems revealed in 
the research of the article, approaches have been formed in accordance with the requirements of 
modern conditions, using the world experience, especially the practical experience of Western 
Europe. The impact of ICT on innovative entrepreneurship, as well as economic growth at the 
level of international, regional and individual national economies is analyzed. Ideas, proposals and 
recommendations on the specifics of the formation of the information society in Azerbaijan, the 
level of development of ICT and its role in the development of entrepreneurship, as well as cla-
rifying the factors determining the development of innovation economy in ICT were highlighted. 

Key words: innovative economy, ICT, information entrepreneurship, information society, 
electronic commerce. 
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MÜASİR DÖVRDƏ MİLLİ İQTİSADİYYATIN  QEYRİ-NEFT SEKTORU  

SAHƏLƏRİNİN RƏQABƏT QABİLİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSI MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru sahələrinin rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi məsələlərinin tədqiqi və bu məsələlərə yeni yanaşmaların təmin olun-
masıdır. 

Tədqiqatın metodologiyası – müxtəlif iqtisadi metodlar, o cümlədən təhlil, sintez və ümumi-
ləşdirmə metodları götürülmüşdür. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – indiki şəraitdə milli iqtisadiyyatın  qeyri-neft sektoru sahələ-
rinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yeni çağırışlara uyğun olaraq elmi-praktiki yanaşmaların 
müəyyənləşdirilməsidir.  

Tədqiqatın nəticələri – qlobal problemlərin artdığı bir dövrdə milli iqtisadiyyatın qeyri-neft 
sektoru sahələrinin rəqabətqabiliyyətinin artırılması və bu sahələrin potensialından daha səmərəli 
istifadə olunması üzrə tədbirlərin görülməsindən ibarətdir.    

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 
sahələrinin rəqabətqabiliyyətinin artırılmasının strateji rolu əsaslandırılmışdır. Milli iqtisadiyyatın 
inkişafında və onun strukturunun təkmilləşdirilməsində qeyri-neft sektoru sahələrinin prioritetliyi 
elmi arqumentlərlə verilmişdir. Yeni çağırışların və qlobal problemlərin təsirindən yaranan 
şəraitdə, milli iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru sahələrinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə 
dair tövsiyələr hazırlanmış və təkliflər irəli sürülmüşdür.  

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, qeyri-neft sektoru, rəqabətqabiliyyətlilik, qeyri-neft sek-
torunun rəqabətqabiliyyətliliyi, milli iqtisadiyyatın inkişaf prioritetləri, iqtisadi səmərəlilik. 

 
Giriş 

Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın əsas məqsədi onun sabitləşməsi və innovasiya mərhələsinə 
tam keçid olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabət qabiliyyətinin artırılması ölkə daxilində 
müvafiq rəqabət mühitinin yaradılması ilə təmin edilə bilər. Artan beynəlmiləlləşmə və qlo-
ballaşma prosesi şəraitində milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi problem-
ləri ön plana çıxır. Rəqabətqabiliyyətlilik müəyyən iqtisadi quruma və ya ölkəyə rəqabət üstün-
lükləri verən xassələrin məcmusudur. 

Rəqabətlilik cəmiyyətin bütün sahələrində özünü göstərir. Ona görə də demək olar ki, bu, unikal 
göstəricidir. O, istehsal həcminin və sürətinin tənzimləyicisidir. İstehsalçını istehsalı, işin təşkilini 
təkmilləşdirməyə, innovasiyaları və elmi-texniki həlləri tətbiq etməyə sövq edir [3, s.53]. 

Qloballaşan dünyada rəqabətqabiliyyətlilik problemi daha da kəskinləşir. Bunun üçün məhsu-
lun, sənayenin və ölkənin rəqabət qabiliyyətinin dünya iqtisadiyyatının inkişaf tendensiyalarına 
uyğun qurulması zəruridir. Rəqabət qabiliyyətinin müəyyən edilməsində metodoloji yanaşmaların 
müxtəlifliyi fəaliyyətin və göstəricilərin daimi dəyişməsini tələb edir. Bu baxımdan milli iqtisa-
diyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmiş tədbirlərin işlənib hazırlanması mühüm 
vəzifədir [2, s.124]. 

Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün bu prosesin öyrənilməsi aktual 
vəzifədir. Onun öyrənilməsi həlli makro səviyyədə dayanıqlı rəqabət üstünlüklərinin təmin edil-
məsi üçün əsasları inkişaf etdirməyə və müasir şəraitdə ölkələrin iqtisadi inkişafının əsas amillərini 
müəyyən etməyə imkan verəcəkdir. 
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“Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi” iqtisadi kateqoriyası dünya bazarlarında rəqabətin 
artması ilə əlaqədar olaraq 1980-ci illərdən fəal şəkildə istifadə olunur. Rəqabət qabiliyyətinin 
təmin edilməsi zərurəti probleminin aktuallaşması bir çox iqtisadçı alimlərin əsərlərində öz əksini 
tapmışdır. Üstəlik, “rəqabətqabiliyyətlilik” iqtisadi kateqoriyasından istifadənin zəruriliyi və onun 
makroiqtisadi sistemlərə münasibətdə tətbiqinin məqsədəuyğunluğu ilə bağlı ziddiyyətli fikirlər 
mövcuddur. 

Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri və bununla bağlı 
məsələlərin təhlili  

Rəqabət qabiliyyətini təyin edərkən əksər tədqiqatçılar onun əsas xüsusiyyətlərinə, yəni nisbi-
lik, obyektivlik, şərtilik, dinamizm, idarəetmə qabiliyyətinə əsaslanır. Eyni zamanda, rəqabət qa-
biliyyətinin xarakteristikası subyektin müəyyən rəqabət hərəkətlərini rəqiblərdən daha səmərəli və 
daha yaxşı yerinə yetirmək qabiliyyəti kimi vacib bir xüsusiyyətlə tamamlanır. Buna əsaslanaraq, 
iqtisadi metodologiya və nəzəriyyə baxımından rəqabətqabiliyyətlilik dedikdə, bazar subyektinin 
onu rəqabət üstünlükləri ilə təmin edən xassələrə və müəyyən hərəkətləri yerinə yetirmək qa-
biliyyətinə malik olması başa düşülməlidir [9, s.19]. 

M.Porter özünün “Ölkələrin rəqabət üstünlükləri” nəzəriyyəsində hər hansı bir ölkənin digər ölkə-
lərlə rəqabət üstünlüklərində 4 determinantı xüsusilə qeyd edirdi. Bunlar istehsalın təminat amilləri, 
daxili bazarda məhsula tələbatın yüksək olması, ölkədə rəqabətqabiliyyətli təchizatçı və istehsal 
sahələrinin mövcudluğu, ölkədə rəqabət mühitinin, biznes şəraitinin yüksək olmasıdır. M.Porterin 
fikrincə bu 4 determinanta malik ölkələr rəqabətdə daha çox üstünlüklərə malik olurlar [1, s. 40].  

 
Cədvəl 1 

Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətlilik göstəriciləri və amilləri 
 

Rəqabət 
qabiliyyətinin 

növləri 
Göstəricilər Amillər 

Xarici rəqabət 
qabiliyyəti 

İxrac 
 

Təbii ehtiyatların və yüksək texnologiyalı məhsulların 
balanslaşdırılmış ixracı. 

Daxili rəqabət 
qabiliyyəti 

İstehsalın və idxalın 
həcmi 

1. İdxalın həcmi. 
2. Yerli malların istehsalının artırılması. 

Resurs rəqabətliliyi 
 

Əmək məhsuldarlığı 
1. Avtomatlaşdırılmış istehsalın payının artırılması. 
2. Kadrların inkişafı. 

Əsas vəsaitlərinin 
köhnəlmə dərəcəsi 

1. Əsas fondların yenilənməsi. 

Bank sisteminin 
rəqabət qabiliyyəti 
 

Kreditlər üzrə faiz 
dərəcələri 
 

1. Yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi. 
2. Kredit müddəti. 
3. Kredit təminatının xüsusiyyətləri. 
4. Borcalanın ödəmə qabiliyyəti və etibarlılığı. 
5. İnflyasiya səviyyəsi. 

Maliyyə sisteminin 
rəqabət qabiliyyəti 

Ticarət balansı  1. İxracın artması. 

Xarici investisiyaların 
həcmi 

1. İnvestisiyaların yönəldildiyi daxili və xarici bazarların ölçüsü 
və xarakteri.  
2. Vergi sisteminin xüsusiyyətləri.  
3. İnfrastrukturun mövcudluğu və inkişaf dərəcəsi.  
4. Qiymətlərin və əmək haqqının səviyyəsi.  
5. İnvestorlar üçün dövlət zəmanətlərinin olması. 
 6. Dövlət proteksionizmi tədbirlərinin olması və ya olmaması. 

Dövlət borcunun həcmi 
 

1. Dövlət xərclərinin həcmi. 
2. Dövlətin kredit siyasəti. 

İnflyasiya 
 

1. Yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsinin ölçüsü. 
2. Dövlət büdcəsinin kəsiri. 
3. Həddindən artıq investisiyalaşma. 
4. İnflyasiya gözləntiləri. 

Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilib 
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Ölkənin rəqabət qabiliyyətini bir ölkənin azad rəqabət şəraitində dünya bazarının tələblərinə 
cavab verən, dövlətin və onun ayrı-ayrı vətəndaşlarının rifahını yüksəldən əmtəə və xidmətlər is-
tehsal etmək qabiliyyəti kimi başa düşə bilərik. M.Porter hesab edir ki, dünya iqtisadiyyatının in-
kişafının bu mərhələsində ölkənin ölçüsü, hərbi gücü, əmək və təbii ehtiyatları, kapitalı kimi rəqa-
bət üstünlükləri olur. Alim biznes mühitini yaxşılaşdıran, nəticədə resursdan istifadənin məhsul-
darlığını artıran institutların yaradılmasına və siyasətin həyata keçirilməsinə xüsusi önəm verir.  

Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, iqtisad elmində rəqabət qabiliyyətinə təsir edən amillər 
toplusunun bir neçə variantı mövcuddur. Eyni zamanda, amillərin əhəmiyyətli müxtəlifliyi iqtisadi 
reallığın özünün müxtəlifliyi və çoxşaxəliliyi, habelə ölkə iqtisadiyyatının inkişafın müxtəlif 
səviyyələrində ola bilməsi ilə müəyyən edilir. 

Dünyanın bir çox ölkələrinin uğuru bilavasitə möhkəm elmi informasiya bazası və keyfiyyətli 
işçi qüvvəsinin olması ilə bağlıdır. Rəqabət üstünlükləri daha yüksək əmək məhsuldarlığını, daha 
yaxşı məhsul keyfiyyətini və effektiv idarəetməni təmin edən ölkələr tərəfindən əldə edilir. Ba-
xılan amillər arasında işçilərin peşəkar inkişaf səviyyəsi ilə xarakterizə olunan və rəqabət üstünlü-
yü təşkil edən işçi qüvvəsinin keyfiyyəti xüsusi yer tutur. Bu amillər milli iqtisadiyyatın rəqabət 
qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsində həlledicidir. 

Bütövlükdə ölkənin dünya ölkələri arasında rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi dünya iqti-
sadiyyatı proseslərində fəal iştirak etməklə müasir texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi, innovasiya-
ların tətbiqi və dünya təsərrüfatı sistemində layiqli yer tutması istəyi ilə bağlıdır [1, s.41].  

Milli iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətinin artırılması problemləri demək olar ki, bütün iqti-
sadi məktəblərin tədqiqat obyekti olmuşdur. Bu məsələlərə maraq bu gün də azalmayıb. Hazırkı 
geosiyasi şəraitdə dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarının davamlı inkişafı milli iqtisadiyyatların rə-
qabət qabiliyyəti ilə bağlıdır. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi məsələ-
lərinin aktuallığı və təcrübi əhəmiyyəti onun müxtəlif imperativlərinin öyrənilməsini zəruri edir.  

Müasir ədəbiyyatda milli rəqabətqabiliyyətlilik probleminə müxtəlif aspektlərdən baxılır: milli 
iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətinin nəzəri əsaslarına diqqət yetirilir, onun innovativ impera-
tivləri və onların formalaşmasında dövlət siyasətinin rolu öyrənilir, milli iqtisadiyyatın rəqabət-
qabiliyyətlilik amilinin ifadəsi üçün iqtisadi sistemin uğurunun alternativ göstəricisindən istifadə 
etmək məqsədilə nəzəri və metodoloji yanaşmalar işlənir, rəqabət qabiliyyətinin artırılması üzrə 
dövlət siyasətinin istiqamətləri nəzəri cəhətdən əsaslandırılır, milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliy-
yətliliyinin amilləri konkretləşdirilir. 

Ölkələrin beynəlmiləlləşmə və qloballaşma proseslərinə cəlb olunması dünya bazarlarında rə-
qabəti artırır və gərgin, dinamik rəqabətlə səciyyələnən hiperrəqabətin formalaşmasına şərait ya-
radır. Hiperrəqabət məhsulun həyat dövrlərinin sürətlənməsinə, əvəzedici məhsulların, yeni tex-
nologiyaların, biznes modellərinin və s.-nin davamlı olaraq meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. 
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin belə intensivləşməsi ayrı-ayrı ölkələrin davamlı rəqabət üstün-
lüklərinin yaradılması və saxlanması problemlərini aktuallaşdırır. Qeyd etmək lazımdır ki, qlobal-
laşma ilə paralel gedən milli iqtisadiyyatların post-sənayeləşməsi iqtisadiyyatda biliyin və elmin 
rolunun artmasına, innovasiya proseslərinin sürətlənməsinə töhfə vermiş və nəticədə iqtisadiyyatın 
dəyişməsinə də təsir etmişdir. Elm və texnikanın yeni nailiyyətlərinin tətbiqinə əsaslanan rəqabət 
iqtisadi inkişafın mühərrikinə çevrilir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, uzunmüddətli 
perspektivdə dayanıqlı iqtisadi artım daha çox intensiv amillərdən, yəni elmin, texnikanın, texno-
logiyanın və biliklərin kommersiyalaşdırılmasında qabaqcıl təcrübənin ən mütərəqqi nailiyyət-
lərinin inkişafını təmin edən amillərdən asılıdır.  

Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti insan kapitalının səviyyəsi, onun formalaşması, artırıl-
ması imkanları və səmərəli istifadəsi ilə bağlıdır. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin for-
malaşmasında və yüksəlməsində insan kapitalının rolu və əhəmiyyəti əvəzedilməzdir. Milli iqti-
sadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması mürəkkəb vəzifədir. Onun uğuru insan kapitalının in-
kişafı ilə müəyyən edilir. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti bir sıra inteqral göstəricilər əsa-
sında müəyyən edilir. Fikrimizcə, belə inteqral göstəriciləri kimi Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №2(65)-2022 
 

166 

İndeksi və İnsan İnkişafı İndeksindən istifadə etmək olar. Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksi 
milli iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün mövcud yanaşmalardan bi-
ridir. Bu indeks Dünya İqtisadi Forumunun təşəbbüsü ilə milli iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyə-
tinin çoxsaylı və müxtəlif amillərinə əsaslanaraq hazırlanıb. Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksi 
hazırda milli iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün əsas inteqral göstə-
ricidir. Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksi milli rəqabət qabiliyyətinin 12 amilinə birləşdirilmiş 
113 dəyişən əsasında hesablanır:  

1) təşkilatların keyfiyyəti, 
2) infrastruktur,  
3) makroiqtisadi sabitlik,  
4) səhiyyə və ibtidai təhsil,  
5) ali təhsil və peşə hazırlığı,  
6) mal və xidmətlər bazarının səmərəliliyi,  
7) əmək bazarının səmərəliliyi,  
8) maliyyə bazarının inkişafı,  
9) texnoloji inkişafın səviyyəsi,  
10) daxili bazarın həcmi, 
11) müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyi, 
12) innovasiya potensialı [10, s. 122; 11, s.11]. 
Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin səviyyəsi ilə milli insan kapitalının vəziyyəti 

arasındakı əlaqəni kəmiyyətcə qiymətləndirən inteqral göstərici insan inkişafı indeksidir.  
Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin mahiyyətinin və göstəricilə-

rinin müəyyənləşdirilməsinə yanaşmaların öyrənilməsi rəqabət qabiliyyətinin dörd konsepsiyasını 
ayırmağa imkan verir: 

- ticarət konsepsiyası - milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin ölkənin dünya bazarlarında 
yerini müəyyən edir; 

- investisiya konsepsiyası - rəqabətqabiliyyətlilik istehsal amillərini yaratmaq və cəlb etmək 
qabiliyyəti kimi özünü göstərir; 

- istehsal konsepsiyası - makro səviyyədə rəqabətqabiliyyətlilik ölkənin əmək məhsuldarlığını 
yüksəltmək qabiliyyəti kimi özünü göstərir; 

- innovativ konsepsiya - milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin dəyişikliklərə uyğunlaşmaq, 
innovasiyaları inkişaf etdirmək və həyata keçirmək qabiliyyəti kimi özünü göstərir. Müasir dövrdə 
innovasiyalar vasitəsilə resurslardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması milli iqtisadiyyatın əsas 
prioritetlərindən biridir. 

  Yeni çağırışlar şəraitində milli iqtisadiyyatın  qeyri-neft sektoru sahələrinin rəqabət 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi  yolları  

İstərdik ki, müasir rəqabət mexanizminə və iqtisadi inkişafın reallıqlarına ən uyğun olanı müəy-
yən etmək üçün bu konsepsiyaları daha ətraflı nəzərdən keçirək.  

1. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin ticarət konsepsiyası. Birinci konsepsiyaya uyğun 
olaraq, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti bilavasitə ölkənin ticarət fəaliyyətinin effektivliyi 
ilə müəyyən edilir. Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin ticarət konsepsiyası çərçivəsində 
aparılan tədqiqatlar rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin ixrac və idxal qiymətlərinin nisbətindən, 
habelə xarici valyutanın real məzənnəsindən asılılığını aşkar etməyə imkan verir. Hesab olunur ki, 
beynəlxalq bazarlarda malların satışı ilə bağlı iqtisadiyyatda problemlər yarandığı halda, milli 
valyutanın devalvasiyaya ehtiyacı var ki, bu da vəziyyəti yaxşılaşdıracaq. Çünki milli istehsal-
çıların məhsullarının qiymətləri xarici alıcılar üçün daha aşağı olacaq. Belə bir şərh çərçivəsində 
ölkənin rəqabət qabiliyyətinin göstəricilərindən biri də inflyasiyanın səviyyəsi və əsas ticarət tə-
rəfdaşı olan ölkələrin valyuta məzənnələrindəki dəyişikliklər nəzərə alınmaqla müəyyən edilən 
milli valyutanın real effektiv məzənnəsidir. Bununla belə, milli valyutanın devalvasiyası eyni za-
manda rəqabət qabiliyyətinin azaldılması amilidir. Çünki devalvasiya inflyasiya gözləntilərini 
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artırır. Beləliklə, valyutanın devalvasiyası iqtisadi inkişafa ziddiyyətli təsir göstərir və həmişə rə-
qabət qabiliyyətinin artmasına səbəb olmur. 

2. Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin investisiya konsepsiyası. Milli iqtisadiyyatın 
rəqabət qabiliyyətinin investisiya konsepsiyası ölkənin rəqabət üstünlükləri kimi əsas istehsal 
amillərini (investisiya, insan kapitalı) cəlb etmək qabiliyyətini vurğulayır. İnvestisiya kon-
sepsiyasına görə, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin ən mühüm göstəricisi birbaşa xarici 
investisiyaların səviyyəsidir, çünki investorlar investisiya obyekti seçərkən maksimum gəlir və 
etibarlılığa can atacaqlar. Bu konsepsiya kontekstində bir sıra xarici iqtisadi jurnalların ekspert 
qrupları tərəfindən milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin göstəriciləri kimi ölkə-
lərin investisiya cəlbediciliyinin müxtəlif kompleks göstəricilərindən istifadə olunur. Həmin jur-
nallarda qiymətləndirmə üçün həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət göstəricilərindən istifadə olunur: 
iqtisadi səmərəlilik, siyasi risk səviyyəsi, borcun vəziyyəti, kredit qabiliyyəti, bank kreditlərinin 
mövcudluğu, qısa və uzunmüddətli maliyyələşdirmənin mövcudluğu, fors-major halların baş ver-
mə ehtimalı.  

3. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin istehsal konsepsiyası. Hal-hazırda ən çox yayılmış 
olan milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin istehsal konsepsiyasıdır. Bu konsepsiyaya görə, 
rəqabət üstünlüklərinin əldə edilməsi birbaşa məhsuldarlıqdan, yəni iqtisadi sistemin istehsal 
potensialından tam istifadə etmək qabiliyyətindən asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra müəl-
liflər bu konsepsiya çərçivəsində rəqabət qabiliyyətini əmək məhsuldarlığının səviyyəsi ilə, bəzi-
ləri isə adambaşına düşən gəlir səviyyəsi ilə əlaqələndirirlər. Adambaşına düşən gəlir daha geniş 
yayılmışdır. Adambaşına düşən ÜDM-in səviyyəsi inkişaf etmiş ölkələri müqayisə edərkən geniş 
istifadə olunur. Çünki o, ölkə əhalisinin rifah səviyyəsini və maddi nemətlərin əhali üçün əlçatanlıq 
dərəcəsini müəyyən edir. Qeyd etmək lazımdır ki, eyni zamanda adambaşına düşən ÜDM-i aşağı 
olan ölkələr daha yüksək ÜDM-ə malik olan ölkələrlə müqayisədə daha yüksək artım tempinə 
malik ola bilər ki, bu da çox vaxt istifadə olunmamış resursun, əmək və istehsal potensialının ol-
ması ilə bağlıdır.  

4. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin innovativ konsepsiyası. Milli iqtisadiyyatın 
rəqabət qabiliyyətinin innovativ konsepsiyası rəqabətin funksional konsepsiyasına əsaslanır. Bu 
baxımdan rəqabət yeni ideyaların daim axtarışına və müəssisənin müxtəlif aspektlərində elmi-tex-
niki tərəqqinin tətbiqinə əsaslanan bazar rəqabətidir. Müvafiq olaraq, bu kontekstdə milli iqtisa-
diyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi innovasiyanın inkişafı və tətbiqi yolu ilə ölkənin bazar dəyişiklik-
lərinə tez uyğunlaşma qabiliyyəti kimi müəyyən edilir. J.Şumpeterin fikrincə, iqtisadiyyat əsas 
təkanı “yeni kombinasiyaların həyata keçirilməsindən”, yəni yeni əmtəələrin istehsalından, yeni 
texnologiyaların tətbiqindən və s.-dən alır [4, s.55]. 

Beləliklə, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin nəzərdən keçirilən dörd konsepsiyası təd-
qiq olunan iqtisadi kateqoriyanın mahiyyətini müxtəlif cür şərh etmələrinə və onun ayrı-ayrı əsas 
amillərinə diqqət yetirmələrinə baxmayaraq, bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etmir. Bundan əlavə, müx-
təlif konsepsiyalarda rəqabət qabiliyyətinin mümkün göstəriciləri bir-biri ilə sıx bağlıdır. Fikri-
mizcə, rəqabətqabiliyyətliliyin innovativ inkişaf konsepsiyası iqtisadi inkişafın hazırkı reallıq-
larına ən yaxşı cavab verir.  Çünki, innovasiyaları tətbiq etmək bacarığı milli iqtisadiyyatın təmin 
edilməsində və rəqabət qabiliyyətində indiki dövrdə əsas amildir. İnnovativ fəaliyyətin artırılma-
sına kömək edən iqtisadi şəraitin yaradılması hesabına milli təsərrüfat subyektlərinin dünya bazar-
larında rəqabət qabiliyyətinin artmasına nail olmaq mümkündür ki, bu da həmin subyektlərin 
fəaliyyətinin səmərəliliyinin və bunun nəticəsində ölkədə yüksək rifah səviyyəsinin artmasına gə-
tirib çıxarır. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin şərhinə belə “innovativ” yanaşma ticarət, 
istehsal və investisiya konsepsiyalarına əsaslanan “ənənəvi” yanaşmadan fərqlənir (cədvəl 1). Bu 
fərqlər aşağıdakılardan ibarətdir:  

- milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinə nail olmaq göstəriciləri təkcə ölkənin payının art-
ması deyil, iqtisadi artımın və əhalinin rifahının yüksəlişinin intensiv növünü təmin edən yüksək 
innovasiya səviyyəsidir;  
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- milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin əsas amilləri əmək, təbii ehtiyatlar, kapital deyil, 
elmi tədqiqat, yaradıcı fəaliyyət, innovasiyaları tətbiq etmək bacarığı kimi innovativ amillərdir;  

- milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsinin əsasını təsərrüfat subyektləri 
arasında sıx əlaqələr hesabına yaranan sinergik effekt təşkil edir;  

- elm və innovasiyalar iqtisadi artımın daha çox endogen amili kimi çıxış edir [5, s.86]. 
Postindustrial iqtisadiyyatda dəyişikliklərə uyğunlaşmaq və innovasiyaları tətbiq etmək baca-

rığı milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsində həlledici amilə çevrilir. Rəqabət-
qabiliyyətliliyin innovativ konsepsiyasından Ümumdünya İqtisadi Forumunun nümayəndələri tə-
rəfindən ölkələrin Qlobal Rəqabətlilik İndeksinin müəyyən edilməsi metodologiyasının işlənib 
hazırlanması prosesində istifadə edilmişdir. 

Bu indeksin metodologiyasına uyğun olaraq, milli iqtisadiyyatların rəqabət qabiliyyətinə üç 
qrupda birləşən geniş spektrli amillər təsir edir:  

- əsas tələblər: institutlar, infrastruktur, makroiqtisadi sabitlik, fərdi təhlükəsizlik, insan kapita-
lının inkişaf səviyyəsi;  

- səmərəliliyin artırılması şərtləri: inkişaf etmiş insan kapitalı, əmtəə bazarlarının səmərəliliyi, 
əmək bazarının səmərəliliyi, maliyyə bazarının səmərəliliyi, texnoloji hazırlıq, bazarın açıqlığı və 
tutumu;  

- innovativ inkişafın şərtləri: biznesin aparılması və innovasiyaların mürəkkəbliyi.  
Bu amil qruplarının təsir dərəcəsi adambaşına düşən ÜDM-in səviyyəsi ilə müəyyən edilir. 
Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinə institusional amillər də təsir göstərir. İnstitusional 

amillər əsasında milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması əhalinin rifahının və həyat 
səviyyəsinin yaxşılaşmasına səbəb olan sosial-iqtisadi sferanın keyfiyyət və kəmiyyət transforma-
siyası prosesidir. Milli təsərrüfat kompleksinin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsini ölkənin iqtisadi 
sisteminin inkişafında ayrılmaz amillərdən biri hesab etmək olar. İqtisadi sahənin modernləşdiril-
məsi və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması isə bu məqsədə çatmaq üçün əsas vasitə kimi çıxış 
edir.  

İnstitusional rəqabət qabiliyyətinə iki mövqedən baxmaq olar:  
1. İqtisadiyyatın inkişaf və modernləşmə səviyyəsi mövqeyindən; 
2. Digər qurumların rəqabət üstünlükləri ilə müqayisə baxımından [7, s. 6]. 
Milli iqtisadiyyatın institusional rəqabət qabiliyyətinin artırılması mövcud iqtisadi sistemin iş 

qabiliyyətindən, sistemin həyat qabiliyyətini şərtləndirən amillərdən asılıdır. Nəticədə institusional 
komponentə malik alətlərdən istifadə əsasında neqativ amilləri azaltmaq və ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafı üçün əlverişli mövqeləri artırmaq mümkün olur. İnstitusional rəqabətqabiliyyətlilik milli 
iqtisadiyyatın inkişafının idarə edilməsinin əsas vasitələrindən birinə çevrilir və ölkənin və onun 
subyektlərinin iqtisadi sisteminin inkişafına, habelə bu inkişafın kəmiyyət və keyfiyyət tərəfinə təsir 
göstərir [8, s.165]. Bütövlükdə, milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi sənayeyə, bazara və 
cəmiyyətin digər mühüm sahələrinə təsir edən hökumət və korporativ qərarların qəbulu ilə sıx 
bağlıdır. Rəqabətqabiliyyətlilik anlayışının tətbiqinin genişliyinə əsaslanaraq, ən çətin məsələlərdən 
biri onun qiymətləndirilməsidir. O, müxtəlif amillərə və göstəricilərə əsaslanır [6, s. 240].  

 
Nəticə 

Beləliklə, həm xarici, həm də daxili bazarlarda artan rəqabət fonunda ölkə iqtisadiyyatının 
davamlı inkişafı yalnız milli iqtisadiyyatın və onun subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin səviyyə-
sinin əsaslı şəkildə yüksəldilməsi ilə mümkündür. Bu, dövlət orqanlarının və sahibkarlıq subyekt-
lərinin praktiki fəaliyyətinin əsas vektoruna çevrilməli olan ölkənin inkişafının strateji məqsəd-
lərindən biridir. Məhz milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması sosial inkişafın və da-
vamlı iqtisadi artımın yüksək səviyyəsi olan əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və ictimai 
rifahın yaxşılaşdırılmasının əsas problemlərindən biri və əsas alətidir.  

Milli iqtisadiyyatın institusional rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi çərçivəsində aşağıdakılar 
lazımdır:  
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−  məqsədlər ağacını formalaşdırmaq və ən strateji əhəmiyyətli və perspektivli inkişaf sahələrini 
seçmək;  

−  gələcək inkişaf üçün variantları və ssenariləri hazırlamaq;  
−  arzu olunan nəticələrin real əldə olunma dərəcəsini əsaslandırmaq üçün proqnoz hazırlamaq;  
−  işlərin gedişinə və yekun nəticəyə nəzarət etmək üçün göstəricilərin optimal birləşməsini for-

malaşdırmaq;  
−  təhlil edilən prosesin bütün həlledici parametrləri üçün hədəfləri müəyyən etmək;  
−  müvafiq məlumat axınını təşkil etmək;  
−  yekun nəticələri qiymətləndirmək və düzəldici tədbirlər görmək və s.  
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Вопросы повышения конкурентоспособности сферы ненефтяного сектора 
национальной экономики в современном периоде 

 

Резюме 
Цель исследования – состоит из определения эффективных форм и методов,  путей 

обеспечения повышения конкурентоспособности сферы ненефтяного сектора националь-
ной экономики в современном периоде. 
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Методология исследования –  состоит из экономических методов: анализа, синтеза и 
обобщения, так же научно-методологических подходов разных учёных-исследователей. 

Практическое значение исследования – состоит из определения более действующих 
мер  и механизмов по повышению конкурентоспособности сферы ненефтяного сектора на-
циональной экономики в современном периоде. 

Результаты исследования – подготовлен ряд обоснованных предложений, которые мо-
гут способствовать повышению конкурентоспособности сферы ненефтяного сектора на-
циональной экономики в контексте новых реалий. 

Оригинальность и научная новизна исследования –  обоснованы и предложены эф-
фективные меры и механизмы, обеспечивающие повышение конкурентоспособности сфе-
ры ненефтяного сектора национальной экономики в условиях новых глобальных вызовов. 
Рассмотрена и обоснована необходимость максимального обновления или существенного 
совершенствования действующих механизмов и инструментарий по обеспечению конку-
рентоспособности ненефтяной сферы экономики страны. Подготовлен ряд рекомендаций и 
внесены предложения по интенсификации процессов повышения конкурентоспособности в 
данной сфере.  

Ключевые слова: национальная экономика, ненефтяной сектор, Конкурентоспо-
собность, конкурентоспособность ненефтяного сектора, приоритеты развития наци-
ональной экономики, экономическая эффективность.  
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Issues of increasing the competitiveness of the non-oil sector of the national economy in the 

contemporay times 
 

Summary 
The purpose of the study-  is to study the issues of increasing the competitiveness of the non-

oil sector of the national economy in contemporary times and to provide new approaches to these 
issues. 

Research methodology – various economic methods were used, including analysis, synthesis 
and generalization. 

The practical significance of the research- is to identify scientific and practical approaches 
to increase the competitiveness of the non-oil sector of the national economy in the current 
situation in accordance with new challenges. 

Results of the research- are to take measures to increase the competitiveness of the non-oil 
sector of the national economy and make more efficient use of the potential of these sectors at a 
time of growing global challenges. 

Originality and scientific novelty of the research –The strategic role of increasing the 
competitiveness of the non-oil sector of the national economy in modern times has been 
substantiated. The priority of the non-oil sector in the development of the national economy and 
the improvement of its structure is given by scientific arguments. Recommendations and 
suggestions were made to increase the competitiveness of the non-oil sector of the national 
economy in the face of new and global challenges.  

Key words: national economy, non-oil sector, competitiveness, non-oil sector competi-
tiveness, national economy development priorities, economic efficiency.   
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BÖYÜK İPƏK YOLU LAYİHƏSİNİN SİYASİ-İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ 

PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – Böyük İpək Yolu layihəsinin yaratdığı potensial imkanlardan səmərəli 

istifadə ilə bağlı təklif və tövsiyələrin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. 
Tədqiqatın metodologiyası – araşdırma zamanı sistem və kompleks yanaşma, induksiya və 

deduksiya metodlarından istifadə edilib, habelə nəqliyyat xidmətlərinin, beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizlərinin iqtisadi inkişafa təsiri müxtəlif aspektlərdən müqayisəli təhlil edilib və müvafiq 
ümumiləşdirmələr aparılıb.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – alınmış nəticələr, irəli sürülmüş təklif və tövsiyələr nəzəri və 
praktiki problemlərin həll olunmasında, eləcə də beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərindən istifadə 
zamanı tətbiq edilə bilər.  

Tədqiqatın nəticələri – müasir dünya iqtisadiyyatının reallıqları, qlobal məkanda baş verən 
tendensiyalar, ölkənin və regionun perspektivləri nəzərə alınmaqla beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlə-
rindən səmərəli istifadə, tranzit xidmətlərinin inkişafı üzrə təklif və tövsiyələrin işlənib hazırlan-
masından ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Məqalədə İpək Yolu layihəsinin əhəmiyyəti izah 
edilir. Çin-Avropa və əks istiqamətdə daşımaların dinamikası təhlil edilir. Müəllif Çin, Avropa 
İttifaqı, Orta Asiya ölkələri və Azərbaycanda İpək Yolundan istifadə ilə bağlı görülən işlərdən 
bəhs edir. Məqalədə “Bir kəmər, Bir yol” layihəsi nəzərdən keçirilir, bu istiqamətdə təklif edilən 
marşrutlara münasibət bildirilir. Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə daşımalar, idxal-
ixrac proseslərində müxtəlif nəqliyyat növlərinin iştirakı konkret rəqəmlərlə ifadə olunur. Müəllif 
Azərbaycan Respublikasının İpək Yolundan gözləntilərini qeyd edir və bu gözləntilərin reallaş-
dırılması ilə bağlı fikirlərini bildirir. Eyni zamanda, məqalənin sonunda Zəngəzur dəhlizinin bey-
nəlxalq nəqliyyat layihələrindən istifadəyə təsir imkanları göstərilir. Azərbaycanda xarici bazarla-
ra çıxış imkanları olan özəl daşınma subyektlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi, yük avtomobili 
parkının zənginləşdirilməsi, yük cəlbediciliyi istiqamətində addımların atılması və s. təklif edilir.  

Açar sözlər: Böyük İpək Yolu, Avropa, Çin, beynəlxalq daşımalar, idxal, ixrac, avtomobil, 
dəniz-çay nəqliyyatı, dəmir yolu.    

  
Giriş 

İpək yolunun tarixi 
XX əsrin son onilliyində Sovet imperiyasının süqutu, dünyanın bloklara bölünməsinin aradan 

qaldırılması soyuq müharibəyə son qoydu, böyük bir coğrafi bölgədə geosiyasi vəziyyəti kökün-
dən dəyişdirdi. Bəşəri tərəqqi üçün dünya təsərrüfatı sisteminin bütün həlqələri arasında qarşılıqlı 
faydalı hərtərəfli əlaqələrin daha da dərinləşməsi yolunda geniş imkanlar yarandı. Bu coğrafi mə-
kanda Xəzər hövzəsinin zəngin neft yataqlarının mühüm bir hissəsinə nəzarət edən Orta Asiya və 
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Qafqazın yeni müstəqil dövlətləri özünəməxsus yer tutur. Dünyanın neft xəzinəsi sayılan İran kör-
fəzindən sonra öz əhəmiyyətinə görə ikinci yerdə duran bu regionda neft ehtiyatı 30 mlrd. ton, qaz 
ehtiyatı isə onlarla trillyon kub metr təşkil edir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə XXI əsrin 
ikinci yarısında orta illik neft hasilatı burada 100 mln. tona çata bilər. Uran və digər mühüm filiz 
növləri, qızıl ehtiyatı, habelə pambıq parça istehsalı imkanları nəzərə alındıqda regionun əhəmiy-
yəti daha da artır.  

Əsrin əvvəllərində Qafqaz və Orta Asiyada nüfuz uğrunda Rusiya və İngiltərənin apardığı 
mübarizəni əks etdirən “böyük oyun” ifadəsi əsrin sonunda siyasi leksikona “yeni böyük oyun” 
ifadəsi altında fərqli kontekstdə yenidən atıldı. Lakin zaman dəyişmiş, bir regionun digər region, 
bir dövlətin digər dövlət üzərində hegemonluğuna əsaslanan imperiyalar süqut etmiş, onların yerit-
dikləri işğalçı siyasi kurslar iflasa uğramışdır. Dünya bütün dərinliyi ilə dərk etməyə başlamışdır 
ki, sivilizasiyanın gələcəyi regionlar və dövlətlər arasındakı münasibətlərin mahiyyətindən, bu 
münasibətlərin qarşılıqlı faydalılıq prinsipinə əsaslanmasından asılıdır. Məhz buna görə də müx-
təlif geosiyasi maraqların toqquşmasına deyil, ümumi maraqların əlaqələndirilməsi prinsipinə 
əsaslanan “Böyük İpək Yolu” ideyasının ortaya atılıb, həyata keçirilməyə başlanması bəşəriyyətin 
qlobal problemlərinin həlli yolunda, dünyanın inkişafında yeni və nəhəng bir addım hesab edilir. 
Tarixi hadisələrin təbii axarı nəticəsində meydana gəlmiş və Qərblə Şərqi qırmızı tellərlə bir-birinə 
bağlayan qədim “İpək yolu”nun bərpasının gələcək nəsillərin ümumi rifahının yüksəldilməsində 
mühüm rol oynayacağı getdikcə daha aydın dərk edilir [1, s.323-332; 9,s.23-47].  

İpək yolu – keçmişdən gələcəyə aparan yol 
“Böyük İpək Yolu” layihəsinin əhatə etdiyi ölkələr üzrə əhalinin ümumi sayı 70 milyon nəfər-

dən çoxdur. Layihənin əsas hədəfini təşkil edən Orta Asiya və Qafqazın müstəqil ölkələrinin 
ümumdünya təsərrüfat dövriyyəsinə fəal cəlb olunması, onların 70 illik sovet dövründə yığılıb 
qalmış sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsi və nəhayət, bu dövlətlərin siyasi və iqtisadi 
müstəqilliklərinin möhkəmləndirilməsi üçün daha geniş perspektivlər açır. Məlum olduğu kimi, 
sovet iqtisadi sistemini səciyyələndirən bir çox çatışmazlıqlar  - iqtisadiyyatın qapalı xarakteri, 
ölkənin inkişaf etmiş dövlətlər üçün yanacaq-xammal bazasına çevrilməsi, zəif kənd təsərrüfatı, 
dünya bazarında rəqabət aparan məhsul istehsal etməyə qadir olmayan sənaye - bu respublikalarda 
özünü daha kəskin şəkildə göstərirdi. 

Tarixə nəzər saldıqda aydın olur ki, eramızdan əvvəl I əsrdən fəaliyyətə başlayan  ticarət yolları 
dəstinə İpək Yolu adı Polşa coğrafiyaşünası Ferdinand Freiherr von Richthofen tərəfindən verilib. 
İlk dəfə 1877-ci ildə coğrafiyaşünas alim öz kitabında İpək yolu ifadəsini işlətmişdir. Coğrafiyaçı 
alimin fikrincə, bu ad o dövrdə marşrut boyunca daşınan ən prestijli məhsuldan – İpəkdən qay-
naqlanır. O dövrdə ipək daha iri həcmdə Çində istehsal edilirdi, Avropada, xüsusən Romalılar 
arasında isə ipəyə tələb çox yüksək idi. Yolun adının da məhz buradan qaynaqlandığı bildirilir [9; 
11; 12; ].  

Son illər isə Böyük İpək Yolunun dirçəldilməsi layihəsi Çinin təşəbbüsü ilə “Bir kəmər, bir 
yol” kimi tanınır. Yaxın illərdə Çin bunun üçün 100 milyard dollardan çox vəsait ayırmağı plan-
laşdırır. Təqribən 2100 il əvvəl əsası qoyulmuş qədim İpək Yolu Çin hökumətinin həm kom-
mersiya, həm də siyasi strategiyası olan bu təşəbbüslə bugünkü dünya nəqliyyatı üçün öz əhəmiy-
yətini yenidən qazanacaq. Hələ o zaman bu marşrut Çin və Avropa arasında malların daşınması 
üçün istifadə olunurdu. Eyni zamanda, bir yoldan deyil, əsas və köməkçi yollardan ibarət bütöv 
bir yol şəbəkəsindən gedir. Hansı ki, bu yol artıq Çin, Hindistan, Pakistan, Əfqanıstan, Qırğızıstan, 
Tacikistan, Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan, İran və Türkiyə kimi ölkələrdən keçir.  

Yolun əsası qoyulduğu illərdən əmtəələrin satışı, çatdırılması və dəyişdirilməsi yeni mərhələyə 
keçdi. Əvvəllər əmtəələrin daşınması uzun müddətə başa gəlirdi və marşrut boyunca təqribən 1-
1.5 ay vaxt tuturdu. Hazırda isə yeni, daha səmərəli marşrutların yaradılması nəticəsində əmtəələr 
bir qitədən digər qitəyə 15 günə çatdırıla bilir. Onu da qeyd edək ki, karvan yolu kimi dəvələrdən 
nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunurdusa, bu gün onları qatarlar və avtomobillər əvəz edib. “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsünün mühüm hissəsini infrastrukturun inkişafı təşkil edir ki, buraya da 
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dəmir yolu və avtomobil yolları şəbəkələri, boru kəmərləri və dəniz limanları daxildir. Eyni 
zamanda, İpək Yolu boyunca həm Çində, həm də Orta Asiyada nəhəng sənaye kompleksləri yaran-
maqdadır. Xüsusilə, mərkəzi ofisi Çində yerləşən logistika şirkətləri (Militzer & Münch və s.) Orta 
Asiyada nəhəng mərkəzlər yaratmaqdadırlar [3;7; 8].   

Çin və Böyük İpək yolu 
Artıq Çindən Mərkəzi Asiyaya gedən marşrut boyunca xüsusi mərkəzlər fəaliyyətdədir. Kon-

teyner qatarı Çinin şərqindəki Xuzhou şəhərini Özbəkistanın paytaxtı Daşkəndlə birləşdirir. 
Araşdırmalar göstərir ki, yalnız 2022-ci ilin yanvar və fevral aylarında bir sənaye layihəsi çər-
çivəsində Çindən Özbəkistana üç qatar göndərilib. Əsas yük polad materialları olmaqla 20 futluq 
konteynerlərə yığılır və konteynerlər qatara yerləşdirilib və Tszyansu əyalətindəki Xuzhou şəhə-
rindən Daşkəndə hər daşınma cəmi 10-12 gün çəkib. İnternet üzərindən əldə edilmiş məlumatlara 
görə daşıma əməliyyatları Militzer & Münch və InterRail şirkətlərinin sıx əməkdaşlığı şəraitində 
həyata keçirilib. Hansı ki, yalnız 2021-ci ildə InterRail şirkəti Çindən Avropaya İpək Yolu ilə 
təxminən 280 qatar göndərib [8; 11; 12]. 

Militzer & Münch Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkmənistanda filialları 
ilə Mərkəzi Asiyanın aparıcı nəqliyyat və logistika şirkətlərindən birinə çevrilib. Yaxın gələcəkdə 
şirkətin Azərbaycanda da fəaliyyətə başlayacağı planlaşdırılır. Şirkət əsasən standart nəqliyyat 
xidmətləri təklif edir. 

Bu yaxınlarda Militzer & Münch şirkəti Tacikistanda iki böyük layihənin qalibi olub. Bunlardan 
biri ayda altı və ya daha çox yük maşını göndərən, mebel və ev əşyaları satan bir mağaza üçün 
çatdırılmanı əhatə edən uzunmüddətli müqavilədir. Müşahidələr göstərir ki, ilkin olaraq, dekabr və 
yanvar aylarında Militzer & Münch Polşadan Tacikistana 17 avtomobil daşımaları həyata keçirib. 
İkinci layihə isə Militzer & Münch-in bənd layihəsidir. Hazırda Tacikistanı şimaldan cənub-qərbə 
keçən və mühüm elektrik enerjisi mənbəyi olan Vaxş çayı üzərində bənd tikilir. Militzer & Münch 
tərəfindən Tacikistana təxminən 180-200 yük maşınının göndərilməsi planlaşdırılır [11; 12].  

İpək yolu boyunca daşınmalara dair statistik mənzərə 
Ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərir ki, bu istiqamətdə daha çox üstünlük konteyner daşıma-

larına məxsusdur. Son illər yalnız Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə minlərlə kontey-
ner daşınmışdır ki, bu da illər üzrə aşağıdakı kimidir.  

 
Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə ayrı-ayrı illərdə konteyner 

 daşımalarının həcmi, min  TEU3 
 

   

Mənbə: Araşdırmalar əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib 
                                                            

3 TEU 20 footluq konteyneri ifadə edir. 
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Göründüyü kimi, COVID-19 səbəbindən tətbiq edilən məhdudiyyətlər nəticəsində 2020-ci ildə 
2019-cu ilə nisbətən azalma müşahidə edilsə də, ümumilikdə konteyner daşınmalarında artan di-
namika təmin olunub.   

Ümumiyyətlə isə, ən böyük tərəfdaşlar olan Çin və Avropa arasında müşahidə edilən ticarət 
dinamikası beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafını zəruri edir. Yalnız tranzit daşınmaların 
artması deyil, Çin və Avropa İqtisadi Birliyinin inkişaf dinamikası tərəflər arasında əlaqələrin in-
kişafını zəruriləşdirir. İki tərəf arasında illik ticarət dövriyyəsinin ilbəil artaraq 600 milyard dollar 
ətrafında olması da bunun bariz nümunəsidir.    

Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin Çin ixracından əldə etdiyi məhsullar ümumi ixracın 49,8%-
ini təşkil edir. Xarici ölkələrə əmtəələrin idxal və ixracının fiziki həcmlərinin nəqliyyat növləri 
üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir.  

 
Çinin illik idxal və ixracında müxtəlif nəqliyyat növlərinin payı, %-lə 

(orta göstərici)  
 

 
 

Mənbə: Araşdırma əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib.  
 
Göründüyü kimi, Avropadan-Çinə və əks istiqamətdə daşımalar ilbəil artır. Eləcə də bu artımlar 

ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə özünü fərqli şəkildə büruzə verir. Bununla belə müşahidə edilən 
odur ki, bir qisim mütəxəssislər Azərbaycan Respublikasını “Bir kəmər, Bir yol” layihəsindən kə-
narda tutmağa çalışırlar. Daha doğrusu, müzakirə edilən marşrutların içərisində ölkəmizin kəna-
rından keçən, Azərbaycanla hər hansı bağlılığı olmayan istiqamətlər də mövcuddur. Təbii ki, bu 
arzuedilən deyil və Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərindən gözləntilərini azalda bilər. 
Bu baxımdan da, ölkəmizdə vacib məsələlərdən biri də nəqliyyat dəhlizlərinin və infrastrukturun 
inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, yük cəlbediciliyi istiqamətində də addımların atılmasıdır. Bu istiqa-
mətdə istər dövlət, istərsə də özəl sektor təmsilçiləri davamlı addımlar atmalıdırlar. Təbii ki, bu 
sahədə görüləcək işlər, atılacaq addımlar dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı sayəsində həyata keçiri-
lərsə, daha səmərəli ola bilər [10; 11; 12].  

Azərbaycan və Böyük İpək Yolu 
Ümummilli lider Heydər Əliyev “Böyük İpək Yolu” layihəsində Azərbaycanın xüsusi rol oyna-

dığını vurğulayaraq, qeyd edirdi ki: “Azərbaycan “İpək yolu”nun mərkəzində yerləşir.... “İpək 
yolu” Yaponiya, Çin və Mərkəzi Asiyadan keçib Xəzərə çıxacaqdır. Xəzərdə Şərq və Qərb 
sahilləri arasında keçid bərəsi var və bu bərə Azərbaycana məxsusdur. Bakı “İpək yolu”nun 
üstündə yeganə iri dəniz limanıdır. Ona görə də Azərbaycan burada çox mühüm strateji 
mövqe tutur” [13].  

Son dövrlər - XXI əsrdə beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın daha dərinləşməsi səbəbindən regi-
onda və ya dövlətdə sosial-iqtisadi proseslərin gedişi əhəmiyyətli dərəcədə bu region və ya dövlə-
tin dünyada mövcud olan hansı nəhəng inteqrasiya birliklərinə daxil olacağından əhəmiyyətli də-
rəcədə asılıdır. Texnoloji inqilabların beşiyi olan Avropaya alternativ yollarla çıxış bu ölkələrdə 
istər iqtisadiyyatın müasir texniki və texnoloji əsaslarla yenidən qurulması və dirçəldilməsində, 
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istərsə də bazar iqtisadiyyatının formalaşmasında mühüm rol oynayacaqdır.  
Digər tərəfdən, danılmaz faktdır ki, bu ölkələr zəngin təbii sərvət ehtiyatlarını yalnız öz gücünə 

arxalanmaqla mənimsəmək imkanına malik deyildi. Onların ənənəvi tərəfdaşı olan Rusiya isə 
özünün kifayət qədər iqtisadi problemlər burulğanında boğulurdu və oradakı imperiyapərəst qüv-
vələr bu ölkələrlə əməkdaşlıqda SSRİ dağıldıqdan sonra da öz imperiya ambisiyalarından əl çək-
mirdi, onların siyasi və iqtisadi müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi yolunda maneələr yaratmaq-
da davam edirdilər. Ona görə də Böyük ipək yolu layihəsi Orta Asiya və Qafqaz ölkələrinin Ru-
siyadan asılılığının zəiflədilib aradan qaldırılmasında da müstəsna rol oynamışdır. Bu layihə 
zəngin faydalı qazıntı potensialının istismarı üçün həmin ölkələrin xarici kapital cəlb etmək im-
kanlarını da genişləndirmişdir [1, s.326-330; 2].  

İpək yolu üzərində yerləşən postsovet ölkələrində nisbətən inkişaf etmiş nəqliyyat sistemi möv-
cud olsa da, bu sistem həll edilməsi həyati əhəmiyyət kəsb edən bir çox ciddi problemlərlə qarşı-
qarşıya qalmışdır. Qlobal iqtisadiyyatın sabit inkişafı üçün strateji əhəmiyyətə malik olan bu ölkə-
lərin nəqliyyat sistemi sovet dövründə elə təşkil olunmuşdur ki, həmin sistem bu dövlətləri Rusiya 
bazarlarına bağlamış, onların xarici dünyaya çıxışını mümkün qədər məhdudlaşdırmışdır. Mövcud 
nəqliyyat sistemi həmin dövlətlərin müstəqillik uğrunda apardıqları mübarizədə ən zəif həlqələrdən 
biridir. Dünya birliyinə müstəqil çıxış yollarının olmaması və iqtisadi cəhətdən, xüsusən əhalinin ilkin 
tələbat mallarına olan ehtiyaclarının ödənilməsində xaricdən asılılığı onların müstəqillik mübarizəsinə 
mane olmaq üçün imperiyapərəst qüvvələrə geniş istifadə etməyə imkan verir [1].  

Böyük İpək Yolunun bərpasını nəzərdə tutan TRACECA proqramının həyata keçirilməsi Bakı 
qovşağının nəqliyyat kommunikasiyalarının yeniləşməsinə ciddi təkan verir. Xəzərin Şərq və Qərb 
sahilləri arasında Azərbaycana məxsus xüsusi donanma Bərə keçidi artıq fəaliyyət göstərir, Ələt- 
də 400 ha sahəsi olan geniş terminal yaradılır. Bu mövqeyi saxlamaq məqsədi ilə dövlətin ərazi-
sində böyük nəqliyyat mərkəzinin fəaliyyətinin təşkil edilməsi üzrə kompleks proqramın yara-
dılması və reallaşdırılması üzrə işlərə başlanmışdır. Artıq, Bakı magistral layihələrinin həyata ke-
çirilməsi üzrə yalnız müzakirələr aparılan yer deyil, həmçinin nəqliyyat arteriyasının qlobal mər-
kəzinə və Şərq ilə Qərb arasında mühüm əlaqələndirici körpüyə çevrilir. Bütün bunlar iştirakçı 
dövlətlərin üzərinə böyük öhdəliklər qoyur, o cümlədən regionda Azərbaycanın siyasi və iqtisadi 
təsirini gücləndirir, onu lider dövlətə çevirir [1; 6; 8].  

Təbii ki, Böyük İpək yolu ilə yük dövriyyəsi son illər Asiya ölkələrində istehsalın, ixracın və 
idxalın artmasına müvafiq olaraq daha da böyüyəcək. Bu ölkələrin gələcək inkişafı Avropanın 
inkişaf etmiş sənaye ölkələri ilə əlaqələr yaratmağı və inkişaf etdirməyi zəruri edir. Bu magistral 
üzrə Asiya ölkələrinin məhsulları Avropaya yönələcəkdir. Misal üçün, hazırda Yaponiya ixracının 
60%-ni Avropaya göndərir, Çin və Cənubi Koreya da Avropaya öz ixracını artırmağa çalışır. Qər-
bi-Sibir Dəmiryolu və yeni İpək yolu arasındakı rəqabət nəqliyyat xərclərinin və tariflərin azal-
masına, daşımaların keyfiyyəti və təhlükəsizliyinin artmasına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində 
idxal-ixrac proseslərinin daha da sürətlənməsinə təsir edəcəkdir. BİY Layihəsinin həyata keçiril-
məsi istifadəçilər üçün alternativ marşrutlar ilə müqayisədə istər məsafə, istər zaman, istərsə də 
xərclər baxımından böyük üstünlüklər verir. Konkret olaraq, AB ekspertlərinin rəyinə görə, Böyük 
İpək yolunun həyata keçirilməsi yükün, təqribən, 2,0 km qısa məsafə ilə, 2 dəfə tez və 30% ucuz 
çatdırılmasını təmin edəcəkdir. Misal üçün, bir ton Özbək pambığının Qazaxıstandan və Rusiya-
dan keçərək Ukrayna limanlarına qədər daşınması 100 dollardan baha başa gəlir. Lakin 
TRACECA dəhlizi üzrə Azərbaycandan aparılması isə cəmi 55 dollara, yəni 2 dəfə ucuz başa gəlir.  
Bu baxımdan da, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi perspektivdə nəinki dayanıqlı olaraq ar-
tan gəliri təmin edir və yeni iş yerləri açır, həmçinin ticarət şərtlərinin yaxşılaşması üçün şərait 
yaradır. Bütün bunlar ölkənin inkişafı üçün böyük təkan verəcəkdir. Yolun Avropa nəqliyyat şəbə-
kəsinə inteqrasiyası elmi və mədəni əlaqələrin, turizmin inkişafı, az zaman və vəsait xərcləri ilə 
dövlətlərarası yük və sərnişin daşınmalarının artırılmasına zəmin yaradır. Hətta bir çox mütəxəs-
sislər Böyük İpək Yolunu (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizini) Suveyş və Panama kanalları 
kimi dünya səviyyəli layihələr ilə müqayisə edirlər [1; 6; 8; 10]. 
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Nəticə 
Zəngəzur dəhlizindən gözləntilər 
Bütün bunlarla belə, ölkəmizin 44 günlük Vətən müharibəsində tarixi Zəfər qazanması, öz əra-

zilərini işğaldan azad etməsi nəqliyyat əlaqələrinin də inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Xüsu-
silə, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması ideyası gələcəkdə nəqliyyat-tranzit qovşağı kimi Azərbayca-
nın əhəmiyyətini və nüfuzunu daha da artıracaqdır. Region ölkələri üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edən Zəngəzur dəhlizi, Böyük İpək Yolunun tərkib hissəsi kimi, Azərbaycan Respublikasının bey-
nəlxalq nəqliyyat layihələrindən gözləntilərini daha da artırır. Bunları nəzərə alaraq ölkəmizdə 
nəqliyyat sisteminin bazar münasibətlərinə uyğunlaşdırılması, özəl daşıyıcıların inkişafının stimul-
laşdırılması ilə xarici bazarlara çıxış imkanlarının artırılması və ümumilikdə ölkəmizin yük avto-
mobili parkının xarici bazarlara çıxa biləcək nəqliyyat vasitələri ilə zənginləşdirilməsi zəruridir. 
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Политическое - экономическое значение и перспективы проекта Великого 

шелкового пути 
 

Резюме 
Цель исследования – разработка предложений и рекомендаций по эффективному ис-

пользованию потенциала, созданного проектом «Великий шелковый путь». 
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Методология исследования – в исследовании применялся системный и комплексный 
подход, методы индукции и дедукции, а также сравнительный анализ влияния транспорт-
ных услуг, международных транспортных коридоров на экономическое развитие с различ-
ных сторон и сделаны соответствующие обобщения. 

Значимость исследования – полученные результаты, предложения и рекомендации мо-
гут быть применены при решении теоретических и практических задач, а также при исполь-
зовании международных транспортных коридоров. 

Результаты исследования включают в себя разработку предложений и рекомендаций 
по эффективному использованию международных транспортных коридоров, развитию 
транзитных услуг с учетом реалий современной мировой экономики, тенденций в мировом 
пространстве, перспектив страны и регион. 

Оригинальность и научная новизна исследования: В статье объясняется важность 
проекта «Шелковый путь». Проанализирована динамика перевозок Китай-Европа и наобо-
рот. Автор рассказывает о работе, проделанной в Китае, Европейском Союзе, странах Цент-
ральной Азии и Азербайджане по использованию Шелкового пути. В статье рассматрива-
ется проект «Один пояс, один путь» и комментируются предлагаемые маршруты в этом 
направлении. Перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, 
участие различных видов транспорта в импортно-экспортном процессе выражены в кон-
кретных цифрах. Автор отмечает ожидания Азербайджанской Республики от Шелкового 
пути и высказывает свое мнение о реализации этих ожиданий. При этом статья завершается 
возможностями влияния на использование Зангезурского коридора в международных 
транспортных проектах. Поддержка деятельности частных транспортных предприятий, 
имеющих выход на внешние рынки в Азербайджане, пополнение автопарка, принятие мер 
по привлечению грузов и т.д. предлагается. 

Ключевые слова: Великий шелковый путь, Европа, Китай, международные перевоз-
ки, импорт, экспорт, автомобильный, морской-река, железнодорожный транспорт. 
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The political-economic importance and prospects of the Great Silk Road project 
 

Summary 
The aim of the study is to develop proposals and recommendations for the effective use of the 

potential created by the Great Silk Road project. 
Research methodology - the study used a systematic and integrated approach, induction and 

deduction methods, as well as a comparative analysis of the impact of transport services, 
international transport corridors on economic development from various aspects and made relevant 
generalizations. 

Significance of the research - the results obtained, suggestions and recommendations can be 
applied in solving theoretical and practical problems, as well as in the use of international transport 
corridors. 

The results of the study include the development of proposals and recommendations for the 
effective use of international transport corridors, the development of transit services, taking into 
account the realities of the modern world economy, trends in the global space, the prospects of the 
country and the region. 

Originality and scientific novelty of the research: The article explains the importance of the 
Silk Road project. The dynamics of China-Europe and vice versa transportation is analyzed. The 
author talks about the work done in China, the European Union, Central Asian countries and 
Azerbaijan on the use of the Silk Road. The article considers the "One Belt, One Road" project 
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and comments on the proposed routes in this direction. Transportation on the Trans-Caspian 
international transport route, the participation of various modes of transport in the import-export 
process are expressed in concrete figures. The author notes the expectations of the Republic of 
Azerbaijan from the Silk Road and expresses his views on the realization of these expectations. At 
the same time, the article concludes with the possibilities of influencing the use of the Zangazur 
corridor in international transport projects. Supporting the activities of private transportation 
entities with access to foreign markets in Azerbaijan, enriching the truck fleet, taking steps to 
attract cargo, etc. is offered. 

Key words: Great Silk Road, Europe, China, international transportation, import, export, 
road, sea-river transport, railway. 
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XARİCİ TİCARƏTƏ MÜASİR PARADİQMAL BAXIŞLAR VƏ AZƏRBAYCAN 

GERÇƏKLİYİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: - geoiqtisadi paradiqma fonunda xarici ticarəti tədqiq etmək, Azərbay-

canda xarici ticarətin fəaliyyət istiqamətlərinin araşdırılmasıdır.   
Tədqiqatın metodologiyası: - tədqiqatda müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə metodlarından isti-

fadə olunmuşdur. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: - tədqiqat göstərir ki, ölkənin inkişaf strategiyasının mərkəzi 

hədəfinin - xarici ticarət uduşunun faydanın maksimumlaşdırılmasına doğru dəyişməsi baş ver-
məkdədir. Geoiqtisadi yanaşmanın Azərbaycan iqtisadiyyatına potensial təsir imkanları araşdırıl-
malıdır.  

Tədqiqatın nəticələri: – aparılan tədqiqatda davamlı və dayanıqlı inkişaf nəticəsində ölkənin 
ixrac potensialının artırılmasına nail olunması hədəflənmişdir. Alınan nəticələr paradiqmal yeni-
ləşmə potensialının ümumkonseptual sərhədlərini müəyyənləşdirmək imkanı verir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: - Xarici iqtisadi inkişaf strategiyasnın formalaşma-
sında xarici ticarət uduşunun yüksəldilməsi və faydanın maksimumlaşdırılması hədəflənmişdir.  
Geoiqtisadi paradiqmanın tətbiqi nəticəsində dünya gəlirinin formalaşdırılması və bölgüsündə 
iştirak başlıca məqsədə çevrilmişdir ki, bu da tədqiqatın əsas gözlənilən nəticəsidir. 

Açar sözlər: geoiqtisadi paradiqma, geostrategiya, ixrac potensialı, neoklassik paradiqma. 
                                                                               

Giriş 
Qlobal iqtisadiyyatda baş verən keyfiyyət prosesinin yeniləşməsi dünya ticarətinə ənənəvi ya-

naşmanın “köhnəldiyini” ortalığa qoydu. Ölkələrarası münasibətlərdə yeni hədəflər müəyyənləş-
məyə başladı. 

Milli miqyasda ölkə mənafeyinə uyğun strateji istiqamətlər tətbiq edilməyə, fərqli nəzəri kons-
truksiyaların tərtibinə keçid hal-hazırda kütləvi xarakter almaqdadır.  

Hesab edirik ki, mövcud vəziyyəti əks etdirmək üçün xarici ticarətə müasir paradiqmal baxış-
ların təhlilinin aparılması məqsədəuyğundur. Əsas məqsədlər, onların metodiki istiqamətlərinin 
detallı şəkildə araşdırılması müasir dövrdə xarici ticarətin idarəedilməsi strukturunu müəyyən et-
məyə imkan verir. Belə ki, Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı ölkənin milli, regional 
və qlobal sferada seçdiyi milli inkişaf strategiyasından düz mütənasib asılılıqdadır.  

Paradiqmal baxışların yeniləşmə istiqaməti 
Bazar mexanizminin tənzimlənməsi, istehsalın təşkili və idarəedilməsi, iqtisadiyyatın struktu-

runun təkmilləşməsində xarici iqtisadi fəaliyyət təməl rolunu oynayır. Xarici ticarət, investisiya, 
maliyyə-kredit, məhsul, xidmət, informasiya, intellektual fəaliyyətin nəticələrinin ölkələrarası mü-
badiləsi xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas istiqamətləridir. Bu baxımdan  dünya ölkələri hərtərəfli 
iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün milli spesifikadan çıxış etməklə xarici iqtisadi inkişaf strategiyası 
formalaşdırırlar. İndustrial təsərrüfat tipi çərçivəsində sözügedən strategiyanın formalaşmasında 
əsas məqsəd xarici ticarət uduşuna nail olunması və xarici ticarət uduşunun yüksəldilməsi proble-
midir.  Təsərrüfat tipinin dəyişməsi, yeni keyfiyyət səviyyəsinə çıxış, bir sözlə postindustrial təsər-
rüfatın formalaşması ilkin olaraq yuxarıda bəhs etdiyimiz inkişaf strategiyasının əsas hədəfini – 
xarici ticarət uduşunu – faydanın maksimumlaşdırılması ilə əvəz etmişdir. Geoiqtisadi paradiqma-
nın tətbiqi nəticəsində hədəf daha konkret məzmun kəsb etmiş, dünya gəlirinin formalaşdırılması 
və bölgüsündə iştirak başlıca məqsədə çevrilmişdir. 
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Ümumiyyətlə, xarici ticarət sferasında fəaliyyətin təşkili, tənzimlənməsi, effektivlik problem-
ləri, eləcə də xarici ticarət uduşunun yüksəldilməsi və dayanıqlılığına nail olma poblemlərinə ya-
naşmada iki paradiqmal konstruktsiyanın müqayisəsi gerçəkliyin konseptual ümumiləşdirilmə-
sində əhəmiyyətli rol oynamaq iqtidarındadır. Paradiqmal yanaşma sistemli baxışların formalaş-
dırılması nöqteyi-nəzərindən də məqsədəuyğun hesab edilə bilər: 

1. Geoiqtisadi paradiqma; 
2. Neoklassik paradiqma. 
Regional inteqrasiya bloklarının yaradılması, iqtisadi regionlaşma, ölkələrarası  qloballaşma 

prosesinin dərinləşməsi, ölkələrin gücünü artırması üçün daha çox iqtisadi vasitə əldə etməsi 
zərurəti, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında iqtisadi təzadların artması  dünya 
gəlirinə çıxışı və dünya gəlirini yenidən bölüşdürmə  siyasətini labüd edir. Gəlirin böyük hissəsi 
texnoloji və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən əldə olunur. Geoiqtisadiyyat dövlətin 
qlobal və regional gücə iqtisadi cəhətdən nail olunmasına şərait yaradır. Geoiqtisadiyyat texnolo-
giyanın, bəşəri sərmayənin, yeni təbii qaynaqların regional və qlobal  miqyasda siyasi quruluşlar  
tərəfindən daha çox fayda əldə olunması üçün necə birlikdəliyə nail olunacağını araşdırır. Beynəl-
xalq ticarət əlaqələrinin və maliyyə bazarlarının dərininə inteqrasiyası geoiqtisadi vasitələri daha 
da gücləndirmişdir. Geoiqtisadiyyat geosiyasət, beynəlxalq iqtisadiyyat və strategiyanın kombina-
siyası kimi fəaliyyət göstərir. Beləliklə, xarici iqtisadi əlaqələr bu istiqamətdə əsas rola malikdir. 
Geoiqtisadi faktorun əsas mühüm tərəfi beynəlxalq bazarın, qlobal mühitin və haqsız xarici 
rəqabətin mənfi təsirlərindən qorunmaqla qlobal istehsalçı güclər sisteminə təsirli inteqrasiyadır.  

Geoiqtisadiyyatı tədqiq edənlərin bir qrupu hesab edir  ki, (E. Lutvak, U. Nester, J. Attali) geo-
iqtisadi güc mərkəzlərinin yaranması geosiyasəti arxa plana keçirəcəkdir. Edvard Luttvak geoiq-
tisadiyyatı coğrafi mövqenin ticarət sferasında təcəssümü və dövlətlərarası rəqabət kimi dəyərlən-
dirirdi [1,2,3]. Liberal dəyərlərin təməl rolunu oynadığı müasir dövrdə geoiqtisadiyyat geostrate-
giyanın mühüm perspektivi kimi özünü göstərməkdədir. Ticarət və strategiya arasında bağlılıq 
daha da dərinləşməkdədir. E.Lütvak yazırdı ki, “mükəlləflərin ödədiyi vergilərlə maliyyələşən 
dövlət dəstəkləri gələcəyin sənaye bölgələrinin fəthidir”.   

Amerikan məktəbinin nünayəndələrindən olan A. Leyson geoiqtisadi nəzəriyyənin 3 mühüm 
tərəfini qeyd edirdi. 1. İqtisadi neoliberalizmin zəfəri çərçivəsində dövlətin rolunun önəmi; 2. Geo-
siyasi mənafelərin gücünü itirdiyi ölkələrarası münasibətlərin “ ümumi satışı “. 3. Beynəlxalq 
sərhədlər daxilində “iqtisadi dünyanın” varlığı.  

V.Nester tarixi analizə əsaslanaraq geoiqtisadiyyatın beynəlxalq münasibətlərdəki prioritetli-
yini əsaslandırırdı [3]. Elmin bu istiqamətdə inkişafında böyük əhəmiyyətə malik konseptual ye-
niliklər irəli sürürdü: Geoiqtisadi qarşıdurma, geoiqtisadi müttəfiqlik, geoiqtisadi güc, iqtisadi qay-
naqlar, iqtisadi müvazinət və s.  

Fransız geoiqtisadi məktəbinin nümayəndəsi J. Attali “Üfüq cizgiləri” kitabında geoiqtisadiyyat 
üçün “ölkənin hansı regionda yerləşməsinin, milli, tarixi, mədəni ənənələrin və.s əhəmiyyətli 
olmadığı”nı qeyd edirdi. Əsas olan dünyaya “vahidlik” mövqeyindən baxışdır [1]. 

Tədqiqatçıların bir qrupu geoiqtisadiyyatı müasir geosiyasətin ayrılmaz hissəsi kimi görürlər. 
V. Roqov  “Geosiyasətin iqtisadi dili geoiqtisadiyyatdır”  deyirdi. V. Tsyumbursk də bənzər dü-
şüncələrə malikdir [4]. 

V. Pantin və V. Lapkin geoiqtisadiyyat və geosiyasətin sintezinin baş verdiyi qənaətindədirlər 
[5]. 

Əlbəttə, şübhə yoxdur ki, təbii, siyasi amillər kompleksinin vəhdəti geoiqtisadiyyatın əsasını 
təşkil edir.  

M.Şepelev, A.Bariskaya və M.Şmeleva geoiqtisadiyyatı geosiyasət, geoekologiya, geomədə-
niyyəti özündə ehtiva edən geososial elm sistemi keyfiyyətində səciyyələndirirlər [6].   

Fikrimizcə, geoiqtisadiyyat geosiyasəti əvəz etmir, yaxud əvəzetmə konkret situasiyanın ma-
hiyyət çalarlarından və hədəfin gerçək məzmunundan asılı olaraq baş verə bilər və baş verir də! 
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Blakvill və Harris geoiqtisadiyyatı dünyanın mühüm stratejik əhəmiyyət daşıyan məsələlərinin  
aqibətinə təsir edən, güclü dövlətlərin geosiyasi mübarizədə üstünlük verdiyi bir model olaraq 
dəyərləndirmişdir [7].   

Spark geoiqtisadiyyatı bazar iqtisadiyyatında spontan qaydanın məqsədyönlü formulası hesab 
edirdi. O, Lüttvaka tənqidi yanaşır, qarşılıqlı asılılığın tərəflərə fayda gətirəcəyini sıfır toplananlı 
oyun teoreminin ticarət məntiqinə uyğun gəlmədiyini əsaslandırırdı (Sparke 1998; 89-90). İqtisadi 
böyüməyi mümkün edən coğrafi seçənəklər, dünyəvi, regional birləşmələr, qarşılıqlı əlaqələr, 
sürətlilik geostrategiyanın əsas məzmununu formalaşdıran amillərdir[8].   

İtalyan alimləri Jan Karlo və Paolo Savonanın fikrincə, geoiqtisadiyyat həm ayrılıqda mövcud 
ola, həm də geosiyasi hədəflərə çatmağa dəstək verə bilər; geoiqtisadiyyatın izlədiyi iqtisadi hə-
dəflər dövlətin hədəflərinə (məs; vətəndaşların rifah halı həm iqtisadi, həm də siyasi hədəfdir) 
yaxındır. “İqtisadiyyat sadəcə iqtisadi deyil, həm də siyasi məqsəddir” Geoiqtisadiyyat keçmişin 
hərbi siyasətinin xüsusilə sənayeləşmiş ölkələrdə yer alan iqtisadi siyasətidir. Geoiqtisadi yanaşma 
hər hansı bir ölkənin məcmu fəaliyyətini  (siyasi, iqtisadi, sosial və s.) tək bir  strategiyada birləş-
dirəbilmə iqtidarındadır [9]. İtalyanlar geoiqtisadi yanaşmanı ilk diqqətə alan və təhlil edənlərdən 
olmuşlar. Geoiqtisadiyyatda dövlət nəzarəti qismən mövcuddur. İqtisadi sistem xarici güclərin 
pressinqi altındadır. Geoiqtisadi rəqabət klassik rəqabətlə müqayisə olunmur. Bu rəqabətdə uduzan 
olmur. Əsas mübarizə dünya gəlirinə çıxışın təmin edilməsi aspektində aparılır. 

Fikrimizcə, ölkələrarası rəqabət getdikcə regionlararası rəqabətə çevriləcəkdir. Məhz buna gö-
rədir ki, bir çox regional təşkilatlar  ölkələrarası rəqabətin meydana gətirə biləcəyi qarşıdurmaların 
neytrallaşdırılmasına cəhd göstərirlər. 

Əhməd Davudoğlu “soyuq müharibədən sonra geosiyasət və geoiqtisadiyyatı ən gərgin 
istiqamətlər kimi dəyərləndirərək, (Davutoğlu: 2001, 24), bir sıra dövlətlərin “ixracyönümlü 
inkişaf modelləri”ylə dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmalarına diqqət çəkmişdir[10].   

Səid Əli (1998; 163) geoiqtisadi məqsədin iqtisadi rifahı qoruma və iqtisadi rəqabətə dözüm-
lülük qabiliyyətini əks etdirdiyini hesab edirdi. Bu müdafiə xarakterli geoiqtisadiyyat modelidir. 
Hücum geoiqtisadiyyatının məqsədi yalnız mənbələrə nəzarət deyil,  həmçinin iqtisadi güc tətbiq 
edərək mümkün olan ən yüksək bazar payını əldə etməkdir [11]. 

Rus geoiqtisadi məkəbində də fərqli baxışlar ortalığa qoyulmuşdur. 
Geoiqtisadiyyat geosiyasətin alternativ variantıdır. E. Koçetov geoiqtisadiyyatı iqtisadi sistem-

lər vasitəsilə qlobal dünyanı əks etdirən yanaşma, ölkənin xaricinə çıxarılan və iqtisadi mühitin 
xarici vəziyyətini müəyyən edən iqtisadi münasibətlər sistemi kimi təsvir edir [12]. O, geoiqtisa-
diyyatı özəl sektor və dövlət qurumlarının ortaq fəaliyyəti kimi xarakterizə edirdi.  

A.Neklessa geoiqtisadiyyatı “qloballaşma” çərçivəsində iqtisadi fəaliyyət növlərinin coğrafi-
liyi, beynəlxalq əmək bölgüsünün yeni düsturu, beynəlxalq münasibətlərdə siyasət və iqtisadiyya-
tın birləşməsi, qlobal sistemin yaradılması sistemi kimi izah etmişdir [13]. Ona görə də modern 
dünya əmək bölgüsü, iqtisadi modernləşdirmə və dünyanın iqtisadi makro quruluşlara bölünmə-
sinə imkan yaradır.   

Fikrimizcə, geoiqtisadiyyat ölkələrin coğrafi yerləşməsi və iqtisadiyyatı arasında əlaqə yaradan, 
ölkələrarası münasibətlərin dərinləşməsini şərtləndirən, son məqamda siyasi və iqtisadi aspekti 
birləşdirən bir məfhumdur. Qoballaşma prosesləri dərinləşdikcə əmək bölgüsü, modernləşmənin 
tətbiqinə şərait yaranır. Bu baxımdan qeyd edək ki, dünya əmək bölgüsü Azərbaycanın da xarici 
ticarət fəaliyyətinə təsir edib. Odur ki, zənnimizcə, ölkəmizin xarici ticarət potensialına bu aspekt-
dən baxış  məqsədəuyğun olardı. 

Azərbaycan ixrac potensialının əsas komponentləri 
Ölkəmizdə ixrac potensialının inkişafında əsas məqsəd milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafını 

təmin etmək və makroiqtisadi sabitliyi qorumaqdır. Digər tərəfdən, ixrac potensialının artırılması, 
ondan milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün səmərəli istifadə edilməsi üçün əsas şərtlər makroiqtisadi 
sabitlik və uzunmüddətli inkişafla bağlıdır. Odur ki, ixrac potensialının tənzimlənməsindən da-
nışarkən makroiqtisadi inkişaf göstəricilərinin öyrənilməsi, milli iqtisadiyyatda müşahidə olunan 
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tendensiyaların araşdırılması zəruridir. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra 
dünya ölkələri ilə sərbəst idxal-ixrac əməliyyatları aparır və ölkənin bu sahədə əlaqələri genişlənir. 
Bu mənada deyə bilərik ki, beynəlxalq ticarət bir tərəfdən beynəlxalq əmək bölgüsünü müəyyən 
edir, digər tərəfdən isə iştirakçı ölkənin daxili iqtisadiyyatının səmərəliliyini artırır. 

Qeyd edək ki, milli iqtisadiyyatda inkişaf proseslərinin sürətlənməsi iqtisadiyyatın sahələrinin 
ixrac potensialından istifadə imkanlarını artırıb. Amma bununla yanaşı, bir sıra strateji sənaye sa-
hələrinin ixrac potensialının tənzimlənməsinə ehtiyac yaranıb. İxrac potensialından səmərəli isti-
fadənin göstəricilərindən biri də ölkənin ixracının artım səviyyəsi və sənayenin mövcud ixrac po-
tensialına uyğunluğudur. Ölkədə makroiqtisadi sabitlikdən və artan maliyyə resurslarından sə-
mərəli istifadə etməklə ixrac potensialını səmərəli şəkildə reallaşdırmaq mümkündür. Onun tən-
zimlənməsinin əsas aləti olan ixrac potensialından rasional istifadəyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
edən digər amil -  gömrük sistemi və onun inkişaf etdirilməsidir. Gömrük sisteminin mövcud və-
ziyyəti, tariflərin tənzimlənməsi həm də xarici ticarətin liberallaşdırılmasının səviyyəsini xarakte-
rizə edir. Qeyd edək ki, ölkənin ixrac imkanlarının genişləndirilməsi problemi ilə yanaşı, ölkənin 
idxal siyasətinə də diqqət yetirmək lazımdır. Çünki idxalı əvəzləmə strategiyası ölkənin ixrac 
potensialının inkişafında mühüm rol oynayır. İxrac yönümlü modelin işlənib hazırlandığı bazar 
iqtisadiyyatına malik ölkələrdə sənaye və kənd təsərrüfatının mövcud və potensial imkanlarından 
maksimum istifadə etməklə milli sənayenin və kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrini idxalın mənfi 
təsirindən qorumaq mümkündür. Təşəkkül dövründə əsas strategiyanın olmasına baxmayaraq, 
ixrac potensialının daha da gücləndirilmiş inkişafına təsir göstərmək, milli iqtisadiyyatın rəqabət 
qabiliyyətini artırmaq və gələcəkdə onun dünya bazarlarına çıxış imkanlarını əldə etmək üçün 
idxalı əvəzləmə strategiyasından istifadə etmək lazımdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici 
bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazar-
larda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patent almasına, ixracla 
əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən 
hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” sərəncamı ilə [14] rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsulların istehsalı-
nın genişləndirilməsinə, keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, daxili və xarici bazarlarda davamlı yerli 
məhsulların rəqibinin çeşidinin artırılmasına böyük töhfə verdiyini də qeyd etmək lazımdır.   

Azərbaycanın son on ildə xarici ticarətində baş verən dəyişiklik meyilləri idxal və ixrac əməliy-
yatları üzrə fərqliliyi ilə müşahidə olunmuşdur. Belə ki, idxal əməliyyatları 2016-cu illə müqayi-
sədə 2020-ci ildə 30.6% artaraq 4,7 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə çatdığı halda, ixrac əmə-
liyyatları isə demək olar ki sabit səviyyədə qalmışdır və yalnız cüzi, yəni 0,5% aşağı enmişdir və 
24,3  milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir (bax Qrafik 1-ə.) [15,16]. İxrac əməliyyatlarında baş 
verən enmə meyilləri 2015-ci ildən başlanmış və bu prosesdə dünya bazarlarında neftin qiymətinin 
ucuzlaşması və ixracının müəyyən qədər azalması da öz təsirlərini göstərmişdir. Digər tərəfdən, 
idxal əməlyyatlarının artmasında ölkə üçün ənənəvi olan bir çox məhsulların payının artması da 
müsbət qiymətləndirilə bilməz. 

Ölkənin xarici ticarətinin coğrafi quruluşu idxal və ixrac əməliyyatları baxımından fərqliliyi və 
bu fərqlilikdə malik olduğu paya görə öz müxtəlifliliyi ilə nəzərə çarpır. İxrac əməlyyatlarının 
həcmi baxımından əsas ölkələr kimi Avropa və Asiya dövlətləri yüksək paya malikdir. Belə ki, 
2016-cı ildə ixrac əməliyyatlarında Avropa dövlətlərinin payı - 61,0%, Asiya dövlətlərinin - 
35,8%, Amerika dövlətlərinin (əsasən də Şimali Amerika) - 1,4%, Afrika dövlətlərinin - 1,8%, 
Okeaniya dövlətlərinin -0 % təşkil etmişdir. 2020-ci ildə bu göstəricilər Avropa dövlətləri üzrə 
0,9% azalmaqla 60,1%,  Asiya dövlətləri üzrə 4,9% azalmaqla  42,4%  səviyyəsinə endiyi halda, 
Amerika dövlətləri üzrə 0,1% azalmaqla  8,3%,  Afrika dövlətləri üzrə isə 0,6% artmaqla 2,4% 
səviyyəsinə yüksəlmişdir [15,16]. 
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Qrafik 1. 
Xarici ticarət dövriyyəsində əsas məhsulların ixrac və idxalının dinamikası  

(milyard ABŞ dolları) 
 

 
         
Neoklassik paradiqmaya sistemli yanaşma 
Neoklassika 1870-ci illərdə meydana gəlmişdir (U.S.Cevons, L.Valras, B.Klark, İ.Fişer, A.Pi-

qu). Neoklassik yanaşma gəlirin yüksəldilməsi və xərclərin azaldılmasını qarşıya məqsəd qoyan 
“iqtisadi insan”ın fəaliyyətinə istinad edir. Neoklassik istiqamətin tərəfdarları ümumi bərabərlik 
nəzəriyyəsinə əsaslanır, hansı ki, sərbəst rəqabət mexanizmi və bazarda qiymətəmələgəlmə, haqlı 
gəlir və mövcud iqtisadi resurslardan istifadə imkanı yaradır. Bazarın vəziyyəti haqda olan infor-
masiyalar qiymətdə cəmlənmişdir. Bu informasiyaya malik olan hər bir  subyekt mübadilə prose-
sində iştirak edə bilər. Neoklassik paradiqma mükəmməl rəqabət sferasında bazar sahibkarlığı tə-
sərrüfatının istiqamətlənməsinə yönəlmişdir. Həmçinin buraya rasional gözləmələr nəzəriyyəsi və 
başqalarını da aid etmək olar.  

Klassiklər sənaye kapitalizminin əvvəllərində yaşamışlar. İstehsalla birgə cəmiyyətin iqtisadi  
quruluşunu da araşdırırdılar. Mübadilə və bazar tənzimləmə ilə bağlı məsələləri də bu prizmadan 
izah edirdilər. Bu dövrdə sənayeləşmə prosesi sosial problemlər, uzun iş saatları, insan orqaniz-
minə mənfi təsir edən iş şəraiti dövlətin iqtisadiyyata daha çox müdaxiləsinə təkan verirdi. Neo-
klassik paradiqma klassik siyasi iqtisadın və marjinalizmin təməl müddəalarının sintezini özündə 
ehtiva edir.   

Neoklassik paradiqma “indiki” zamanla ( gələcəklə deyil ) işləyən paradiqmadır. - Rasional 
insanlar “azad və bərabərdirlər”, ceteris paribus-hər hansı bir iqtisadi prosesin təhlili bir amilin 
dəyişdiyinə, digərlərinin isə sabit qaldığına əsaslanır, bazar tam şəkildə rəqabət bazarıdır- fərdlərin 
sosiallaşmasına şərait yaradan bazar onların toplu halda olmağa meyilliyindən əmələ gəlmişdir. 

Neoklassik yanaşma riyazi modellərə əsaslanır, hansı ki, klassiklərdən fərqli olaraq retrospek-
siyadan istifadə etmir və gələcəkdə inkişafın hansı istiqamətdə gedəcəyinə “etinasız” münasibət 
bəsləyir.  Neoklassika- çoxlu sayda və müxtəlif yönümlü tədqiqatların predmeti kimi bu gün də 
çıxış etməkdədir. 

Leyxonxuffud yazır ki, “əvəz etmək üçün alternativlər axtarmaq yerinə, həmin sərhədlərin da-
xilində özümüz üçün iqtisadi nəzəriyyə təsəvvür etməliyik”. Burada, aydın olduğu kimi  eksperi-
mental iqtisadiyyatdan söhbət gedir [17].  

Robert Lukas neoklassik paradiqma çərçivəsində biznes-tsikli üzərində aparılan araşdırma 
zamanı makroiqtisadi proseslərə mikroiqtisadi mövqedən yanaşmışdı [18]   

Oskar Lange bazar sosializmi modelində yazırdı, hərracın funksiyasını ən yaxşı halda planlı 
orqanlar, mərkəzləşmiş plan təşkilatları yerinə yetirir. O, planlı orqanların mövcudluğunu neoklas-
sik bazar modelinin fəaliyyətilə əlaqələndirirdi [19]  və s.  
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Sözügedən paradiqmada əsas ana xətt tədavül prosesi, bazarın strukturu, xarici ticarətin real 
sektora istiqamətlənməsidir. Neoklassik paradiqma baxımından məcmu fəaliyyətin (xarici ticarət-
də) ağırlıq mərkəzinin müqayisəli üstünlüklər prinsipinin üzərinə düşməsidir. İqtisadi artıma nail 
olmaq üçün ölkə iqtisadi siyasəti beynəlxalq ticarətə yönəltməlidir. Lakin paradiqma beynəlxalq 
ticarətdə dövlətin artan rolunu nəzərə almır. Müqayisəli üstünlüklər baxımından inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə məhsul ixracını təmin edən resurslar əksəriyyətən firmalara məxsusdur. Məhz buna 
görə İEOÖ-nün iqtisadiyyatının ixrac bölməsinin başqa sahələrlə əlaqəsi önəmlidir.  Dünya iqti-
sadiyyatı daim dəyişir. İnkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında “uçurum” 
dərinləşir. Resurslardan istifadə, beynəlxalq əmək bölgüsü, kapital qoyuluşu və s. sferalarda 
assimmetriya daha geniş xarakter alır. Buna görə də, bir sıra tədqiqatçılar yazır ki, müqayisəli 
üstünlüklər nəzəriyyəsini “üçüncü dünya ölkələri” nə tətbiq etmək olmaz. Əmtəələrin qiymətləri 
subyektin səmərəni maksimumlaşdırma davranışının nəticəsidir. Əsas ideya isə tarazlıq vəziy-
yətində mövcud olan iqtisadiyyatın mükəmməl rəqabəti ideyasıdır. Paradiqma mikroiqtisadi sə-
viyyəyə əsaslanır. Xarici ticarət nə qədər yüksək olarsa, real sektorda gəlir də bir o qədər yüksək 
olur. Burada əsas məqsəd- real sektorda tələbə uyğun məhsul istehsalıdır.          

Burada fərqli tərəf, müxtəlif ölkələrdə resursların müxtəlif qiymətə malik olmasıdır. İşçi qüv-
vəsi bol olan ölkələr,  qüvvəsi ucuz olan ölkələr əməktutumlu, kapitalı bol olan ölkələr isə kapital-
tutumlu istiqamətdə üstünlüyə malikdir. Beynəlxalq ticarətin həcmi artdıqda ticarətə qoşulan ölkə-
lərin gəliri artır, azaldıqda isə aşağı düşür. Bu istehsal amillərinin qiymətinin tarazlığını təmin edir. 
Beynəlxalq ixtisaslaşma zamanı qənaət olunan istehsal amillərinin artması tələbi yüksəldir.   

Ümumiyyətlə, neoklassika “meynstrim” olsa da, kütləvi şəkildə elmi tənqidə məruz qalmaqda-
dır. Təbii ki, bizim məqsədimiz sözügedən nəzəriyyənin tənqidi yaxud təltifi deyildir. Sadəcə ola-
raq, həmin nəzəriyyəyə söykənən neoklassik paradiqmanın –müasir qlobal reallıqda – istifadə im-
kanları yaxud istifadənin davam etdirilməsi potensiyası sürətlə tükənməkdədir. Dünya iqtisadiy-
yatının rəqəmsal transformasiyaya uğradığı bir dövrdə müqayisəli üstünlüklər prinsipinin nə nə-
zəri, nə də praqmatik əhəmiyyəti qalmır. Lakin industrial təsərrüfatın mövcud olduğu ölkələrdə (o 
cümlədən Azərbaycanda ) xarici iqtisadi inkişaf strategiyası həmin prinsipin üzərində qalmaqda 
davam edir. Qəti şəkildə əminik ki, çağdaş dünyada xarici ticarətin müqayisəli üstünlüklər baza-
sında effektiv gedişi prinsipcə mümkün deyildir. Buna görə də seçim birmənalıdır: geoiqtisadi 
inkişaf paradiqması! 

 
Nəticə 

Dünya iqtisadiyyatı və eləcə də ölkədə meydana gələn dəyişikliklərin ölkələrarası qarşılıqlı əla-
qələrin yeni hədəflərindən qaynaqlanaraq  baş verdiyini müəyyən etdik. Müasir mərhələdə dünya 
gəlirinin formalaşdırılması və bölgüsündə iştirak başlıca məqsədə çevrilmişdir. O cümlədən, Azər-
baycan iqtisadiyyatı son onillikdə daha böyük sürətlə inkişaf etmiş, regionda gedən proseslərdə öz 
mövqeyini müsbət tendensiya ilə əks etdirmişdir. Dünya iqtisadiyyatında ölkələrarası qüvvələr 
nisbətinin dəyişməsi, yeni iqtisadi mənbələrin meydana gəlməsinə şərait yaratmış,  ölkə inkişafına 
təkan vermişdir. Zənnimizcə, bu nizam perspektivdə yeni istiqamətlər yarada bilər. 

- ölkələrarası asılılığın güclənməsi; 
- regionlararası rəqabətin artması; 
- milli və dünyəvi strategiyalar arasında uyğunsuzluqların dərinləşməsi; 
- davamlı və dayanıqlı inkişafa nail olunması; 
- inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında iqtisadi ziddiyyətlərin artması. 
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Современные парадигмальные взгляды на внешнюю торговлю и реальность 

Азербайджана 
 

Резюме 
Цель исследования - изучение внешней торговли на фоне геоэкономической парадиг-

мы, изучение направлений деятельности внешней торговли в Азербайджане.   
Методика исследования - в исследовании использованы методы сравнительного ана-

лиза, методы обобщения. 
Прикладная значимость исследования - Исследование показывает, что происходит 

изменение центральной цели стратегии развития страны - максимизации выгоды от вне-
шнеторгового выигрыша. Необходимо изучить потенциальные возможности влияния гео-
экономического подхода на экономику Азербайджана. 
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Результаты исследования - в результате непрерывного и устойчивого развития была 
достигнута цель повышения экспортного потенциала страны. Полученные результаты дают 
возможность определить общепризнанные границы потенциала парадигмальных инно-
ваций. 

Оригинальность и научная новизна исследования - при формировании стратегии 
внешнеэкономического развития оно направлено на повышение внешнеторгового выиг-
рыша и максимизацию прибыли.  В результате применения геоэкономической парадигмы 
главной целью стало участие в формировании и распределении мирового дохода, что 
является главным ожидаемым результатом исследования. 

Ключевые слова: геоэкономическая парадигма, геостратегия, экспортный потен-
циал, неоклассическая парадигма. 
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Modern paradigmatic views on foreign trade and the reality of Azerbaijan 
 

Summary 
The purpose of the study is to study foreign trade against the background of the geo-economic 

paradigm, to study the activities of foreign trade in Azerbaijan.   
The study methodology-the study uses methods of comparative analysis, methods of 

generalization. 
Applied significance of the study-The study shows that there is a change in the central goal of 

the country's development strategy - maximizing the benefits of foreign trade gains. It is necessary 
to study the potential impact of the geo-economic approach on the economy of Azerbaijan. 

The study results - As a result of continuous and sustainable development, the goal of increa-
sing the export potential of the country was achieved. The results obtained make it possible to 
determine the generally recognized limits of the potential of paradigm innovations. 

Originality and scientific novelty of the study - upon forming a strategy for foreign economic 
development, it is aimed at increasing foreign trade gains and maximizing profits.  As a result of 
the application of the geo-economic paradigm, the main goal was to participate in the formation 
and distribution of world income, which is the main expected result of the study. 

Key words: geo-economic paradigm, geostrategy, export potential, neoclassical paradigm. 
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LOGİSTİK SİSTEMİN TARİXİ, İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ FUNKSİYALARI 

 
Xülasə 

Logistika maddi və informasiya axınlarının ilkin mənbədən son istehlakçıya qədər məkan və 
zamanda hərəkətini planlaşdırmaq, təşkil etmək, idarə etmək və tənzimləmək haqqında elm kimi 
nəzərdən keçirilir. 

Tədqiqatın məqsədi – logistik sistemin müasir qloballaşma mühitində mahiyyəti və rolunu, 
inkişaf istiqamətlərinin təsnifatını, iqtisadiyyatın makro və mikro səviyyəsində mövcud funksiya-
larını müəyyən etməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat aparılarkən müasir bazar konyunkturasının təhlili 
zamanı geniş  istifadə olunan təhlil, müşahidə və məntiqi ümumiləşdirmə üsullarıına müraciət 
olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – əldə edilən nəticələr müasir iqtisadi mühitdə logistik sistemin 
yeni inkişaf mərhələsinin başlanmasını müəyyənləşdirməyə, həmçinin funksiya və metodlardan 
fərqli istiqamətdə istifadə etməyə  təkan verə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – logistik sistemin inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, iqtisadi an-
layış kimi mahiyyəti və sistematik strukturu təhlil edilərək geniş istifadə olunan funksiyalar xarak-
terizə olunmuşdur. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – müasir iqisadi mikro və makro mühitdə logistik siste-
min terminoloji xüsusiyyətləri müəyyən edilmiş, inkişaf mərhələləri təsnifləşdirilmiş və funksiya-
ların mahiyyəti fərqləndirilmişdir. 

Açar sözlər: makrologistika, logistik şəbəkə, maddi-texniki təchizat, istehsal zənciri, ehtiyat 
və maliyyə resursları. 

 
Giriş 

Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində logistikaya ehtiyac kəskin şəkildə artmaqdadır. 
Belə ki, dünya iqtisadiyyatının qloballaşması və müasir dövlətlərarası qlobal logistika sistemləri 
təkcə sosial əmək bölgüsünün və iqtisadiyyatın sahə strukturunun optimallaşdırılmasına deyil, 
həmçinin dünya səviyyəsində ayrı-ayrı ölkələrin istehsal və marketinq xərclərinin azalmasına da 
gətirib çıxarır. Bütün bunlardan həm əmtəə istehsalçıları, həm də alıcılar və vasitəçilər faydalanır. 
Xüsusilə, ayrı-ayrı ölkələrin və qitələrin firmaları arasında fəal iqtisadi əməkdaşlıq, o cümlədən 
ən son texniki nailiyyətlərin və ixtiraların mübadiləsi müxtəlif fəaliyyət sahələrində inteqrasiyaya 
və ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrinin yaxınlaşmasına kömək edir.  

Avropa İttifaqı, Cənub-Şərqi Asiya, Şimali Amerika ölkələrində qlobal logistika sistemlərinin 
uğurla formalaşmasına dair nümunələr var ki, bunun sayəsində ölkələr, firmalar, eləcə də bu re-
gionlardan gələn mallar daha rəqabətqabiliyyətli və tələbatlı olmuşdur. Bu ölkələrin təcrübəsi öl-
kələrin regional inteqrasiyaya olan təbii istəyini aydın şəkildə təsdiqləyir. Buna sosial-iqtisadi 
problemlərin oxşarlığı, ərazilərin yaxınlığı, xammal və enerji resurslarının, eləcə də bir çox infra-
struktur kommunikasiyalarının ümumiliyi, ticarət və gömrük maneələrinin tənzimlənməsi şərait 
yaradır. Eyni zamanda, yeni artım ehtiyatlarının axtarışı və artan rəqabət bir çox firmaları öz ölkə-
lərinin milli sərhədlərindən kənarda yeni satış bazarları, ucuz xammal mənbələri və əmək 
resursları axtarmağa sövq edir. 

Azərbaycan logistik sisteminin mövcud vəziyyəti və prespektiv inkişaf istiqamətləri 
Müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının inkişafı elmin, texnikanın ən qabaq-

cıl nailiyyətlərinin ölkəyə cəlb edilməsinə imkan verən iqtisadi islahatların sürətləndirilməsinin,  
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habelə istehsalın və dövriyyənin idarə edilməsinin təşkilində yeni yolların axtarılmasını tələb edir. 
Beynəlxalq logistikanın inkişafı üçün hələ də çoxlu maneələr mövcuddur. Logistikanın 

qloballaşmasına təkcə siyasi, iqtisadi və emosional məhdudiyyətlər deyil, həmçinin müxtəlif 
səbəblərdən yaranan ticarət, maliyyə, gömrük, o cümlədən siyasi sistemlərin fərqliliyi, ölkələrin 
iqtisadi və sosial inkişaf səviyyələri, həyat səviyyəsi və s. maneə yaradır. 

Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, bu mövzunun ölkəmizin iqtisadiyyatı üçün aktuallığı prak-
tiki baxımdan böyükdür. Belə ki, Azərbaycan coğrafi və iqtisadi cəhətdən optimaldır və həm Avro-
pada, həm də Asiyada yerləşən dövlətlər arasında nəqliyyat sisteminin daşınma məntəqəsidir. Bu 
baxımdan Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Avropanı Asiya ilə, yəni Qərbi Şərqlə, Şimalı 
Cənubla birləşdirən məşhur “İpək Yolu”nun müasir Azərbaycan üçün yenilənmiş qlobal nəqliyyat 
layihəsi kimi rolu əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Ölkəmizə “İpək Yolu” təkcə özünün xarici bazarlara 
çıxışı üçün deyil, həm də iqtisadi maraqlı ölkələrin mallarının kommersiya əsasında daşınmasını 
təmin etmək üçün lazımdır. Fikrimcə, bu istiqamət üzrə təməli qoyulmuş Ələt Azad İqtisadi Zo-
nasını gələcəkdə ölkəmiz üçün logistik infrastrukturda prespektiv inkişaf hesab etmək müm-
kündür. Müvafiq zonada gələcəkdə aparılacaq logistik əməliyyatlar yalnız daxili deyil, həm də 
xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verəcək. Düşünürəm ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin 
daxili infrastrukturunun bərpa edilməsi istiqamətində başlıca qarşıda duran məsələ həmin 
ərazilərdə logistik şəbəkənin yaradılmasıdır. Zəngəzur dəhlizinin reallaşması isə logistikanın 
makrosəviyyədə inkişafını sürətləndirəcək. 

Azərbaycanın qonşu ölkələrlə makroiqtisadi əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və mümkün inkişaf 
istiqamətləri geosiyasi vəziyyətdən də asılıdır. Tarixən baş vermiş siyasi böhranlar və müharibələr 
ölkənin həm daxili, həm də xarici logistik mühitinin inkişafını ləngitmişdir. 

Logistik sistemin inkişaf mərhələləri 
Logistikanın iqtisadiyyatda aktiv istifadəsi ötən əsrin 60-70-ci illərinə təsadüf edir. Ötən əsrin 

ortalarına qədər malların tədarükü sxemlərinin yaradılmasına böyük əhəmiyyət verilmirdi. Bu 
dövr istehsalın inkişafı ilə xarakterizə olunur. Bununla belə, keçən əsrin ortalarında rəqabət üstün-
lükləri yaratmaq yollarını tapmaq zərurəti yarandı. Bu mərhələdə paylama sisteminə pul qoyuluşu 
istehsala kapital qoyuluşundan daha çox təchizatçının bazardakı mövqeyinə təsir göstərir. Xam-
malın, əmtəənin və son məhsulların hərəkətinin bütün mərhələlərini izləmək material axınlarının 
idarə edilməsi üçün ənənəvi sxemlərdə mümkün itkiləri görməyə imkan verir. Logistik təşkilati 
zəncirlərdə son mərhələ malların maya dəyəri logistik yanaşma olmadığı təşkilati strukturdakı 
malların maya dəyərindən aşağı olur. Bu monitorinq iqtisadiyyatda logistikadan istifadənin açıq 
şəkildə iqtisadi faydasını göstərir. Məhz buna görə də maddi axınların daha səmərəli idarə olun-
ması üçün logistikadan istifadə olunmağa başlanılmışdır. Logistikanın aktiv praktiki istifadəsinə 
kompüter texnologiyasını və ani rabitəni daha əlçatan edən elmi və texnoloji tərəqqi kömək etmiş, 
material və məlumat axınlarına nəzarət etməyə, onları hərəkətin bütün mərhələlərində idarə et-
məyə imkan vermişdir. Logistikanın inkişaf amilləri aşağıdakılardır: 

- nəqliyyat xərclərinin artması; 
- səmərəli istehsal həddinə çatmaq; 
- ehtiyatlar strategiyasında əsaslı dəyişikliklər; 
- məhsul çeşidlərinin yaradılması; 
- təchizatçılar və istehlakçılar tərəfindən komputerlərdən istifadənin artması. 
Logistikanın iqtisadi elmlərin ayrıca bir sahəsi kimi inkişafı üçün ilkin şərtlər aşağıdakılardır: 
- malların bölüşdürülməsi sistemlərində istehsal ehtiyatlarının və nəqliyyat xərclərinin artması; 
- nəqliyyat tariflərinin artması; 
- təşkilatın idarə edilməsinin marketinq konsepsiyasının yaranması və sürətli inkişafı. 
Logistikanın inkişaf mərhələlərini aşağıdakı kimi fərqləndirmək məqsədəuyğundur: 
- logistikanın formalaşması dövrü (1950-1970-ci illər);  
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Bu, logistika nəzəriyyəsinin sürətli inkişafı və praktikada ilk tətbiqi ilə xarakterizə olunur. Lo-
gistikanın inkişafı marketinq konsepsiyası ilə birlikdə bazar tələb səviyyəsinə diqqət yetirməyə, 
satışın stimullaşdırılması və xərclərin azaldılması təcrübəsinin inkişafına gətirib çıxarmışdır. Qərb 
elmində məcmu xərclər anlayışının yaranması, biznesdə texnika və informasiya texnologiyalarının 
tətbiqi logistikanın formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. 

- Biznes logistika konsepsiyasının yaranması (1960-1970-ci illərin sonu).  
Bu dövrdə logistik yanaşmanın əhatə dairəsi olaraq anbar, materialların daşınması, qoruyucu 

qablaşdırma, anbara nəzarət, istehsalın yerinin seçilməsi və anbarların yerləşdirilməsi, istehsal 
üçün sifarişlərin idarə edilməsi, tələbin proqnozlaşdırılması, istehsal və istehlakçılara göstərilən 
xidmətə marketinq yanaşması və s göstərilir. Həmçinin istehsalda yüksək keyfiyyətli xammal 
çatışmazlığı fonunda sərt rəqabətin gücləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 

- “Qablaşdırma” inqilabı dövrü (1970-ci illərin sonu).  
Anbar prosesi, onun əməliyyat tərkibi, anbar fəaliyyətinin təşkili prinsipi, texniki və texnoloji 

təminatı kəskin şəkildə dəyişdi. Nəqliyyat və saxlama avadanlığından istifadə, yeni növ qablar və 
qablaşdırma, ilk dəfə konteynerlərdən istifadə, standartlaşdırmanın tətbiqi, anbar əməliyyatlarında 
standart ölçülərdə qablaşdırma prosesi yaranmışdır. 

- Tam logistika zənciri ideyasının ortaya  çıxması (1980 – 1990-cı illərin ortaları).  
Fərdi kompüterlərin sürətli inkişafı və biznesdə kütləvi istifadəsi qlobal informasiya məkanının 

təşkilatın maddi-texniki idarəetməsi məqsədilə istifadəsinə, bütün logistik funksiyaları və əməliy-
yatları inteqral şəkildə nəzərdən keçirmək, ümumi logistik xərcləri minimuma endirmək mümkün 
olmuş, bazarın qloballaşması və vahid iqtisadi məkanın formalaşması tədarük və satış imkanlarını 
artırmışdır. 

- Ümumi keyfiyyətin idarə edilməsi konsepsiyasının yaranması və inkişafı (1990-cı illərin 
ortaları). 

Keyfiyyətin idarə edilməsində logistik yanaşmadan istifadə rəqabətin artması şəraitində keyfiy-
yət uğrunda mübarizəyə, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsinə, istehlakçı ilə istehsalçının məqsəd-
lərinin vəhdətinə gətirib çıxarır. Bu mərhələnin logistikanın inkişafı üçün əhəmiyyəti ondan iba-
rətdir ki, azad bazarlarda strateji planlaşdırma mövqeyindən şirkətin inteqrasiya olunmuş logisti-
kasının vəzifələri ümumi keyfiyyətin idarə edilməsi ideologiyası ilə üst-üstə düşür. Bu idarəetmə 
logistik yanaşmanın əsas prinsiplərindən birinə çevrilir. 

Logistikanın inkişafını şərtləndirən amillər 
20-ci əsrdə bazar iqtisadi sistemlərinin obyektiv inkişafı müəssisənin idarə edilməsinə maddi-

texniki yanaşmanın zəruriliyinə səbəb oldu. Logistikanın yaranmasına və inkişafına səbəb olan 
əsas amilləri (ilkin şərtləri) nəzərdən keçirək: 

- Satıcı bazarından alıcı bazarına keçid nəticəsində yaranan rəqabətin inkişafı. 
Sahibkarlar məhsulun özünə deyil, onun çatdırılma keyfiyyətinə getdikcə daha çox diqqət ye-

tirməyə başladılar. Malların paylanması sahəsində işin təkmilləşdirilməsi o qədər də böyük əlavə 
investisiyalar tələb etmirdi. Məhsulun istehsalını mənimsəmək və eyni zamanda maya dəyərini 
azaltmaq, sifarişin çatdırılma müddətini azaltmaq, razılaşdırılmış çatdırılma cədvəlinə riayət et-
məklə təchizatçının yüksək rəqabət qabiliyyətini təmin etməyi misal göstərmək olar. Distribyutor 
sektoruna yatırılan vəsaitlər, istehsal sektoruna qoyulan eyni vəsaitlərdən daha çox təchizatçının 
bazardakı mövqeyinə təsir göstərməyə başladı. Bu şəraitdə yüksək rəqabət qabiliyyəti kapital qo-
yuluşlarının həcmindən deyil, logistika prosesini düzgün təşkil etmək bacarığından asılı idi. Belə 
ki, malların paylanmasının səmərəli təşkilinə xüsusi diqqət yetirən təchizatçılar istehlakçıya mal-
ların vaxtında, tələb olunan miqdarda, keyfiyyətdə və çeşiddə çatdırılmasına zəmanət verməklə 
maya dəyərinin və çatdırılma müddətinin azaldılmasına nail olmuşlar ki, bu da rəqabət üstün-
lüyündə mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 

- Bazar münasibətləri sisteminin mürəkkəbləşməsi və məhsulun paylanması proseslərinin 
keyfiyyətinə tələblərin artması. 
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Nəticədə müxtəlif bazar subyektləri arasında mövcud təchizat və marketinqin təşkili modellə-
rinin təkmilləşdirilməsini tələb edən mürəkkəb münasibətlər sistemi formalaşdı. Bunun sayəsində 
anbarların optimal yerləşdirilməsi üsulları və modelləri, tədarükün optimal partiyalarının müəyyən 
edilməsi, daşınma marşrutlarının optimal sxemləri və s. fəal şəkildə inkişaf etdirilməyə başlandı.  

- 1970-ci illərin enerji böhranı. 
Artan enerji xərcləri sahibkarları nəqliyyatın səmərəliliyini artırmaq üçün yeni üsullar axtarma-

ğa məcbur etdi. Ənənəvi yanaşma nəqliyyatın rasional təşkili idi, lakin bu, enerji böhranı şəraitində 
kifayət etmədi. Müəssisələrdə material axınının idarə edilməsi praktikasında yeni bir addım olan 
logistika prosesinin bütün iştirakçılarının hərəkətlərinin əlaqələndirilməsi ilə bu problemin 
həllində daha yüksək səmərəliliyə nail olmaq olardı. 

- Çevik avtomatlaşdırılmış istehsalın yaradılmasında elmi-texniki tərəqqi. 
Ənənəvi konveyerlərin avtomatlaşdırılmış istehsal xətləri ilə əvəz edilməsi çevik istehsal struk-

turlarının yaradılmasına gətirib çıxardı ki, bu da məhsulun kiçik partiyalarda istehsalını qənaətcil 
etdi. 

“Kiçik partiyalar” prinsipi üzrə iş istehsalın material ehtiyatları ilə təmin edilməsi və hazır məh-
sulun tədarükü sistemində müvafiq dəyişikliklərə səbəb oldu. 

- Rabitə və informatika sahəsində elmi-texniki tərəqqi. 
İnformasiya texnologiyalarından istifadə maliyyə resurslarının idarə edilməsinin səmərəliliyini 

prinsipial olaraq yeni səviyyəyə qaldırmağa imkan verdi. Bunun üçün müəssisələr informasiya 
sistemlərini (həm ayrı-ayrı müəssisələr səviyyəsində, həm də böyük sahələri əhatə edən) və bütün 
informasiya axınları ilə işləyən və müəssisənin informasiya sistemlərinin fəaliyyətinə cavabdeh 
olan informasiya xidmətləri yaratmağa başladılar. 

- Sistemlər nəzəriyyəsinin və mübadilə nəzəriyyəsinin inkişafı. 
Sistemlər nəzəriyyəsi elmi nöqteyi-nəzərdən əmtəə dövriyyəsi probleminə mürəkkəb problem 

kimi baxmağa, əmtəə dövriyyəsində iştirak edən müxtəlif müəssisələri vahid sistem kimi təmsil 
etməyə imkan verdi. Bu, logistik zəncirin bütün iştirakçılarının xüsusiyyətlərini, maraqlarını, 
daxili və xarici əlaqələrini nəzərə almaq və əlaqələndirmək ehtiyacının başa düşülməsinə səbəb 
oldu. Mübadilə nəzəriyyəsi, şirkətin ayrı-ayrı bölmələrinin və ya ümumi logistika prosesində 
iştirak edən ayrı-ayrı müəssisələrin fəaliyyətinə zərər dəyməsinə baxmayaraq, ümumi xərcləri 
azaldan və ya ümumi mənfəəti artıran həlləri seçməyə imkan verdi. 

- Müxtəlif ölkələrdə xarici iqtisadi fəaliyyətin qayda və normalarının unifikasiyası, texniki 
vasitələrin parametrlərinin standartlaşdırılması. 

1980-ci illərə qədər beynəlxalq əmtəə dövriyyəsi milli məhsul standartlarında fərqlər, mallarla 
beynəlxalq əməliyyatlar və maliyyə hesablaşmaları üzrə sənədlərin həddən artıq çox olması, idxal 
kvotalarının və ixrac məhdudiyyətlərinin olması, qablaşdırma və etiketləmə üçün sərt tələblər. 
malların çeşidi, nəqliyyat vasitələrinin texniki göstəriciləri və əlaqə yolları və digər səbəblərdən 
çətinləşirdi. Ona görə də xarici iqtisadi fəaliyyət qaydalarının unifikasiyası, sərhəd keçid məntə-
qələrində gömrük maneələrinin, nəzarətin və texnoloji prosedurların keçidinin sadələşdirilməsi is-
tiqamətində tədbirlər həyata keçirilib. Beynəlxalq paylama mərkəzləri yaradıldı, Qərbi Avropa 
iqtisadiyyatlarının inteqrasiyası kontekstində yükdaşıma və anbar məntəqələrinin cəmləşməsi baş 
verdi, konteynerlər, hərəkət heyəti və kommunikasiya marşrutlarının texniki parametrləri vahid-
ləşdi, yeni daşıma texnologiyaları (məsələn, intermodal) və informasiyanın emalı tətbiq olundu, 
oxunması və emalı üçün yükün ünvanlanmasında avtomatik sistemlərdən istifadə olunmağa baş-
lanıldı. 

Logistikanın funksiyaları və vəzifələri 
Logistika funksiyalarının iki növü var: əməliyyat və əlaqələndirmə. Əməliyyat funksiyaları təc-

hizat, istehsal və bölgü sahəsində maddi sərvətlərin hərəkətinin idarə edilməsi ilə bağlıdır. Təchizat 
sahəsində xammal, material, hazır məhsul ehtiyatlarının tədarükçüdən istehsal müəssisəsinə, an-
bara və ya pərakəndə satış mağazasına qədər hərəkətinin idarə edilməsidir. İstehsal səviyyəsində 
isə logistika idarəetmə, o cümlədən istehsalın bütün mərhələlərində yarımfabrikatların hərəkətinə, 
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habelə malların anbarlara və bazarlara daşınmasına nəzarətdir. Paylanmanın idarə edilməsi son 
məhsulların istehsalçıdan istehlakçıya axınının təşkilini əhatə edir. stehsalın müxtəlif hissələrinin 
maddi ehtiyaclarının müəyyən edilməsi və təhlili, təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi bazarların sahəsi-
nin təhlili, potensial bazarların inkişafının proqnozlaşdırılması, müştəri ehtiyacları haqqında mə-
lumatların işlənməsi logistik əlaqələndirmə funksiyalarına daxildir. Bu funksiyaların mahiyyəti 
tələb və təklifin əlaqəsindən ibarətdir. Müvafiq məlumatlara əsaslanaraq, logistika bazar konyunk-
turasının təqdim etdiyi tələbin və təşkilat tərəfindən hazırlanmış təklifin uyğunlaşdırılması ilə məş-
ğul olur. Logistikanın koordinasiya funksiyasından başqa bir istiqamət kimi əməliyyat planlaşdır-
ması formalaşmışdır. Tələb proqnozu əsasında daşınma qrafiki və hazır məhsul ehtiyatlarının idarə 
edilməsi proseduru işlənib hazırlanır, nəticədə istehsalın planlaşdırılması müəyyən edilir, xammal 
və komponentlərin tədarükü proqramları hazırlanır. Fundamental mövqelərdən logistikanın sistem 
formalaşdırıcı, inteqrasiyaedici, tənzimləyici və nəticə funksiyaları fərqləndirilir. 

Sistem formalaşdırıcı logistika resursların idarə edilməsini təmin etmək üçün effektiv texnolo-
giyalar sistemidir. 

İnteqrasiyaedici funksiya istehsal vasitələri bazarına istinadən satış, saxlama və çatdırılma pro-
seslərinin sinxronlaşdırılması və istehlakçılara vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi üçün logisti-
kanın təmin edilməsindən ibarətdir. Tənzimləyici funksiya xərcləri azaltmaq üçün material, məlu-
mat və maliyyə axınlarının idarə edilməsini həyata keçirməkdir. Nəticə funksiyası malların lazımi 
miqdarda, müəyyən vaxtda və lazımi keyfiyyətlə, mümkün qədər aşağı qiymətə çatdırılması fəa-
liyyətini nəzərdə tutur. Məntiqi funksiyaların həyata keçirilməsinin effektivliyinin müəyyən edil-
məsi meyarı logistik fəaliyyətin son məqsədinə nail olmaqdır. Logistikanın qarşısında duran vəzi-
fələri ümumi, qlobal və özəl olaraq bölmək  məqsədəuyğundur. Minimum xərclərlə maksimum 
effekt əldə etmək logistikanın əsas qlobal vəzifəsidir. Logistika sistemlərinin və onların fəaliyyət 
amillərinin modelləşdirilməsi də qlobal vəzifələrə aid edilir.Ümumi vəzifələrə aşağıdakılar daxil-
dir: 

- material və informasiya axınının tənzimlənməsi sisteminin yaradılması; 
- istehsal, daşınma, saxlamanın mümkün həcmlərinin proqnozlaşdırılması; 
- istehsalın həyata keçirilməsinə ehtiyac və imkanlar arasında uyğunsuzluğun müəyyən edil-

məsi; 
- logistika sistemi daxilində işlənib hazırlanmış və irəli sürülən məhsula tələbatın müəyyən 

edilməsi; 
- satışdan əvvəl və sonrakı xidmətin təşkili. 
Ümumi problemlərin həlli yolları əsasında müştərilərə xidmətin təşkili və onların istehsal 

məntəqələrinə optimal şəkildə qoşulması üçün anbar sistemləri şəbəkəsi yaradılır. Şəxsi tapşırıqlar 
daha dar istiqamətdir və bunlara aşağıdakılar daxildir: 

- minimum ehtiyatların yaradılması; 
- hazır məhsulların saxlanma müddətinin maksimum azaldılması; 
- daşınma vaxtının azaldılması. 
Logistikanın əsas qaydalarını belə formalaşdırmaq olar: lazımi keyfiyyətdə lazımi həcmdə la-

zımi məhsul müəyyən vaxtda və yerdə minimum xərclə çatdırılır. Logistikanın əsas tədqiqat ob-
yekti material axınıdır. Material axını ilə əlaqəli hərəkətlərə logistik əməliyyatlar və ya logistik 
funksiyalar deyilir. Hərəkət vəziyyətində olan maddi ehtiyatlar, bitməmiş istehsalat, logistik əmə-
liyyatların və ya funksiyaların tətbiq olunduğu istehsal məhsulları material axınını müəyyən edir. 
Logistik əməliyyat materialın və müşayiət olunan məlumatların, maliyyə və xidmət axınının ya-
ranması, mənimsənilməsi və çevrilməsi ilə əlaqələndirilmiş bir hərəkətdir. Logistika funksiyası 
logistika sistemi və əlaqələri üçün qarşıya qoyulan vəzifələrin həllinə yönəlmiş logistik əməliy-
yatların vahid tərkib hissəsidir. Logistika sisteminin növü logistik əməliyyatlar və funksiyaların 
birləşməsindən asılıdır.  

Logistika maddi və əlaqəli prosesləri idarə etmək üçün birləşən əlaqəli fraqmentlərdən ibarət 
mürəkkəb təşkilati sistemdir. Sistem əlaqələrinin işləməsi biznes strukturunun daxili vəzifələri və 
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ya xarici məqsədlərini özündə birləşdirir. Logistika sisteminin elementləri arasında müəyyən funk-
sional əlaqələr mövcuddur. Bəzi iqtisadi və funksional cəhətdən təcrid olunmuş obyektlər sistemin 
logistik əlaqəsi adlanır. O, logistik əməliyyatları və funksiyaları ilə müəyyənləşdirilmiş dar rolu 
yerinə yetirir. Logistika sistemində yaradan, dəyişdirən və mənimsəyən əlaqələr mövcuddur. Tez-
tez logistika sisteminin qarışıq əlaqələrində üç əsas növ eyni anda müxtəlif kombinasiyalarda bir-
ləşdirilərək təqdim olunur. Logistika sisteminin keçidlərindəki material axınları birləşə, bölünə, 
şaxələnə, məzmununu, parametrlərini və intensivliyini dəyişə bilər. Maddi resursların tədarükçü-
ləri, satış, ticarət, müxtəlif səviyyəli vasitəçi təşkilatlar, informasiya-ticarət xidməti və rabitə 
müəssisələri logistik sistemin elementləri kimi çıxış edə bilərlər. Logistikanın digər konsepsiyası 
təchizat zənciridir. Logistika sistemindəki çoxlu sayda əlaqə logistika zəncirini təmsil edir. 
Logistika zəncirindəki əlaqələr müəyyən bir logistika funksiyaları və ya xərclərini təhlil etmək, 
layihələndirmək vəzifəsi ilə material, məlumat, pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə xətti olaraq sıralanır. 
Logistikada növbəti konsepsiya logistika şəbəkəsidir. Logistika şəbəkəsi logistik sistemin hüdud-
ları daxilində maddi və ya əlaqəli məlumatlar, həmçinin pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bir-birinə 
bağlı olan logistika sistemindəki çoxlu sayda əlaqələrdir. Logistik şəbəkə  sistemin hədəf funksi-
yasını həyata keçirən daha yüksək logistik idarəetmənin olması ilə xarakterizə olunur və logistika 
sistemindən fərqli olaraq daha dar bir anlayışdır. Ümumi məsrəflər anlayışı adətən logistikada 
başqa bir konsepsiya ilə, yəni logistika kanalı ilə əlaqələndirilir. Logistika kanalı, müəyyən bir 
məhsul növünün istehsalı üçün lazım olan material ehtiyatlarının təchizatçısından birbaşa istehlak-
çılara material axını aparan logistika zəncirlərinin və ya onların iştirakçılarının tam həcmini özün-
də cəmləşdirən sifarişli əlaqələr toplusudur. Logistika kanalı anlayışı hər bir logistik əməliyyatın 
müəyyən çərçivəsində xarici, istehsaldaxili və makrologistika qruplarını əhatələndirir. Buna görə 
də, ümumi logistika məsrəfləri konsepsiyası prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. 

Logistikanın inkişaf amilləri və tendensiyaları 
Sənayeləşmiş ölkələrdə logistikanın inkişafı problemlərinə maraq iqtisadi xarakter daşıyır. Lo-

gistikanın inkişafı prosesin keyfiyyət xüsusiyyətlərinə artan tələblər və satıcı bazarından alıcılar 
bazarına keçid amilləri ilə əvvəlcədən müəyyən edilmişdir. Bu keçid paylama sistemləri və istehsal 
strategiyalarında əhəmiyyətli dəyişikliklərlə müşayiət olundu. Əgər əvvəllər satış sistemi istehsala 
uyğunlaşdırılırdısa, bazarın həddindən artıq doyması şəraitində istehsal proqramları bazar tələbi-
nin həcmlərindən və bölgülərindən asılı olaraq formalaşır. Güclü rəqabət mühitində müştərilərin 
maraqlarına uyğunlaşma istehsalçılardan bu müraciətlərə cavab verməyi tələb edir ki, bu da xidmət 
keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, sifarişin icra müddətinin minimuma endirilməsinə və razılaşdırılmış 
çatdırılma qrafikinə ciddi riayət olunmasına gətirib çıxarır. Müəssisənin uğurlu fəaliyyəti üçün 
məhsulun qiyməti və keyfiyyəti ilə birlikdə zaman amilləri də həlledici rol oynayır. Paylama sahə-
sinin keyfiyyətinə paralel məhsulun həyata keçirilməsi probleminin mürəkkəbliyini də qeyd etmək 
lazımdır. İstehsal firmalarının onların resurs və material tədarükçülərinə qarşı oxşar reaksiya ya-
randı, nəticədə müxtəlif bazar nümayəndələri arasında tədarük və marketinq sahəsində mövcud 
təşkilat modellərinin dəyişdirilməsini tələb edən mürəkkəb münasibətlər sistemi formalaşdı. Ənə-
nəvi konveyerlərin robotlarla əvəzlənməsi insan əməyinə xeyli qənaət etməyə səbəb olmuşdur. 
Məhsulların kiçik partiyalarının istehsalı çevik istehsal sistemlərinin yaradılmasını qənaətcil et-
mişdir. Beləcə iri müəssisələrin minimum xərclə öz fəaliyyətlərini kütləvi istehsaldan kiçik isteh-
sala çevirmək imkanı yarandı. Həmçinin kiçik firmalar çeviklik və rəqabət qabiliyyətini artıra bil-
mişlər. Material ehtiyatları ilə təminat və hazır məhsulların satışının təşkili sistemində “kiçik par-
tiyalar” prinsipi üzrə iş müvafiq dəyişikliklərə səbəb oldu. Kiçik partiyalarda malların daha sərt 
müddətlərdə daşınmasına ehtiyac olsa da müəssisələrdə böyük anbar tutumlarına ehtiyac yox idi. 
Eyni zamanda, daşıma xərcləri anbar yerlərinin azaldılmasından əldə olunan vəsait hesabına ödə-
nilirdi.  

Logistikanın inkişafını bilavasitə müəyyən etdiyi yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı iqtisadi 
problemləri həll etmək üçün sistemlər və mübadilələr nəzəriyyəsindən istifadə etmək, əmtəə döv-
riyyəsi və firmaların biznes təcrübələri sahəsində ən son nəsil fərdi kompüterlərin tətbiqi və 
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istifadəsi, habelə elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi, öz aralarında intensiv rabitəni həyata 
keçirən ölkələrdə texniki rabitə vasitələrinin, daşınan ehtiyatların və daşıma vasitələrinin standart-
laşdırılması, həmçinin müxtəlif idxal və ixrac məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması amillərini 
də qeyd etmək məqsədəuyğundur. 

Logistikanın inkişafının aşağı mərhələsindən daha yüksəklərə qalxma, bir qayda olaraq, tədri-
cən və ya əlverişli şərait yarandıqda mümkündür. Belə şərtlər müəssisələrin birləşməsi, idarəetmə 
rejiminin dəyişdirilməsi, siyasi təşəbbüslər hesab oluna bilər. Logistik inkişaf səviyyələrinin təhlili 
göstərdi ki, logistikanın idarə edilməsində əsasən çoxyönlü yanaşmadan istifadə edən şirkətlər öz 
fəaliyyətini təkmilləşdirirlər. Son illərdə inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarda logistikanın inkişafı hazır 
materialın paylanmasına nəzarət funksiyasının istehsal müəssisələrindən ixtisaslaşmış firmalara 
ötürülməsi ilə xarakterizə olunur. 

Nəticədə, müqavilə üzrə topdansatış ticarəti ilə məşğul olan, məhsulların paylanması, daşınma-
sı, saxlanması, inventarların idarə edilməsi, müştərilərə xidmət və logistika informasiya sistem-
lərinin yaradılması ilə birlikdə şirkətin bütün funksiyalarını və ya bir hissəsini yerinə yetirən, üçün-
cü tərəfin şirkət şəklində cəlb edilməsini nəzərdə tutan logistika növü formalaşdı. 

 
Nəticə 

Logistika dərin tarixi köklərə malik olsa da nisbətən gənc elmdir. Xüsusilə İkinci Dünya mü-
haribəsi illərində ordunu silah, yanacaq-sürtkü materialları və ərzaqla vaxtında təmin etmək üçün 
strateji problemlərin həlli və müdafiə sənayesi, logistika və təchizat bazaları və nəqliyyat arasında 
aydın qarşılıqlı əlaqə üçün istifadə edildiyi zaman sürətli inkişaf etdi. Tədricən maddi-texniki təc-
hizat anlayışları və üsulları əvvəlcə dövriyyə sferasında, sonra isə istehsalatda maddi axınların 
hərəkətinin rasional idarə edilməsinə dair yeni elmi istiqamət kimi hərbi sahədən mülki sahəyə 
keçirilməyə başlandı. XX əsrin sonunda logistika satınalma və ya təchizat logistikasını, istehsal 
proseslərinin logistikasını, satış logistikasını, nəqliyyat logistikasını, informasiya logistikasını və 
bir sıra digər sahələri əhatə edən bir intizam elmi kimi çıxış edir. 

Əgər logistikanın öyrəndiyi problemlərin miqyasını məcmu şəkildə nəzərdən keçirsək, maddi 
və müvafiq məlumat axınlarının idarə edilməsi məsələləri onlar üçün ümumi olacaqdır. Yerli və 
xarici ədəbiyyatda logistika anlayışının geniş şərhinə rast gəlmək olar ki, burada logistika mövzusu 
maddi axınla məhdudlaşmır. Bu gün logistikaya iqtisadi sistemlərdə baş verən insan, enerji, infor-
masiya və digər axınların idarə edilməsi daxildir. Bank logistikası, informasiya logistikası və bir 
sıra başqa terminlərin meydana çıxması üçün əlverişli şərait yaranmışdır. Logistika termini razı-
laşdırılmış hərəkətlər ardıcıllığının dəqiq planlaşdırılması ilə bağlı vəziyyətlərdə istifadə olunmağa 
başlayır. 

80-90-cı illərdə və xüsusən indi müşahidə olunan logistikanın əhatə dairəsinin genişlənməsi, 
ilk növbədə, material axınının idarə edilməsi metodlarının inkişafı ilə izah olunur. Təbii ki, eyni 
zamanda, logistika ideyası və metodu maddi axınların idarə edilməsindən kənara çıxmağa və daha 
geniş şəkildə tətbiq olunmağa başlayır. Bununla belə, logistikanın əsas potensialı material axınının 
idarə edilməsinin rasionallaşdırılmasındadır. 

Resursların idarə edilməsində logistik yanaşmanın yeniliyi iqtisadi fəaliyyətin prioritetlərinin 
dəyişdirilməsidir. Əsas rolu məhsul deyil, axın (material, informasiya) şəklində proses oynayır. 
Axın proseslərinin idarə edilməsi, onların transformasiyası və inteqrasiyası həm yaradıcılıq, həm 
də yekun nəticələrin səmərəliliyi baxımından ənənəvi olanları üstələyən yeni idarəetmə formasıdır. 
İqtisadiyyatda axın proseslərinin optimallaşdırılması yalnız iqtisadi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi 
üçün kəmiyyət meyarlarından keyfiyyət meyarlarına yenidən istiqamətlənmə sayəsində mümkün 
olmuşdur.  

Elmi istiqamət kimi logistika öz tətbiqi sərhədlərini genişləndirməyə davam edir. Bu gün o, 
riyaziyyat, kibernetika, statistika və müəyyən iqtisadi elmlərlə sıx bağlı olan xüsusi bir intizam 
halına gəldi. 
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Logistikanın nəzəri müddəaları və konkret tövsiyələri bir çox ölkələrin firma və şirkətlərinin 
praktikasına fəal şəkildə daxil edilir. Tətbiqi sferada əks əlaqə istehsal və tədavül sahələrində xərc-
lərin və vaxtın azaldılması kimi həssas iqtisadi effektlə özünü göstərir.  

Logistika axın proseslərini idarə etmək üçün elmi əsas kimi təkcə sənaye, ticarət və nəqliyyatda 
deyil. O, həmçinin xidmət sektorunda, bank, sığorta, satış sonrası xidmət, kommunal xidmətlər, 
turizm və digər fəaliyyət sahələrində istifadə olunur. 
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История, этапы развития и функции логистической системы 

 
Резюме 

Логистика рассматривается как наука о планировании, организации, управлении и регу-
лировании движения материальных и информационных потоков от первоисточника к ко-
нечному потребителю в пространстве и времени. 

Цель исследования - определить сущность и роль логистической системы в современ-
ных условиях глобализации, классификацию направлений развития, существующие функ-
ции экономики на макро- и микроуровнях. 

Методология исследования - В исследовании использовались методы анализа, наблю-
дения и логического обобщения, широко применяемые при анализе современных рыноч-
ных предположений. 

Значимость применения исследования - полученные результаты могут определить на-
чало нового этапа развития логистической системы в современных экономических услов-
иях, а также использование различных функций и методов. 

Результаты исследования - выявлены направления развития логистической системы, 
проанализированы сущность и системная структура как экономического понятия и оха-
рактеризованы широко используемые функции. 

Оригинальность и научная новизна исследования - определены терминологические 
особенности логистической системы в современной экономической микро- и макросреде, 
классифицированы этапы развития и дифференцирована сущность функций. 

Ключевые слова: макрологистика, логистическая сеть, логистика, производствен-
ная цепочка, резервы и финансовые ресурсы. 
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History, stages of development and functions of the logistics system 

 
Summary 

Logistics is considered as a science of planning, organizing, managing and regulating the 
movement of material and information flows from the primary source to the final consumer in 
space and time. 

The purpose of the study is to determine the nature and role of the logistics system in the 
modern environment of globalization, the classification of development directions, the existing 
functions of the economy at the macro and micro levels. 

Research methodology - the research used the methods of analysis, observation and logical 
generalization widely used in the analysis of modern market conjecture. 

Significance of the application of the research - the results obtained can determine the 
beginning of a new stage of development of the logistics system in the modern economic 
environment, as well as the use of different functions and methods. 

The results of the study - the directions of development of the logistics system were identified, 
the essence and systematic structure as an economic concept were analyzed and the widely used 
functions were characterized. 

Originality and scientific novelty of the research - the terminological features of the logistics 
system in the modern economic micro and macro environment are defined, the stages of 
development are classified and the essence of the functions is differentiated. 

Key words: macrologistics, logistics network, logistics, production chain, reserves and 
financial resources. 
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