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I BÖLMƏ. 

YAŞIL İQTİSADİYYAT VƏ EKOLOGİYA 
 
 

Vüsal QASIMLI,  
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya  

Mərkəzinin icraçı direktoru, i.e.d., professor,  
 

Ramil HÜSEYN 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya  

Mərkəzi, i.e.d. 
 

YAŞIL İQTİSADİYYAT: QAVRAYIŞ VƏ REALLIQ  
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Hazırda dünyanın hər hansı bir ölkəsində “yaşıl iqtisadiyyat” modeli 

tam qurulmasa da onun tərifi aşağı karbonlu, resurslardan səmərəli istifadə edən və sosial baxım-
dan inklüziv olan iqtisadiyyat kimi verilir. Bu tərifdən çıxış edərək Azərbaycan iqtisadiyyatının 
nə qədər yaşıl hesab oluna biləcəyi ilə bağlı araşdırmanın aparılması aktuallıq daşıyır. Tədqiqatın 
da məqsədi Azərbaycanda “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafının mövcud vəziyyətinin qiymətləndiril-
məsi və inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası – Tədqiqatda təhlil, sintez və ümumiləşdirmə metodlarından isti-
fadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Azərbaycanın “yaşıl iqtisadiyyat”a keçid zərurəti ilə bağlı 
nəzəri-konseptual və praktiki baxışların formalaşdırılmasıdır. Əldə edilmiş nəticələrdən “yaşıl iq-
tisadiyyat”a keçid problemlərinin tədqiqi zamanı istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – Araşdırma göstərir ki, obyektiv və subyektiv səbəblərdən hazırkı iqti-
sadiyyatımızı “yaşıl iqtisadiyyat” adlandırmasaq da ekoloji cəhətdən qırmızı xətt də keçilməmiş-
dir. Azərbaycan “yaşıl iqtisadiyyat”a keçid prosesində daha çox orta mövqedə qərarlaşmış və son 
illər ölkədə iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin azaldılması, “yaşıl iqtisadiyyat”ın təşviqi  istiqamətin-
də fəaliyyət dərinləşmişdir. Bununla yanaşı iqlimlə bağlı maliyyələşmə büdcə prosesinə zəif inteq-
rasiya olunmuşdur və bu sahədəki problemlərin həlli zəruridir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Tədqiqatda enerji ölkəsi kimi tanınan Azərbaycanın 
baxış bucağından “yaşıl iqtisadiyyat” paradiqması təhlil edilir, onun tələblərinin nə dərəcədə ödə-
nildiyi aşkara çıxarılır. “Yaşıl iqtisadiyyat”a keçidlə bağlı maneələr və imkanlar araşdırılır, prob-
lemlərin həlli ilə bağlı əsaslandırılmış təkliflər irəli sürülür. 

Açar sözlər: Azərbaycan, yaşıl iqtisadiyyat, yaşıl enerji zonası, bərapolunan enerji mənbələri, 
iqlim dəyişikliyi 

 
Giriş 

İqtisadiyyat qeyri-məhdud tələbatı ödəmək üçün təbiətin məhdud resurslarından istifadə 
edir. İqtisadiyyatın təbiətdə izləri çoxaldıqca, təbiətin diktəsi də artır. Təbiətlə mübarizənin pers-
pektivi olmadığından, 4-cü sənaye inqilabı şəraitində və 5-ci sənaye inqilabına hazırlaşarkən iqti-
sadiyyat təbiətin yaşıl rəngini alır və “yaşıl iqtisadiyyat” adlanır. Doğrudur, iqtisadi ədəbiyyatların 
təhlilindən aydın olur ki, hələ dünyanın hər hansı bir ölkəsində “yaşıl iqtisadiyyat” modeli tam 
olaraq qurulmayıb. BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı “yaşıl iqtisadiyyat” anlayışını aşağı karbonlu, 
resurslardan səmərəli istifadə edən və sosial baxımdan inklüziv olan iqtisadiyyat növü kimi tərif 
edir. “Yaşıl iqtisadiyyat”da məşğulluğun və gəlirin artımı üçün dövlət və özəl sərmayələr karbon 
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emissiyasının və çirklənmənin azaldılmasına, enerji və resurs səmərəliliyinin artırılmasına, bio-
müxtəlifliyin və ekosistem xidmətlərinin itirilməsinin qarşısının alınmasına imkan verən sahələrə 
yönəldilir. Ən müxtəlif yanaşmaları ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, “yaşıl iqtisadiyyat”a doğru 
üç istiqamətdə irəliləmək olar: tənzimləyici çərçivə, biznes model və ictimai şüur. Həmçinin “yaşıl 
iqtisadiyyat” anlayışı ilə yanaşı “yaşıl inkişaf” və “yaşıl iş yerləri” terminlərinin ümumi qəbul 
edilmiş tərifləri yoxdur. İnklüziv “yaşıl iqtisadiyyat” insanların rifahını yaxşılaşdıran və ekoloji 
riskləri azaldaraq sosial bərabərliyin qurulmasına xidmət edən bir iqtisadiyyatdır.   

ABŞ prezidenti Ruzveltin XX əsrin 30-cu illərində böhranla mübarizədə sosial-iqtisadi isla-
hatları ehtiva edən “Yeni siyasət” (New Deal) kursuna uyğun olaraq hazırda “Yeni Yaşıl Siyasət” 
(Green New Deal) konsepsiyası irəli sürülür. “Yeni Yaşıl Siyasət” iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəni 
hədəfləyən dövlət siyasətini ehtiva etməklə, iş yerlərinin yaradılması və iqtisadi bərabərsizliyin 
aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Qlobal liderlər iqlim probleminin ağırlığını dərk etsələr də, 
fəaliyyətlərində arzuolunan nəticəni ortaya qoya bilmirlər. Qlazqoda keçirilən Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konfransı (COP26) məyusluq yaratdı: Bir tərəfdə “xalis sıfır” 
emissiya barədə qlobal səviyyədə vədlər və digər tərəfdə isə milli səviyyələrdə qısamüddətli 
maraqlar toqquşur. Paris Anlaşması çərçivəsində hökumətlərin qlobal istiləşməni 1,5°C azaltması 
ilə bağlı öhdəliyin yerinə yetirilməsi inandırıcı görünmür. COVID-19 qapanmaları hesabına kar-
bon emissiyasının azalması isə müvəqqəti xarakter daşıyır. Azərbaycan da öz növbəsində 2030-cu 
ilə qədər ümumi enerji istehsalı gücündə bərpa olunan enerjinin payını indiki 17%-dən 30%-ə 
çatdırmağı hədəfləyib.  

Bu məqalədə “yaşıl iqtisadiyyat” paradiqması enerji ölkəsi kimi tanınan Azərbaycanın baxış 
bucağından təhlil edilir. Məqalədə Azərbaycanda “yaşıl iqtisadiyyat”ın tələblərinin nə dərəcədə 
ödənildiyi araşdırılır, “yaşıl iqtisadiyyat”a keçidlə bağlı maneələr və imkanlar təhlil edilir. 

“Yaşıl iqtisadiyyat”: ideyadan reallığa doğru 
1989-cu ildə ilk dəfə Böyük Britaniya hökuməti üçün hazırlanan hesabatda bir qrup iqtisadçı 

tərəfindən istifadə olunan “yaşıl iqtisadiyyat” termini hazırda qlobal səviyyədə bəşəriyyətin inki-
şafının ana xətlərindən birini ifadə edir. İdeyanın sonrakı inkişaf mərhələsində - 2008-ci ilin qlobal 
böhranı zamanı “yaşıl stimul” paketi termini ortaya atıldı və BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı [24] 
“Yaşıl iqtisadiyyat təşəbbüsü” ilə çıxış etdi. İqlim dəyişikliyinin “nəfəsi hiss olunduqca” yaşıl 
iqtisadiyyat anlayışı da mövqelərini möhkəmləndirir. Hazırda yaşıl iqtisadiyyat termininin ümumi 
qəbul edilmiş tərifi olmasa da, bu ifadə altında ekoloji tarazlığı pozmadan hamı üçün daha yaxşı 
həyat keyfiyyətini təmin edən davamlı iqtisadiyyat başa düşülür.  

“Yaşıl iqtisadiyyat” konsepsiyasının məntiqi davamı olan “yaşıl artım” ifadəsi isə Asiya və 
Sakit Okean hövzəsində yaranıb. 2005-ci ilin martında Seulda keçirilən Ətraf Mühit və İnkişaf 
üzrə Beşinci Nazirlər Konfransında (MCED) Asiya və Sakit Okean hövzəsindən 52 Hökumət və 
digər maraqlı tərəflər davamlı inkişaf ritorikasından kənara çıxmağa və “yaşıl artım” konsepsi-
yasını qəbul etməyə razılaşdılar. UNESCAP-ın [25] regional təşəbbüsünə çevrilmiş yaşıl artım 
konsepsiyası Minilliyin İnkişafı Məqsədləri çərçivəsində davamlı inkişafı hədəfləyən strategiya 
kimi qəbul olunmuşdur. Burada əsas qayə iqtisadi artım və ətraf mühitin qorunması arasında har-
monik yanaşmanı təmin etməkdən ibarətdir.  

Ədəbiyyatlarda "yaşıl artım" ifadəsi ətraf mühitlə əlaqəli məhsul və xidmətləri təqdim edən 
sahələrdəki artımı təsvir etmək üçün istifadə edilir. Belə sahələrdəki  iş yerləri barədə də "yaşıl iş" 
ifadəsi işlədilir. Amma ortaq fikirdən biri ondan ibarətdir ki, “yaşıl iqtisadiyyat” insan mərkəzlidir 
və bütün insanların rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. “Yaşıl iqtisadiyyat” paradiqmasına 
zidd olan qəhvəyi iqtisadiyyat termini, resursların daha çox istifadəsi, aşağı enerji səmərəliliyi, 
dayanıqlı olmayan enerji qaynaqlarından asılılıq və yüksək dərəcədə iqlim riskinə əsaslanır[20]. 

“Yaşıl iqtisadiyyat” şəraitində ətraf mühit, sosial və idarəetmə (ƏSİ)  (Environmental, social, 
and governance) meyarları sosial məsuliyyətli investorlar üçün əsas yanaşma tərzidir. ƏSİ əsasın-
da şirkət təbiətin mühafizəçisi kimi qəbul edilir, əməkdaşlar, təchizatçılar, müştərilər və icma ilə 
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münasibətlər tənzimlənir, eyni zamanda, şirkətin hesabatlılığı və şəffaflığı təmin olunur. Bu mə-
nada ƏSİ “yaşıl iqtisadiyyat” və steykholder kapitalizmi arasında bir bağlantı yaradır. ƏSİ-nin bir 
dəyər olaraq qəbul edilməsi iqtisadiyyatın bütün mərhələlərində - istehsal, bölgü, mübadilə və is-
tehlak zamanı eyni yanaşmanı təmin edir. Hətta ƏSİ əsasında sosial məsuliyyətli sərmayə və Da-
vamlılığa Təsir üçün İnvestisiya (IFSI) kimi anlayışlar yaranmışdır. Yeni maliyyə mexanizmlərinə 
əlavə olaraq, investorlar getdikcə daha çox ətraf mühit və sosial idarəetmə risklərinin açıqlanma- 
sına can atırlar və investisiyaların ƏSİ məqsədlərinə uyğun olub-olmamasını kəmiyyətcə qiymət-
ləndirmək üçün addımlar atırlar. Belə yanaşma təmiz enerji infrastrukturuna özəl investisiyaları 
təşviq edir və emissiyaların azaldılması üzrə sənaye miqyasında əməkdaşlığa zəmin yaradır. Bu 
mənada dövlət siyasəti özəl kapitalın təşviqində mühüm rol oynayır. Çünki dövlət siyasətində və 
bazarda qeyri-müəyyənlik xərcləri artırır və səmərəliliyi azaldır. Dövlət yaratdığı tənzimləyici 
çərçivədə kapitala çıxışın asanlaşdırılması və bu cür layihələrin risklərinin aradan qaldırılmasına 
çalışır. Dövlət həm də rəqabəti artırmaq üçün hərrac kimi bazar mexanizmlərindən istifadə edir, 
eyni zamanda innovasiyalara təkan verir və xərclərin azaldılmasını həyata keçirir. Dövlət-özəl tə-
rəfdaşlığı özəl biznesin yaşıl iqtisadi artıma töhfə verməsi üçün daha bir alətdir: bu halda özəl 
sektor üçün risklər aradan qaldırılır, təşviqlər verilir və ən əsası siyasət zəmanətləri təmin olunur. 
Yalnız iqtisadi artım və ətraf mühitlə bağlı məqsədlərin “barışdırılması” hesabına davamlı inkişaf 
təmin edilə bilər.  

Azərbaycanda “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişaf istiqamətləri 
Son illər Azərbaycanda “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı istiqamətində bir sıra təşəbbüslər uğurla 

reallaşdırılmışdır. Hazırda da dayanıqlı inkişafın mühüm bir komponenti olaraq “yaşıl iqtisadiy-
yat”ın formalaşdırılması istiqamətində siyasət həyata keçirilir və “Azərbaycan 2030: sosial-iq-
tisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” adlı sənəddə də ölkəmizdə “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı mü-
hüm məsələ kimi önə çəkilir. Milli Prioritetlərdə növbəti onillikdə ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafının beş milli prioritet üzrə  reallaşdırılması hədəflənir. Bunlardan biri  təmiz ətraf mühit və 
“yaşıl artım” ölkəsidir [2]. Bu prioritet çərçivəsində qlobal iqlim dəyişikliklərinin miqyasını nəzərə 
alaraq ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqinə əhəmiyyətli yer verilməsi, təmiz enerji mənbələ-
rindən istifadə, tullantıların təkrar emalı və çirklənmiş ərazilərin bərpasının təşviq edilməsi məsə-
lələri əksini tapmışdır. Sözügedən prioritet daxilində iki məqsədin - yüksək keyfiyyətli ekoloji 
mühit və yaşıl enerji məkanı - effektiv reallaşdırılmasına nail olunmaq hədəflənir.  

Bu baxımdan respublikada bərpaolunan enerji istehsalına diqqətin artırılması,  2022-ci ilin  ilk 
3 ayı ərzində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının “ACWA Power” şirkəti tərəfindən Azərbaycanda 
240 MVt gücündə “Xızı-Abşeron” Külək Elektrik Stansiyasının, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 
“Masdar” şirkəti tərəfindən Azərbaycanda 230 MVt gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası-
nın təməlinin qoyulması xüsusi qeyd olunmalıdır. Azərbaycanda bərpaolunan enerji istehsalının 
artırılmasının “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafına böyük töhfəsinin olacağı şübhəsizdir. Təkcə “Mas-
dar” şirkəti tərəfindən tikiləcək günəş elektrik stansiyası, təxminən, ildə 500 milyon kVt·saat elek-
trik enerjisinin istehsalına, 110 milyon kub metr təbii qaza qənaət edilməsinə, 200 min ton karbon 
emissiyasının azaldılmasına yol açacaqdır. 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulan 1500 MVt gücündə 
BOEM layihələrinin istifadəyə verilməsi isə əlavə olaraq ildə 1,5 milyon tondan çox emissiyaların 
atmosferə atılmasının qarşısını alacaqdır [21]. 

Doğrudur, “yaşıl iqtisadiyyat”ın formalaşması üçün təkcə bərpaolunan enerji istehsalının artı-
rılması və bu sahəyə fokuslaşmaq yetərli deyil. “Yaşıl iqtisadiyyat”ın tələblərinə görə bütün sek-
torlar - energetika, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. aşağı karbonlu olmalı, istixana qazla-
rının emissiyasının məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutmalı, bərpa olunan enerji növlərinin inkişafı-
na və ekosistemin qorunmasına xidmət etməlidir. Ancaq Azərbaycanda sahələr üzrə istilik effekti 
yaradan qazların atılmasını təhlil edəndə aydın olur ki, bu sahədə hələ görüləsi çox iş var və xü-
susən də istilik effekti yaradan qazların atılmasında 80 faizlik paya sahib olan energetika sekto-
runun aşağı karbonlu olması üçün fəaliyyətin dərinləşdirilməsi zəruridir. 
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Qrafikdən də göründüyü kimi, 2019-cu ildə energetika sektorunda 49 milyon ton, sənaye pro-
seslərində 3,3 milyon ton, kənd təsərrüfatı sektorunda 8 milyon ton, tullantılar sektorunda isə 1,4 
milyon ton CO2 ekvivalentində atılma yaranır. 1990-cı illə müqayisədə energetika sektoru üzrə 
atılmalar 23,3 faiz, tullantılar üzrə 17,6 faiz azalmış, kənd təsərrüfatı sektoru üzrə 27 faiz, sənaye 
prosesləri üzrə isə 2,4 dəfə artmışdır. İstilik effekti yaradan qazların atılmasında energetika sekto-
runun payı çox olduğu üçün qlobal miqyasda da bərpa olunan enerji mənbələrindən və elektromo-
billərdən istifadənin təşviqini özündə ehtiva edən meyillər genişlənməkdədir.  

 

 
Qrafik 1. 2019-cu ildə sahələr üzrə istilik effekti yaradan qazların atılması [22]. 

 
Məlumat üçün bildirək ki, 2021-ci ildə Azərbaycanın ümumi elektrik enerjisi istehsalı gücü 

7538,4 MVt təşkil etmişdir. Elektroenergetika sistemində ümumi gücü 6237,7 MVt olan 18 istilik 
- elektrik stansiyası, ümumi gücü 1150,9 MVt olan 25 su- elektrik stansiyası, 37 MVt gücündə 
bərk məişət tullantıları elektrik stansiyası, 63,3 MVt gücündə 4 külək elektrik stansiyası, ümumi 
gücü 42 MVt olan 8 günəş elektrik stansiyası və ümumi gücü 7,4 MVt olan 3 hibrid (günəş, külək 
və bioqaz) elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir [21]. 

 

 
 

Qrafik 2. 2021-ci ildə Azərbaycanın ümumi elektrik enerjisi istehsalı gücü, MVt[21]. 
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Qrafikdən də göründüyü kimi, su - elektrik stansiyaları daxil olmaqla bərpaolunan enerji mən-
bələri üzrə elektrik stansiyalarının gücü 1300,7 MVt-dır ki, bu da ümumi gücün, təxminən 17,3%-
ni təşkil edir.  

Azərbaycan Bərpaolunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, 2023-cü 
ilədək bərpaolunan enerji mənbələri sayəsində Azərbaycanın ümumi enerji istehsalı gücünə əlavə 
440 MVt, 2023-2025-ci illərdə 460 MVt, 2026-2030-cu illərdə isə 600 MVt əlavə olunacaqdır. 
Xatırladaq ki, 2022-ci ildə bərpaolunan enerjinin Azərbaycanın ümumi enerji istehsalındakı payı- 
nın 22%-dək çatdırılması planlaşdırılır [23]. Ümumiyyətlə, 2025-ci ildə isə 28,3 milyard kVt/st 
elektrik enerjisinin istehsalı və 24,3 milyard kVt/st elektrik enerjisinin istehlakı proqnozlaşdırılır. 
Görülən tədbirlər nəticəsində ölkədə elektrik enerjisinin istehsalının artması ilə yanaşı 2010-2020-
ci illərdə 1 kVt/st elektrik enerjisinin buraxılışına sərf edilən şərti yanacağın miqdarının 318 
qramdan 263 qrama qədər azaldılmasına səbəb olmuşdur. 

Azərbaycan Konstitusiyasına əsasən [1] dövlət ekoloji tarazlığın saxlanılmasına  təminat verir, 
bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradır. Yəni ölkənin 
əsas qanununda “yaşıl iqtisadiyyat”a keçidlə bağlı hər hansı bir məhdudlaşdırıcı müddəa yoxdur. 
Eyni zamanda “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı istiqamətində xüsusən də qanunvericilikdə boşluqlar 
aradan qaldırılır, institusional islahatlar aparılır, texnologiyaların inkişafı ilə bağlı fəaliyyət 
dərinləşdirilir. Ölkədə qəbul edilən inkişaf konsepsiyaları [3; 4], strateji yol xəritələri[5; 6; 7] və 
dövlət proqamları [8; 9] “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafını təşviq edir.   

Qeyd edək ki, “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı ilə bağlı mövcud olan potensialın reallaşdırılması 
istiqamətində dövlətin dəstəyi yeni imkanlar açır. Xüsusən də Azərbaycanda qanunvericilik 
sahəsində müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq [10; 11; 13],  “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı təş-
viqinə yönəlmiş islahatlar aparılır, dekarbonlaşma istiqamətinda vacib addımlar atılır. 

2021-ci ildə “yaşıl iqtisadiyyatı” təşviq edən addımlardan biri də Vergi Məcəlləsinə edilən də-
yişiklikdir. Bu dəyişikliyə əsasən istehsal tarixi 3 ildən və mühərrikin həcmi 2500 kubsantimetrdən 
çox olmayan hibrid avtomobillərin idxalı və satışının, habelə elektrik mühərriki ilə işləyən avto-
mobillər üçün ikinci və üçüncü səviyyə elektrik enerji doldurucularının idxalı 2022-ci il yanvarın 
1-dən 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edilmişdir[12].  

Azərbaycan Respublikasının sıfır karbon emissiyasına keçid ilə əlaqədar hazırlıq səviyyəsinə 
gəldikdə isə, artıq 2050-ci ilə kimi olan müddəti əhatə edən Aşağı Karbonlu İnkişaf Strategiyasının 
layihəsi hazırlanmış və rəy üçün müvafiq qurumlara təqdim edilmişdir.  

Qeyd edək ki, 2017-ci ildə  Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən “Yaşıl iqtisadiyyat” üzrə mə-
lumat bazası yaradılmış və müvafiq məlumatlar komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

Qarşıdakı müddətdə Azərbaycanda ekoloji sivilizasiyanın əsas komponenti olaraq - yaşıl əmək 
fəaliyyəti, yaşıl təfəkkür və yaşıl həyat tərzi təşviq olunmalıdır. Ətraf mühit problemlərinin əhə-
miyyətinin qabardılması və ictimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi yaşıl inkişafın perspektivlərini 
müəyyənləşdirir [20, s. 43]. Ümumiyyətlə, bir məqamı nəzərdə saxlayaq ki, dünyanın inkişaf etmiş 
ölkələrində də yaşıl inkişafın təşviqində əsas rol hökumətlərin üzərinə düşür. Hökumətlər müxtəlif 
alətləri vasitəsilə daha yaşıl istehsalı təşviq edir, yeni texnologiyaların işlənib hazırlanmasını və 
istifadəsini dəstəkləyir. Eyni zamanda özəl sektor və QHT-lər də bu prosesdə aktiv rol alırlar.  
Azərbaycanda da özəl sektorun və QHT-lərin “yaşıl iqtisadiyyat”ın təşviqi yönündəki tədbirlərdə 
rol aldıqları görünməkdədir.  

“Yaşıl iqtisadiyyat”a keçid baxımından Azərbaycanda 2050-ci ilə qədər əlavə könüllü öhdəlik 
kimi emissiyaların 40 faizədək azaldılması və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə “netto sıfır emis-
siya” zonasının yaradılmasının hədəflənməsi [19] də müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Yəni 2050-
ci ilə kimi işğaldan azad olunan ərazilərimiz yaşıl enerji zonasına çevriləcəkdir.  

İşğaldan azad olunan ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi imkanları 
Azərbaycan Hökuməti işğaldan azad olunan ərazilərimizi yaşıl enerji zonasına çevirməyi hə-

dəfləyir və bu istiqamətdə konkret addımlar atılır. Bildiyimiz kimi, “Yaşıl Enerji Zonası” ifadəsi 
ancaq bərpaolunan enerji mənbələrindən enerji ishehsal edən yerlər barədə işlədilmir. Bu ifadənin 
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əhatə dairəsi genişdir və özündə həm də  ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinin təşviqi, yaşıl məş-
ğulluğun təmini, resurslardan səmərəli istifadə kimi çoxşaxəli məsələləri birləşdirir. Onun üçün də 
işğaldan azad olunan ərazilərimizin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi üçün kompleks tədbirlər görü-
lür, “smart-city” (“ağıllı şəhər”), “smart-village” (“ağıllı kənd”) konsepsiyası əsasında kəndlərin 
və şəhərlərin inşasına başlanılır, ərazidə yaradılacaq sənaye müəssisələrinin “yaşıl iqtisadiyyat”a 
töhfə verməsinə xüsusi diqqət yetirilir, günəş və külək enerjisindən istifadə imkanları araşdırılır 
və, həmçinin Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının ərazisində 240 meqavatlıq Günəş Elektrik Stansi- 
yası tikilməsi planlaşdırılır [16].   

Qeyd edək ki, azad olunmuş ərazilərin təsdiqlənmiş potensialı 7200 meqavat günəş və 2000 
meqavat külək enerjisi təşkil edir. Hesablamalara görə günəş və külək enerji növlərinin istehsalı 
təxminən 10 min meqavata çata bilər [17]. Xüsusən də Günəş enerjisi potensialı Füzuli, Cəbrayıl, 
Zəngilan və Qubadlıda, külək enerjisi potensialı isə Laçın və Kəlbəcərin dağlıq ərazilərində mü-
şahidə olunur. Regionun Tərtərçay, Bazarçay, Həkəriçay kimi əsas çayları və digər kiçik çayları 
böyük hidroenerji potensialına malikdir. Həmçinin, ilkin təhlillərə əsasən Kəlbəcərdə 3093 m3 
/gün, Şuşada isə 412 m3 /gün termal su ehtiyatlarının mövcud olması ehtimal edilir [21] 

İşğaldan azad olunan ərazilərdə kifayət qədər alternativ enerji mənbələrinin mövcudluğunu 
nəzərə alaraq oranın “yaşıl enerji” zonasına çevrilməsinin hədəflənməsi vaxtında verilən doğru 
qərardır. Şübhəsiz ki, qarşıdakı müddətdə işğaldan azad olunan ərazilərin “yaşıl enerji” zonasına 
çevrilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə yanaşı, yerli şirkətlərin rolunun artırılması, o 
cümlədən xarici investorların bu işlərə cəlb edilməsi də vacibdir. Məhz BP şirkətinin bu prosesdə 
yer almasını bəyan etməsi digər xarici investorlar üçün də stimul ola bilər.  

“Yaşıl Enerji Zonası”nın yaradılmasına töhfə verəcək digər bir layihə isə Kəlbəcər və Laçın 
rayonlarında külək elektrik stansiyalarının tikilməsi ilə bağlıdır. Artıq bu layihə ilə xarici şirkətlər 
maraqlanırlar. İlkin hesablamalar göstərir ki, qeyd edilən ərazidə 100 MVt-dək gücdə külək 
elektrik stansiyasının tikilməsi perspektivlidir.  

Həmçinin “Xudafərin”, “Qız Qalası” hidroqovşaqları və su - elektrik stansiyaları layihələrinin 
icrası da uğurla davam edir. Ümumi qoyuluş gücü 200 MVt olan “Xudafərin” və 80 MVt gücündə 
“Qız Qalası” su - elektrik stansiyalarının inşasının 2024-cü ilədək tamamlanması planlaşdırılır.  

Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərinin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ölkəmizdə “ya-
şıl iqtisadiyyat”ın inkişafına töhfə verəcəkdir. Nəzərə alaq ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə 
mövcud olan bütün infrastruktur düşmən tərəfindən dağıdılmışdır. Hazırda həmin ərazilərdə in-
frastrukturun bərpası da “yaşıl iqtisadiyyat” prinsiplərinə əsasən həyata keçirilir, yeni salınan şəhər 
və kəndlərdə, sənaye zonalarında ekoloji normaların gözlənilməsi prioritetdir. İşğaldan azad edil-
miş ərazilərdə “netto sıfır emissiya” zonasının yaradılmasının rəsmən bəyan edilməsi də bunun 
göstəricisidir. Qənaətimizcə, qarşıdakı illərdə  işğaldan azad olunan ərazilərimiz “yaşıl iqtisadiy-
yat” prinsipləri ilə inkişaf edən məkanlardan biri olacaqdır.  

 
Nəticə 

Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, hazırkı obyektiv və subyektiv səbəblərdən ölkəmizin iqtisa-
diyyatını “yaşıl iqtisadiyyat” adlandırmasaq da, ekoloji cəhətdən qırmızı xətt də keçilməmişdir. 
Azərbaycan daha çox orta mövqedə qərarlaşmış və “yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişafı yönündə müəy-
yən tədbirlər həyata keçirən ölkələrlə eyni sırada irəliləyir. Azərbaycanda hökumətin “yaşıl iqti-
sadiyyat”ı təşviq etmək üçün bir çox təşəbbüslərin olması isə yaxın gələcəkdə ölkəmizin mövqe-
yinin daha da yaxşılaşmasına xidmət edəcəkdir. Nəzərə alaq ki, iqtisadi sistemin fəaliyyət göstər-
diyi bütün sahələrdə yaşıl prinsiplərin tətbiqi həyati əhəmiyyət daşıyır. “Yaşıl iqtisadiyyat” kon-
sepsiyası iqtisadi ekspansiyanın artımı nəticəsində yaranan ekoloji gərginlikdən tutmuş, ümum-
bəşəri davamlı inkişaf məqsədlərinə qədər bir çox məsələlərin həllində bizə imkanlar yaradır.  

Azərbaycanın da növbəti onillikdə sosial-iqtisadi inkişafına dair beş Milli Prioritetdən birinin 
məhz təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi olması həm də onu göstərir ki, Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur bölgəsinin “Yaşıl enerji zonası”na çevrilməsi ilə bağlı nəhəng layihələr icra olunacaqdır. 
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İşğaldan azad olunan ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ölkəmizdə “yaşıl iqtisadiyyat”ın 
inkişafına böyük təkan  verəcəkdir. 

Araşdırma göstərir ki, ətraf mühitin qorunması və “yaşıl iqtisadiyyat”ın dəstəklənməsi çətirinin 
altında digər sektorlar kimi maliyyə sektoru da böyük potensiala malikdir. Lakin yaşıl maliyyə-
ləşmənin inkişafı üçün bir çox problemlərin həllini tapması mütləqdir. Həmçinin iqlim dəyişikliyi 
ilə mübarizə əhəmiyyətli maliyyə resurslarının və dayanıqlı maliyyələşmə çərçivəsinin olmasını tə-
ləb edir. Azərbaycanda son illər ərzində iqlim dəyişikliyi ilə bağlı müəyyən statistik məlumat bazası 
formalaşdırılsa da, iqlimlə bağlı maliyyələşmə büdcə prosesinə zəif inteqrasiya olunmuşdur.  

Araşdırmamız göstərir ki, dünya miqyasında yaşıl inkişafın təşviqində əsas rolu hökumətlər 
oynayır. Hökumətlər iqtisadi və digər siyasət alətləri vasitəsilə daha yaşıl istehsalı və istehlakı 
stimullaşdıran şərait yaradır, bu sahədə əməkdaşlığı təşviq edir və yaxşı təcrübələrin mübadiləsini 
dəstəkləyir. Xüsusən də hökumətlər yeni texnologiya və innovasiyaların inkişafı və istifadəsini 
təşviq etməklə yaşıl inkişafa töhfə verir. Qarşıdakı müddətdə Azərbaycan hökuməti də yaşıl inki-
şafın təşviqi yönündə fəaliyyətini dərinləşdirməlidir. Eyni zamanda özəl sektor və QHT-lərin də 
bu istiqamətdə görülən işlərdə aktiv rol alması müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 
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Зеленая экономика: восприятие и реальность 
 

Резюме 
Цель исследования –  модель “зеленой экономики” еще не устоялась до конца ни в од-

ной стране мира, тем не менее ее определение дается как низкоуглеродной, ресурсоэффек-
тивной и социально инклюзивной экономики. Исходя из этого определения, исследование 
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направлено на изучение того, насколько экономика Азербайджана подходит под концеп-
цию “зеленой”. Задачей исследования является оценка нынешнего состояния “зеленой 
экономики” в Азербайджане и определение направлений для развития. 

Методология исследования – заключается в экономических методах: научной абстрак-
ции, анализе, синтезе и обобщении. 

Практическое значение исследования –  практическое значение исследования заклю-
чается в формировании теоретико-концептуальных и практических взглядов на необходи-
мость перехода Азербайджана к “зеленой экономике”. Полученные результаты можно быть 
использованы при изучении проблем перехода к “зеленой экономике”. 

Результаты исследования – не смотря на то, что по объективным и субъективным при-
чинам нынешнее состояние экономики Азербайджана не подпадает под концептуальные 
рамки «зеленой, она не пересекла экологическую красную черту. В процессе перехода к 
“зеленой экономике” Азербайджан занял более умеренную позицию, и в последние годы 
страна углубила свои усилия по уменьшению последствий изменения климата и прод-
вижению “зеленой политики”. В то же время финансирование деятельности, связанной с 
решением проблем изменения климата слабо интегрировано в бюджетный процесс, и 
проблемы в этой области требуют решения. 

Оригинальность и научная новизна исследования – в исследовании анализируется 
парадигма «зеленой экономики» с точки зрения Азербайджана, известного как энергети-
ческая страна, и выявляется степень выполнения ее требований. Изучаются препятствия и 
возможности перехода к «зеленой экономике», вносятся обоснованные предложения по 
решению проблем. 

Ключевые слова: Азербайджан, зеленая экономика, зона зеленой энергии, возобнов-
ляемые источники энергии, изменение климата. 
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Green Economy: Perception and Reality 

 
Summary 

The purpose of the study - The “green economy” model has not yet fully been established in 
any country around the world, nevertheless, its definition is given as a low-carbon, resource-
efficient, and socially inclusive economy. Based on this definition, the study focuses on the 
research of to what extent the economy of Azerbaijan is suitable for the concept of “green 
economy”. The purpose of the study is to assess the current state of development of the “green 
economy” in Azerbaijan and identify areas for development. 

Research methodology – scientific abstraction, analysis, synthesis and generalization methods 
are used in the conduct of this research study. 

The practical significance of the research – the practical importance of the study is the 
formation of theoretical-conceptual and practical views on the need for Azerbaijan's transition to 
the “green economy”. The obtained results can be referred in the study of the problems of transition 
to the “green economy”. 

Results of the research - The study illustrates that although the current state of the economy 
in Azerbaijan does not fall under the conceptual framework of “green economy” for objective and 
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subjective reasons, the economy has not crossed the ecological red line, as well. In the process of 
transition to the “green economy”, Azerbaijan has taken a more moderate position, and the country 
has deepened its efforts to reduce the effects of climate change and promote the “green economy” 
in the recent years. Simultaneously, climate finance is poorly integrated into the budget process, 
and problems in this area need to be addressed. 

Originality and scientific implications of the research – The study analyzes the “green 
economy” paradigm from the point of view of Azerbaijan, which is known as an energy country, 
and reveals the extent to which its requirements are met. Obstacles and opportunities for the 
transition to a “green economy” are being explored, and well-founded proposals are being made 
to address the problems. 

Key words: Azerbaijan, green economy, green energy zone, renewable energy sources, 
climate change 
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XƏZƏR DƏNİZİNDƏ EKSTREMAL NEFT DAĞILMALARININ  VƏ LƏĞVETMƏ 
TƏDBİRLƏRİNİN HAZIRLANMASI 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Neftin dənizdə istehsalı və nəqli dəniz ekosistemi üçün potensial təhlükə 
olduğundan Xəzər dənizinin şelfində yeni neft-qaz yataqlarının kəşfi və çıxarılması neftin burada 
istehsalı və nəqli üçün effektiv və təhlükəsiz yolların axtarılması və tətbiq olunmasını tələb edir. 
Məqalədə əsas tədqiqat məqsədi Xəzər dənizinə neft dağılmalarının və ləğvetmə tədbirlərinin  
hazırlanması və ondan  istifadə edərək bu mürəkkəb prosesin qarşısının alınmasıdır.  

Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqatın yerinə yetirilməsində coğrafi, hidroloji analogiya, iq-
lim, buxarlanma, emulqasiya, dispersiya, fotoliz, sedimentasiya, qravitasiya təsiri və s. hallar nəzə-
rə alınmışdır. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Tədqiqatın nəticələrindən elmi-tədqiqat işlərində, suyun  hid-
rokimyəvi, hidrofiziki xassələrinin, hidrometeoroloji şəraitlərin öyrənilməsində  istifadə etmək 
olar. 

Tədqiqatın nəticələri: Tətbiq edilən məsələlər onu göstərir ki, Xəzərin Azərbaycan akvatori-
yasında qəza nəticəsində neftlə  çirklənmənin, dənizdə yayılma  və  paylanma  proseslərinin amil-
lərinə  görə orijinal model işlənilir. Su dövranları üçün isə Priniston modelinin  Xəzər  dənizində 
təkmilləşdirilmiş  variantından  istifadə olunur. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Tədqiqat belə nəticələnir  ki, Xəzər dənizinin su  döv-
ranları və neftin yayılması üçün işlənmiş və tətbiq olunmuş kompleks üçölçülü model kəsilməz və 
ani mənbədən dənizə atılan müxtəlif tipli neftin hidrometeoroloji şəraitdə yayılmasının istiqamət 
və  arealını dəqiqliklə proqnozlaşdırmaq mümkündür. 

Açar sözlər: Neft, çirklənmə, advektiv, disperqasiya, buxarlanma, emulqasiya, fotoliz, sedi-
mentasiya, qravitasiya və s. 

 
Giriş 

Neftin dənizdə yayılması kifayət qədər mürəkkəb prosesdir. Bu proses  çoxlu sayda amillərdən, 
o cümlədən neft dağılan mühitdəki vəziyyət və şəraitdən və həm də, neft maddəsinin xassələrindən 
asılıdır. Ona görə də bu çoxfunksiyalı məsələnin həlli kompleks yanaşma tələb edir. Məsələn, 
dənizdə hidrofiziki sahələrin strukturu və onların hidrometeoroloji şəraitin təsiri ilə dəyişkənliyini 
tədqiq etmədən bu məsələni həll etmək mümkün deyildir. 

Ənənəvi olaraq  dəniz akvatoriyasının neftlə çirklənməsi ilə neft kimyaçıları məşğul olmuşlar. 
Onlar qiymətləndirmə və proqnoz zamanı neftin xüsusiyyət və xassələrini yaxşı bilir və istifadə 
edirlər. Ancaq onlar suyun dənizdə hərəkəti və qarışması və bunun nəticəsi kimi də neftin dənizdə 
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yayılması haqda çox səthi təsəvvürə malikdirlər. Belə tədqiqatların nəticəsi bir qayda olaraq 
dənizin bu və ya digər hissəsinin ümumiləşdirilmiş şəkildə nə dərəcədə çirkləndiyini göstərməklə 
qurtarır, çirklənmənin zaman keçdikcə yayılması və paylanması haqda fikir söyləyə bilmirlər. Bu 
belə tədqiqatların nəticələrinin dəyərini azladır və şübhə altına alır. Mübarizə vasitələrini tətbiq 
etmək isə onun getdikcə artan arealı və istiqamətini proqnozlaşdırmağı tələb edir.    

Bu işdə qəza nəticəsində neftlə çirklənmənin dənizdə yayılma və paylanma prosesinin model-
ləşdirilməsi üçün yuxarıda sadalanan amilləri nəzərə alan orijinal model işlənilir. Su dövranları  
üçün isə Prinston modelinin (POM) Xəzər dənizi üçün təkmilləşdirilmiş variantından istifadə  
olunur.  Burada  əsas dəyişiklik turbulentlik və turbulent diffuziya əmsallarının nəzəri və empirik 
qiymətlərinin nəzərə alınmasındadır. 

Yuxarıda yazılanlara misal kimi 2011-ci ilin yaz-yay müddətində Meksika körfəzində Bp şir-
kətinin operator olduğu neft istehsalı zamanı platformada baş vermiş qəzanı göstərmək olar.  Bu 
qəzanın qarşısı bir neçə ay alına bilmədi, körfəzətrafı  mühitə  bərpaolunmaz  ziyan  dəydi, cavab-
deh şirkət müflisləşmə ilə üz-üzə durdu. Buradaca qeyd edək ki, Xəzər dənizində əsas neft 
operatorlarından biri elə həmin Bp şirkətidir. 2003-cü ildə isə Aktau-Bakı marşrutu ilə hərəkət 
edən və neft sisternləri ilə yüklənmiş bərənin qəzaya uğraması da Xəzər neftinin dənizdə nəqli 
zamanı baş verə biləcək hala bir misaldır. Dərin neft kəmərlərində və  neft platformalarında  baş  
verən  qəzalar  zamanı  neft dərinlikdən atılır və tədricən səthə qalxır. 

Dənizdə baş vermiş qəzanı operativ və effektiv ləğv etmək, onun neqativ təsirini  minimuma  
endirmək  üçün  lazım  olan vasitə və şərtlərdən biri qəza zamanı  yaranan  neft ləkəsinin yayılma 
istiqamətini və arealını çevik proqnozlaşdıra bilən modelin işlənməsidir.  

Dəniz  mühitində  neftin  özünü  aparmasına təsir edən proseslər. Yuxarıda qeyd olundu 
ki, dənizə neft müxtəlif mənbədən (sualtı neft kəməri, tanker, neft platforması və s.) müxtəlif  də-
rinliklərdə  və səthdə axıdıla bilər, onlar kəsilməz, qısamüddətli və birdəfəlik xarakter daşıya  bilər. 
Məsələn, platforma və yaxud sualtı neft boru kəmərindən sızmalar kəsilməz-aramsız, tankerin 
qəzasından axıdılan mənbə isə birdəfəlik xarakter daşıyır. Bu halların hamısında neft ləkəsinin 
(şırnağının) başlanğıc paylanmasının xassələri  dənizə atılan maddənin, yəni neftin növü və 
miqdarından asılıdır.  

 

 
 

Şəkil 1. Neftin ləkəsinin daşınma və deqradasiyasını idarə edən proseslər. 
 
Dəniz səthinə neft düşən kimi fiziki, fiziki-kimyəvi proseslər ona təsir etməyə başlayır, qravi-

tasiya qüvvələri ilə birlikdə neft slikinin ilkin formalaşması, daşınması və deqradasiyasına təsir 
edirlər. Əsas fiziki və biokimyəvi proseslərə advektiv və turbulent daşınma, neftin buxarlanması, 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(66)-2022  
 

17 

disperqasiyası, emulqasiyası, fotooksidləşmə, biodeqradasiya, həllolma, dibə çökmə və qatran zər-
rələrinin əmələ gəlməsi daxildir. Modelləşdirmə zamanı bu prosesləri necə nəzərə  almaq 1-ci  
şəkildə  göstərilmişdir. 2-ci  şəkildə bu proseslərin üstünlük təşkil etdiyi dövrlər verilmişdir. Bu 
proseslərdən bəziləri neftin həcmini dəyişdirməklə  yanaşı  onun  sıxlıq  və  özlülük xassələrinə də 
təsir edir. Neft slikinin evolyusiyasına təsir edən proseslər ətraflı olaraq bizim əvvəlki işlərimizdə 
təsvir edilmişdir. Burada biz 1 və 2 şəkillərini anlamaq üçün əsas məqamları izah etməklə kifayət-
lənirik. [1, s. 37-48 ] 

 

 
Şəkil 2. Neft ləkəsinin deqradasiya olunmasının səciyyəvi dövrləri. 

 

Advektiv hərəkət neft ləkəsinin axınların təsiri ilə vahid və tam şəkildə daşınmasıdır, axının iV 

vektorunun komponentləri aşağıdakı bir neçə toplananın çoxluğu kimi təyin olunur: 
   B

i
T

i
c

i
d

i
wad

i
wid

ii VVVVVVV +++++=  ,    (1.1) 

burada wid
iV  və wad

iV  ləkənin dreyfinin külək və dalğa komponentləridir və ümumi halda 

istiqamətlərinə görə onlar üst-üstə düşməyə bilərlər, d
iV - dreyf axının orta sürəti, c

iV - axının 

sürətinin iqlim toplananı, T
iV - qabarma komponenti və B

iV  sürətin zərrəciklərin üzmə qabiliyyəti 

(Arximed qüvvələri) hesabına yaranan vertikal komponentidir. Ləkənin külək və dalğanın 
bilavasitə təsirindən yaranan dreyfi dalğanın  külək  istiqamətində  inkişaf etdiyi hal üçün wid

iV +
wad

iV  =0.03 AU ifadəsi ilə nəzərə alınır [5, s.113 - 137]. 

Səthdəki ləkənin altında disperqasiya nəticəsində yaranan neft damlaları (zərrəcikləri) onların 
su qatında yerini dəyişdirən turbulent diffuziyanın təsiri altında olurlar.  Bu  hərəkətin  vertikal  
boyunca effektivliyi diffuziyanın özünün intensivliyi və advekitv daşınmadan əlavə damlaların 
ölçüsü və sıxlığı ilə də təyin olunur. Bəzi iri damlalar yuxarı qalxıb səthdəki  ləkəyə  yapışa bilərlər. 
Amma əgər turbulentlik kifayət qədər intensivdirsə, bu damlaların çoxu su qatında qalır və bu da  
səth sliki  ilə birlikdə  dənizin  müəyyən səth qatını tutan neft ləkəsini təşkil edir. Məsələn, in-situ 
ölçmələrə görə slik altında neft 20 m dərinlikdə müşahidə olunmuşdur [3, s. 37-43]. 

Buxarlanma sürəti istənilən neft üçün vacib xarakteristikadır. Neft dəniz səthinə töküldükdə 
uçucu qabiliyyətli, aşağı qaynama nöqtəsinə malik komponentlər tezliklə buxarlanır və neftin 
həcmini azaldırlar. Beləliklə, demək olar ki, buxarlanma dənizin səthindən  nefti aparan başlanğıc 
prosesidir. Bu proses neftin çox növləri üçün ən vacib prosesdir. Buxarlanma prosesi zamanı neft 
birinci günlərdə özünün yüngül fraksiyalarının 25-30%-ni itirə bilər. Neftin ağır fraksiyaları 
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məhdud buxarlanmaya malik olduğundan daha davamlıdır,  ona görə də  buxarlanma  bir neçə ay 
davam edə bilər. [10, s.441-449] Bir qayda olaraq neft dağılmaları adətən dəniz səthində qalınlığı 
onda bir millimetr və daha az olan böyük neft ləkələri yaradırlar. Uçucu komponentlərin 
buxarlanması tez, birinci bir neçə saatda baş verir. Buxarlanma  sürəti neft ləkəsinin qalınlığı və 
qatılığından, onun yayılmasından, ətraf mühitin temperaturu və küləyin sürətindən asılıdır. Neft 
məhsulları və yaxud yüngül fraksiyaların çox tez baş verə bilər və neft ləkəsinin xeyli hissəsi cəmi 
bir neçə saatda yox ola bilər, daha ağır neftlər məhdud buxarlanma qabiliyyəti olduğundan çox 
müddətdə qalır, davamlı olur.  Jordan və Payne hesab edir ki, buxarlanma  zamanı  slikin  bütün 
kütləsinin 1/3-2/3 hissəsi azalır (buxarlanır). Aylar və illərlə davam edən buxarlanma prosesində 
qalan neftin özlülüyü artır, neft aqreqatı (konqlomerat) yaranır. [7, s.381-392] 

A səthinə  dağılmış  bir kimyəvi reagent üçün buxarlanma nəticəsində kütlənin itirilmə sürətini 

onun buxarlarının P təzyiqi və WM molekulyar kütləsi məlum olduqda aşağıdakı düsturla hesab-

lamaq olar : 

A
RT

PMK

dt

dm WE=              (2) 

burada KE - karbohidrogenlər üçün kütlə daşınması əmsalıdır və küləyin aU  sürəti ilə əlaqəsi 

belədir: 
8.070025.0 aE UK =              (3) 

(2) tənliyini artıq buxarlanmış həcmi hissə F  və neft təbəqəsinin H qalınlığı vasitəsi ilə 
aşağıdakı şəklə çevrilə bilərik: 

T

T
E

B

e
H

K

dt

dF 3.103.6 −
= ,          (4) 

Burada FCCTB 21 += neftin  qaynama  temperaturu, 1C     və   2C    isə neftin növündən asılı 
olan empirik sabitlərdir. 

Emulqasiya. Dalğanın mexaniki təsiri nəticəsində, məsələn, dalğanın təsirindən su damlaları 
neft ləkəsi tərəfindən tutulur, “suda neft” tipli emulqasiya yaranır. Belə emulqasiyaların özlülüyü 
geniş diapazonda dəyişir, həm də yüksək özlülüklə səciyyələnirlər. Ona görə ki, buxarlanma 
prosesi kimi emulqasiya prosesində də neftin özlülüyünün artması baş verir.  

Yüksək özlüklü lokal neft yerlərinin yaranması çirklənmənin mexaniki yığılmasını  çətinləş-
dirir. Emulsiyanın yaranmasını idarə edən prosesin mahiyyəti tam  aydın deyildir, ona görə də 
emulqasiya sürətini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı  düsturla  ifadə olunan empirik yanaşmadan 
istifadə olunur [9, s.112-120]: 

    ( ) ( )WBaA
W YKUK

dt

dY −+= 11 2
           (5) 

burada WY  - neftin su tutumu,  AK - maksimal WY  su tutumuna əks olan kəmiyyətdir (0.8), BK
- isə münasiblik əmsalıdır, qiyməti küləyin sürətindən asılı olaraq dəyişir. (1.5) düsturu göstərir 
ki, istənilən neft nəticədə eyni dərəcədə emulqasiya edir (yəni su tutumunun 80 %-nə qədər) və bu 
bütün neft növlərində eyni sürətlə baş verir. Ancaq, bəzi sübutlara görə, neftin müxtəlif tipləri 
müxtəlif su həcmi tutur və neftin tipindən asılı olaraq proses dəyişir. Bununla birlikdə (5)-də 
fərqlənmə böyük deyildir. 

Disperqasiya səth dalğaları və turbulent qarışmanın təsirindən neft və yaxud emulsiyanın dəniz 
səthindən qovulması (səpələnməsi) prosesidir. Bu proses ölçüləri 1-dən 500 μm-ə qədər dəyişən 
və hərəkətdə olan neft damalaları da yaradır. Maraqlıdır ki, diametrləri 70 μm-dən az olan damlalar 
istənilən dəniz şəraitində disperqasiya olunmuş vəziyyətdə qalırlar. Belə damlaların hərəkəti 
turbulent diffuziya, konveksiya və  Arximed  qüvvələrinin  təsirindən yaranır, əgər onlar dəniz  su  
səthindən  aşağıda qalırlarsa onda onlar disperqasiya olunmuş sayılır. Eyni zamanda qeyd etmək 
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lazımdır ki, buxarlanmadan fərqli olaraq disperqasiya prosesi neftin fraksiya tərkibindən asılı 
olmayaraq eyni sürətlə gedir.  

Fotoliz neft oksidləşməsi məhsullarını formalaşdırmaqla slikin eroziyasına təsir edən vacib pro-
sesdir. Bu öz növbəsində neft səth xassələrinə, məsələn, onun yayılmasına və “suda neft” emulsi-
yasının formalaşmasına təsir edir. Ancaq şəkil 1-dən görünür ki, slikin inkişaf  etdiyi birinci həf-
tədə bu proses əsas əhəmiyyət kəsb etmir. Fotolizi nəzərə almaq düsturu işində verilmişdir. [2, 
s.781-787]    

Neftin sedimentasiyası buxarlanma və emulqasiya nəticəsində neftin sıxlığı suyun  sıxlığından  
çox olduqda baş verir. Burada qeyd edək ki, neftin batmasında bu o qədər də dominant amil de-
yildir. Çox ehtimal ki, su qatında çökən zərrəciklərin mövcudluğu neftin flokkulyasiyasına və bu-
nun nəticəsi kimi də onun sedimentasiyasına  gətirib  çıxarır. Kolpack 1977-ci ildə nəşr etdiyi  
işində  apardığı eksperimental tədqiqatlara əsaslanaraq, flokkulyasiya zamanı neftin çökməsinin 
alqoritmini vermişdir. [ 8, s.34 - 49] 

Biodeqradasiya şəkil 2-dən göründüyü kimi həddən artıq ləng prosesdir və ancaq neft çirk-
lənməsi evolyusiyasının axır mərhələlərində əhəmiyyətli olur. Karbohidrogenlərin yüksək həll- 
olma qabiliyyətinə malik olduğuna və müxtəlif mikrobların onları dağıtdığına və başqa şərtlərə 
görə deqradasiya sürətini hesablamaq çətindir. Hazırda dənizdə biodeqradasiya sürətini hesabla-
maq üçün laboratoriya şəraitində alınmış məlumatlardan istifadə edirlər [4, s. 165- 193]. 

Qravitasiyanın təsirindən yayılma. Əgər hər hansı V neft həcmi dənizə düşürsə onda qravita-
siya qüvvələri dərhal səth sliki formalaşdırır. Onun A sahəsini aşağıdakı düsturla qiymətləndirmək 
olar: [6, s .463 - 467] 

   33.133.0
1 )/( AVAK

dt

dA = ,    (6) 

burada 1K - ölçülü əmsaldır, 150/s-ə bərabərdir. Qravitasiya dağılması adətən qısa zaman 
müddətində baş verir, ona görə də neftin yayılmasının uzunmüddətli proqnoz  modellərində  bir  
qayda  olaraq  onu  nəzərə almırlar  və  yaxud (6) düsturu ilə ləkənin ilkin sahəsi qiymətləndirilir.  

  

Meteomərkəz

•

• - müyyәnlәşdirmә
• - tәyinetmә
• - Müşahidә (izlәmә)
• - Proqnoz
• - İnformasiyanın 

saxlnması

Monitoring mərkəzi

Okanoqrafiya 
mərkəzi

Havanın 
proqnoz
u

Cari proqnoz

Peyk 
məlumatlarının 
emalı mərkəzi

Havanın 
proqnoz

u

Böhran mərkəzi

Peyk məlumatları

Peyk 
məlumatları

Peyk məlumatlarının analizi

Məsafədən verilənlər

Böhran hallarının 

idarə olunması

Koordinasiya və 
idarəetmə

Okeanoqrafiya 
məlumatları

 
 

Şəkil 3. Dənizdə neft ləkəsinin yayılmasının monitorinqi. 
 

Axınların modelləşdirilməsi və eksperimental məlumatlar. Neft ləkəsinin daşınma və evol-
yusiya prosesinin trayektor modelləşdirilməsinin əsasını axınlar sahəsinin dəqiq modelləşdirilməsi 
və onlar haqqında eksperimental məlumatlar təşkil edir. Akvatoriyanın neftlə çirklənməsinin 
proqnozunun dəqiqliyi axınlar sahəsinin proqnozunun dəqiqliyindən asılıdır.  Ona görə də biz 
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Xəzər dənizi üçün əvvəlki işlərimizdə sınaqdan çıxardı-
ğımız və yaxşı tətbiq olunan Prinston modelindən istifadə 
etdik (Мамедов 2007; Мамедов, Коротенко, 2000; Ko-
rotenko, Mamedov, 2001, 2002). Şəkil 4-də, misal kimi, 
sürəti 10 m/san olan şimal-qərb küləklərində Xəzər dəni-
zində axınların model ilə hesablanmış paylanması veril-
mişdir.  

Çoxlu sayda ssenarilər ilə aparılmış hesablamalar göstə-
rir ki, axınların sürət sahələri əsasən küləyin sürət və istiqa-
mətindən asılıdır. Bununla yanaşı sahilin konfiqurasiyası 
və dibin relyefi də əsaslı rol oynayır. İstənilən küləyin 
təsirindən Xəzər dənizində qısa müddətdə sahil boyu uza-
nan və dayazlığa getdikcə güclənən axınlar yaranır.  

Modelləşdirmə aparacağımız rayonda axınların dəqiq 
analizi göstərdi ki, 10 m/san sürətli cənub-şərq küləklə-
rində səth qatında sürəti 10-15 sm/san-yə çatan şimal-qərb 
axınları üstünlük təşkil edəcəkdir. Sürəti 10 m/san olan 
qərb küləklərində üstünlük təşkil edən axınlar səth qatında 
sürəti 8-10 sm/san olan axınlardır. Dərinlik artdıqca axın 
zəifləyir və istiqamətini cənuba doğru dəyişir. Sürəti 10 
m/san olan şimal-şərq küləklərində üstünlük təşkil edən 
axınlar səthdə sürəti 10-15 sm/san olan cənub-qərb axın-
larıdır. Dərinlik artdıqca axın zəifləyir və istiqamətini qərbə doğru dəyişir, hətta bəzən istiqamət 
şimal-qərbə yönəlir. Bu o deməkdir ki, şimal-qərb küləkləri də neftin sahilə çatması ehtimalı 
baxımından əlverişli deyildir.  

Müxtəlif dərinliklərdə axınların müqayisəsi sürətin kəmiyyətində və istiqamətində xeyli sürüş-
mə olduğunu göstərir ki, bu da daşınma prosesinə öz təsirini göstərir. Bunu ancaq bu işdə istifadə 
olunan üçölçülü modelin köməyi ilə proqnozlaşdırmaq olar. Qeyd edək ki, neftin yayılması üçün 
işlənmiş bir çox modellərdə istifadə olunan su dövranlarının ikiölçülü barotrop modeli ciddi səhv-
lərlə nəticələnə bilər, ona görə ki, onlar axınların sürət sahələrinin vertikal paylanmasının adekvat 
şəkildə təsvirini verə bilmirlər və həmin səbəbdən də dsipersiya fazasında neft zərrəciklərinin özü-
nü aparmasını adekvat təsvir edə bilmirlər. Misal üçün deyə bilərik ki, vaxtilə İspaniya sahillərində 
“Prestij” və Xəzər dənizində “Merkuriy” tankerlərinin qəzası zamanı bu işə cəlb olunmuş şirkət-
lərin aldığı nəticələrin səhv olmasının səbəbi ikiölçülü modeldən istifadə etmək olmuşdur. 

 
Nəticə 

Xəzər dənizinin su dövranları və neftin yayılması üçün işlənmiş və tətbiq olunmuş kompleks 
üçölçülü modellə kəsilməz və ani mənbədən dənizə atılan müxtəlif tipli neftin mürəkkəb hidrome-
teoroloji şəraitdə yayılmasının istiqamətini və arealını yüksək dəqiqliklə proqnozlaşdırmaq müm-
kündür. Onun köməyi ilə müxtəlif ssenarilərdə aparılmış çoxlu sayda eksperimentlər aşağıdakıları 
aydınlaşdırmağa imkan verir. 

1. Müxtəlif  istiqamətli  küləklər  Xəzər dənizini spesifik şəkildə neftlə çirkləndirir. Belə ki, Azər-
baycan sahillərinin çirklənməsi baxımından şərq istiqamətli küləklər ən təhlükəlisidir, ona görə ki, 
bu halda neft sürətlə sahilə doğru hərəkət edir və qəzanın ləğv olunması üçün çox az vaxt qalır.    

2. Mövsümə görə neftin yayılmasında fərq buxarlanmada olduğu kimi yayda səth qızdığı za-
man stratifikasiyanın yaranması, bununla əlaqədar vertikal  mübadilənin azalması və nəticədə nef-
tin böyük hissəsinin səthdə qalması və həm də dispersiya fazasının az olması ilə səciyyələnir. 
Qışda isə, əksinə, suyun temperaturu havanın temperaturundan yüksəkdir, ona görə də konvektiv 
qarışma güclənir, neftin çox hissəsi dispersiya fazasında olur və aşağı qatlara  nüfuz edir. Bu 

Şəkil 4. 10 m/san sürətli şimal-
qərb küləklərində Xəzər dənizin-

də dreyf axınları (model 
hesablamaları).  
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effektlər neftin qışda tez, yayda isə gec dağılmasına gətirir. Neftin fraksiyalarının balans element-
lərində də səciyyəvi fərqlənmələr müşahidə olunur.  

3. Xəzərin dənizinin Azərbaycan sektorunda ən ekstremal hallarda dağılan neft digər sahil öl-
kələrinin sektorları üçün təhlükəli deyildir, ona görə ki, qəza nöqtəsindən çox da uzaq olmayan 
məsafədə dənizdə neftin konsentrasiyası rəva bilinən həddə qədər (PDK) azalır. 
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Экстремальный разлив нефти в Каспийском море и принятие мер по его устранению 
Резюме 

Цель исследования: Поскольку добыча и транспортировка нефти в море представляет 
собой потенциальную угрозу морской экосистеме, открытие и добыча новых месторожде- 
ний нефти и газа на шельфе Каспия требует поиска и применения эффективных и безопас-
ных способов добычи и транспортировки нефти. Основная исследовательская цель статьи 
– подготовиться к мероприятиям по ликвидации нефтяных разливов в и использовать их 
для предотвращения этого сложного процесса в Каспийском море. 

Методология исследования: Для выполнения исследований были учтены обстоятель-
ства с использованием  географических, гидрологических аналогий, климата, испарения, 
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эмульгирования, дисперсии, фотолиза, седиментации, гравитационные эффекты и т.д.  
факторов.  

Актуальность исследования: Результаты научных исследований могут быть использо-
ваны в изучении гидрохимических, гидрофизических свойств воды, гидрометеорологичес-
ких условий. 

Результаты исследования: Применяемые методы показали, что загрязнение в резуль-
тате экваториальных аварий привело к загрязнению нефтью на территории Каспийского 
моря  акватории  Азербайджана и  разработана новая модель. 

Оригинальность и научная новизна исследования: В результате исследований де-
лается вывод что разработанная и примененная комплексная трехмерная модель циркуля-
ции вод и распределения нефти в Каспийском море позволяет точно прогнозировать нап-
равление в  районе распространения различных видов нефти в море. 

Ключевые слова: Нефть, загрязнение, адвекция, диспергация, испарение, эмульгация, 
фотолиз, седиментация, гравитация и т.д. 
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Dilara Ashraf Hasanova 
Extreme oil spill and taking measures to eliminate it 

Summary 
Purpose of the study: Since the production and transportation of oil at sea is a potential threat 

to the marine ecosystem, the discovery and extraction of new oil and gas fields on the Caspian 
shelf requires the search and application of effective and safe ways to produce and transport oil 
here. The main research goal of the article is to prepare for oil spills and liquidation measures in 
the Caspian Sea and to use it to prevent this complex process. 

Research methodology: Geographical, hydrological analogy, climate, evaporation, 
emulsification, dispersion, photolysis, sedimentation, gravitational effects, etc. are used in the 
research. circumstances were taken into account. 

Importance of the research: The results of the research can be used in research, study of 
hydrochemical, hydrophysical properties of water, hydrometeorological conditions. 

Results of the research: The applied problems show that the original model is developed for 
the factors of oil pollution, distribution and distribution processes at sea as a result of the accident 
in the Azerbaijani waters of the Caspian Sea. 

Originality and scientific novelty of the research: The research concludes that the complex 
three-dimensional model developed and applied for the water circulation and distribution of oil in 
the Caspian Sea can accurately predict the direction and area of distribution of different types of 
oil discharged into the sea from an uninterrupted and instantaneous source. 

Key words: oil, pollution, advektiv, dyspepsia, evaporation, emulgation, photolysis, 
sedimentation, gravitation. 
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DEMOQRAFİK AMİLLƏRİN PENSİYA SİSTEMİ İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: Dünyadakı demoqrafik proseslərin öyrənilməsi, demoqrafik qocalma 

prosesinin Azərbaycanın pensiya təminatı sisteminə təsirinin araşdırılmasıdır. 
Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqat işində analiz, sistemli təhlil metodlarından istifadə edil-

mişdir.  
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Demoqrafik qocalma proseslərinin öyrənilməsi istər sosial si-

yasət sahəsində islahatlar apararkən, istərsə də demoqrafik proseslərin tənzimlənməsi zamanı zə-
ruridir.  

Tədqiqatın nəticələri: Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, dünyada gedən demoqra-
fik qocalma prosesi Azərbaycan üçün də xarakterikdir. Demoqrafik qocalma prosesi nəticəsində 
əhalinin tərkibində yaşlı əhalinin xüsusi çəkisi artır, bunun əksinə, əmək qabiliyyətli əhalinin payı 
isə azalır. Pensiya sistemində islahatlar aparılan zaman bu amillərin nəzərə alınması qənaətinə 
gəlinmişdir. Tədqiqat nəticəsində, həmçinin indiki şəraitdə Azərbaycanda pensiya sistemində li-
beral islahatların aparılmasının məqsədəuyğun olduğu müəyyənləşdirilmişdir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: İlk dəfə olaraq Azərbaycandakı demoqrafik qocalma 
proseslərinin pensiya təminatı sisteminə təsiri qiymətləndirilmişdir.  

Açar sözlər: sosial müdafiə, demoqrafiya, demoqrafik qocalma, pensiya, doğum, ölüm, əmək 
qabiliyyətli əhali.  

 
Giriş 

Dövlətin sosial siyasətinin tərkib hissələrindən biri də pensiyaçıların sosial müdafiəsinin güc-
ləndirilməsidir. Hökumətlər davamlı olaraq pensiyaçıların sosial msüdafiəsinin gücləndirilməsi ilə 
bağlı islahatlar aparırlar. Pensiya sistemində çox zaman əsaslı islahatlar aparılsa da, bəzən kosme-
tik xarakter də daşıya bilir. Lakin hər iki halda hökumətlər pensiya sistemində islahatlar apararkən 
demoqrafik proseslərin öyrənilməsinə xüsusi diqqət ayırırlar. Çünki demoqrafik amillərin öyrənil-
məsi və nəzərə alınması pensiya sistemində islahatların sosial-iqtisadi səmərəliliyi baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Demoqrafik amillər dedikdə, əhalinin qocalması, təbii artımın aşağı düşməsi, doğulanda göz-
lənilən ömür müddətinin uzanması və s. nəzərdə tutulur. Statistik rəqəmlərin təhlili dünya əhali-
sinin sayının artdığını göstərir. BMT-nin hesablamalarına əsasən, dünya əhalisinin sayı 2050-ci 
ildə 9,8 milyard, 2100-cü ildə isə 11,2 milyard təşkil edəcəkdir [11]. Aşağıdakı cədvəldə 64 ölkə 
üzrə 2050 və 2100-cü ilə kimi əhali proqnozu verilmişdir (Cədvəl 1). 

Cədvəldən göründüyü kimi, Belçika, Fransa, İrlandiya, İsveçrə, Hindistan və s. kimi ölkələrdə 
əhalinin sayının artacağı halda, Almaniya, İtaliya, Avstriya, Çin, Azərbaycan kimi ölkələrdə aza-
lacaqdır.  
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Cədvəl 1.  
Əhalinin proqnozu 

 
Mənbə: http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/ Standard/Population/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
XXI əsrdə dünyanın əksər ölkələrində əhalinin yaş quruluşunda ciddi dəyişiklik baş verəcəkdir. 

Əhalinin tərkibində əmək qabiliyyətli əhalinin sayı azalacaq, bunun əksinə pensiya yaşlı əhalinin 
payı isə yüksələcəkdir (Cədvəl 2). 

  
 
 
 

№ Ölkələr 
Əhalinin sayı (min nəfər) 

 № Ölkələr 
Əhalinin sayı (min nəfər)

2015 2050 2100 2015 2050 2100 
 1 2 3 4   5 6 7 8 

1 Belçika 11299 12527 13210 33. Çexiya 10543 9965 8774 
2 Almaniya 80689 74513 63244 34. Macarıstan  9855 8318 6506 
3 Yunanıstan 10955 9705 7393 35. Polşa  38612 33136 22289 
4 İspaniya 46122 44840 38337 36. Moldova  4069 3243 1856 
5 Fransa 64395 71137 75998 37. Rumıniya  19511 15207 10700 
6 İrlandiya 4688 5789 6372 38. Rusiya  143457 128599 117445
7 İtaliya 59798 56513 49647 39. Slovakiya  5426 4892 3732 
8 Lüksemburq 567 803 1030 40. Ukrayna  44824 35117 26400 
9 Hollandiya 16925 17602 17220 41. Danimarka  5669 6299 6838 
10 Avstriya 8545 8846 8335 42. Estoniya  1313 1129 904 
11 Portuqaliya 10350 9216 7407 43. Tunis  11254 13476 12494 
12 Finlandiya 5503 5752 5857 44. Latviya  1971 1593 1278 
13 Sloveniya 2068 1942 1693 45. Litva  2878 2375 2013 

14 
Böyük 
Britaniya 

64716 75361 82370 46. Norveç 5211 6658 7845 

15 Misir 91508 151111 200802 47. İsveç  9779 11881 14470 
16 Çin  1376049 1348056 1004392 48. Albaniya  2897 2710 1755 

17 Yaponiya  126573 107411 83175 49.
Bosniya və 
Hersoqovina 

3810 3069 1919 

18 Monqolustan  2959 4028 4487 50. Xorvatiya  4240 3554 2615 
19 Koreya  50293 50593 38504 51. Malta  419 411 348 
20 Qazaxıstan  17625 22447 24712 52. Monteneqro  626 574 437 
21 Qırğızıstan  5940 8248 9046 53. Serbiya  8851 7331 5334 
22 Hindistan  1311051 1705333 1659786 54. Makedoniya  2078 1938 1487 
23 İran  79109 92219 69637 55 Meksika  127017 163754 148404
24 Malayziya  30331 40725 40778 56 İsveçrə  8299 10019 11245 
25 Sinqapur  5604 6681 5593 57 Brazilya  207848 238270 200305
26 Tayland  67959 62452 41604 58 Çili  17948 21601 19744 

27 Ermənistan 3018 2729 1793 59 Kanada 35940 44136 49668 

28. Azərbaycan  9754 10963 9636 60 Avstraliya  23969 33496 42389 

29. Kipr  1165 1402 1386 61 
Yeni 
Zelandiya 

4529 5607 6094 

30. İsrail  8064 12610 17285 62 İndoneziya  257564 322237 313648
31. Türkiyə 78666 95819 87983 63 CAR 54490 65540 65696 
32. Bolqarıstan  7150 5154 3406 64 ABŞ 321774 388865 450385
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Cədvəl 2.  
Əmək qabiliyyətli əhalinin sayı (min nəfər) 

 

№ 
 

Ölkələr 
 

Əmək qabiliyətli əhali 
 (15-64 yaş) min nəfər 

№ Ölkələr 
Əmək qabiliyətli əhali  
(15-64 yaş) min nəfər 

2015 2050 2100 
2015 2050 2100 

 1 2 3 4   5 6 7 8 
1 Belçika 7325 7157 7246 33. Çexiya 7052 5510 4854
2 Almaniya 53152 41146 33221 34. Macarıstan  6664 4875 3658
3 Yunanıstan 7011 5125 3863 35. Polşa  26843 18626 11809
4 İspaniya 30592 23096 20141 36. Moldova  3024 2090 1074
5 Fransa 40180 40442 41138 37. Ruminiya  13105 8588 5952
6 İrlandiya 3051 3277 3515 38. Rusiya  100251 78943 71815
7 İtaliya 38199 29337 25823 39. Slovakiya  3854 2825 2066
8 Lüksemburq 395 496 576 40. Ukrayna  31272 21340 16096
9 Hollandiya 11043 10102 9320 41. Danimarka  3637 3754 3788

10 Avstriya 5728 4943 4433 42. Estoniya  855 644 503
11 Portuqaliya 6743 4890 3829 43. Tunis  7771 8490 7452
12 Finlandiya 3477 3334 3185 44. Latviya  1295 948 736
13 Sloveniya 1390 1030 918 45. Litva  1918 1453 1165
14 B.Britaniya 41719 44214 45455 46. Norveç  3424 3962 4358
15 Misir 56387 96573 122535 47. İsveç  6139 6983 8060
16 Çin  1007504 794529 530484 48. Albaniya  2000 1679 882

17 Yaponiya  76960 55052 42557 49.
Bosniya və 
Hers. 

2708 1735 1012

18 Monqolustan  2004 2563 2570 50. Xorvatiya  2806 2019 1397
19 Koreya  36654 27026 19463 51. Malta  278 235 183
20 Qazaxıstan  11729 14571 15370 52. Monteneqro 424 350 241
21 Qırğızıstan  3824 5352 5579 53. Serbiya  5896 4412 2930
22 Hindistan  859994 1144649 953090 54. Makedoniya 1470 1167 815
23 İran  56428 58143 38764 55 Meksika  83739 105152 78090
24 Malayziya  21122 27012 22897 56 İsveçrə  5575 5713 6097
25 Sinqapur  4078 3678 2743 57 Brazilya  143680 148308 106677
26 Tayland  48807 35744 21809 58 Çili  12357 12853 10169

27 Ermənistan  2136 1678 969 59 Kanada  24400 25908 27168

28. Azərbaycan  7067 7070 5781 60 Avstraliya  15881 20214 23480

29. Kipr  823 848 753 61
Yeni 
Zelandiya 

2940 3321 3280

30. İsrail  4913 7575 9724 62 İndoneziya  172913 212536 191117
31. Türkiyə 52542 60093 47705 63 CAR 35815 44863 40542
32. Bolqarıstan  4707 2920 1936 64 ABŞ 213219 234515 254824

 
Mənbə: http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/ Standard/Population əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Verilmiş proqnozlara əsasən, cədvəldə əksini tapan 64 ölkədən yalnız iyirmisində (Fransa, İr-

landiya, Lüksemburq, Böyük Britaniya, Monqolustan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Hindistan, Malay-
ziya, İsrail, Danimarka, Norveç, İsveç, İsveçrə, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya, İndoneziya, 
CAR və ABŞ) 2100-cü ilə kimi əmək qabiliyyətli əhalinin sayı artacaq. Bu ölkələrin əksəriy-
yətində əmək qabiliyyətli əhalinin sayının artmasına səbəb miqrantlardır. Lakin əksər ölkələrdə 
2100-cü ilə kimi əmək qabiliyyətli əhalinin sayı azalacaqdır.  
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 BMT-nin statistikasına görə, 2015-ci ildə dünya əhalisinin 12,2%-ni yaşlı insanlar (65 və 
ondan yuxarı yaşda olanlar) təşkil etmişdir. Proqnozlara görə, 2050-ci ildə bu göstərici 16,0%-ə, 
2100-cü ildə isə 22,7%-ə yüksələcəkdir. 2015-ci ildə əhalinin tərkibində əmək qabiliyyətli əhalinin 
xüsusi çəkisinin ən yüksək olduğu ölkələr Moldova (74,3%) və Çin (73,2%) olmuşdur. 2100-cü 
ildə müvafiq göstəricilər azalaraq, Moldovada 57,9%, Çində isə 52,8% təşkil edəcəkdir. 2100-cü 
ildə əhalinin tərkibində əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisinin ən aşağı göstəricisi (49,0%) 
Sinqapurda olacaqdır [10].  

 

 
Diaqram 1. Əmək qabiliyətli əhalinin (15-64 yaş) əhalinin ümumi sayına nisbəti (%) 

 
Mənbə: http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/ Standard/Population/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Demoqrafik dəyişikliklər pensiya yaşında olan əhalinin əmək qabiliyyətli əhaliyə nisbətində də 

özünü büruzə verəcəkdir. 2 saylı Diaqramda 64 ölkə üzrə pensiya yaşlı əhalinin əmək qabiliyyətli 
əhaliyə olan nisbətinin 2100-cü ilə kimi proqnozu verilmişdir. Bu proqnozlar gələcəkdə əmək 
bazarında və əhalinin pensiya təminatında ciddi problemlər yaranacağından xəbər verir. 
Diaqramdan göründüyü kimi, 2100-cü ilə kimi dünyanın əksər ölkələrində pensiya yaşlı əhalinin 
əmək qabiliyyətli əhaliyə nisbəti artacaqdır. Ən yüksək göstəricilər Sinqapurda (82,3%), 
Albaniyada (72,6%) və Koreyada (71,5%) olacaqdır (Diaqram 2). 

 

Diaqram 2. Pensiya yaşlı (65+) əhalinin əmək qabiliyyətli (15-64 yaşlı) əhali sayına nisbəti 
(2015, %) 

Mənbə: http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/ Standard/Population/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Qlobal Yaşlanmaya Nəzarət Təşkilatının hesablamalarına görə, dünyada 60 yaşdan yuxarı əha-
linin xüsusi çəkisi 2030-cu ildə 16,5%, 2050-ci ildə isə 21,5% olacaqdır [5]. 2015-ci ildə bu gös-
tərici 12,3% təşkil etmişdir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə gəlincə, 2015-ci illə müqayisədə 
2050-ci ildə yaşı 65-dən çox olanların əmək qabiliyətli əhaliyə nisbəti Almaniyada 32,2%-dən 
58,5%-ə, Yaponiyada 43,4%-dən 70%-ə, ABŞ-da 21,4%-dən 36,5%-ə qədər artacaqdır. Lakin bu 
meyil təkcə inkişaf etmiş ölkələr üçün deyil, qeyd edildiyi kimi, əksər dövlətlər üçün də səciyyəvi 
olacaqdır. Məsələn, Gürcüstanda həmin göstərici müvafiq dövrdə 20,4%-dən 42,8%-ə, Azərbay-
canda isə 7,8%-dən 26,3%-ə yüksələcəkdir. 

Cədvəl 3. 
Pensiya yaşındakı əhalinin sayı 

 

№ 
 

Ölkələr 
 

Pensiya yaşındakı əhalinin 
sayı (65+), min nəfər №

 
Ölkələr 

 

Pensiya yaşındakı 
əhalinin sayı (65+), min 

nəfər 
2015 2050 2100 2015 2050 2100 

1 Belçika 2059 3345 3934 33 Çexiya 1906 3008 2618 
2 Almaniya 17139 24096 21524 34 Macarıstan  1756 2293 1904 
3 Yunanıstan 2344 3382 2554 35 Polşa  5998 10395 7512 
4 İspaniya 8666 16049 13114 36 Moldova  405 741 515 
5 Fransa 12313 18731 23103 37 Ruminiya  3378 4446 3208 
6 İrlandiya 616 1493 1878 38 Rusiya  19174 26906 25676 
7 İtaliya 13401 19818 17021 39 Slovakiya  751 1399 1126 
8 Lüksemburq 79 188 296 40 Ukrayna  6861 8194 6017 
9 Hollandiya 3085 4834 5341 41 Danimarka  1075 1534 2239 

10 Avstriya 1603 2708 2706 42 Estoniya  246 311 265 
11 Portuqaliya 2152 3245 2628 43 Tunis  854 2639 3586 
12 Finlandiya 1127 1523 1807 44 Latviya  382 402 343 
13 Sloveniya 372 631 526 45 Litva  543 549 527 
14 B.Britaniya 11494 18638 24356 46 Norveç  851 1576 2261 
15 Misir 4777 15714 43756 47 İsveç  1950 2829 4089 
16 Çin  131429 371391 338998 48 Albaniya  359 642 640 
17 Yaponiya  40036 39006 29440 49 Bos. və Hers. 588 983 654 
18 Monqolustan  119 609 1166 50 Xorvatiya  803 1062 860 
19 Koreya  6602 17781 13908 51 Malta  81 122 117 
20 Qazaxıstan  1187 283 5092 52 Monteneqro  85 139 134 
21 Qırğızıstan  251 873 1906 53 Serbiya  1512 1850 1630 
22 Hindistan  73630 234335 463033 54 Makedoniya  256 495 458 
23 İran  4004 20311 21258 55 Meksika  8214 30949 50235 
24 Malayziya  1776 6842 11874 56 İsveçrə  1497 2844 3470 
25 Sinqapur  655 2266 2257 57 Brazilya  16305 54267 66035 
26 Tayland  7117 18781 14249 58 Çili  1975 5655 6923 
27 Ermənistan  326 658 578 59 Kanada  5799 11635 15149 
28 Azərbaycan  549 1857 2304 60 Avstraliya  3606 7534 12442 

29 Kipr  150 367 438 61
Yeni 
Zelandiya 

673 1352 1935 

30 İsrail  906 2195 4770 62 İndoneziya  13326 45231 71140 
31 Türkiyə 5930 19714 27929 63 CAR 2743 6681 14265 
32 Bolqarıstan  1432 1474 956 64 ABŞ 47578 86470 122055 

 

Mənbə: http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/ Standard/Population/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 
Təbii ki, bu ciddi dəyişiklikdir və gələcəkdə bir pensiyaçıya düşən işləyənlərin sayının azalması 

dövlətlərin sosial yükünün ağırlaşması anlamına gəlir. Bunun öhdəsindən gəlməkdən ötrü dövlət-
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lər pensiya xərclərini azaltmaq [1], yaxud pensiya yaşını artırmaq kimi üsullardan istifadə etmək 
məcburiyyətində qalacaqlar. Odur ki, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr sosial siyasət-
lərini formalaşdırarkən sadalanan amillərə xüsusi diqqət yetirirlər. Azərbaycanda da oxşar tenden-
siya müşahidə edildiyindən, pensiya sistemində liberal islahatların aparılması zəruridir. 

Dünya ölkələrində baş verən demoqrafik qocalma səbəbindən sosial təminat xərclərinin, o cüm-
lədən pensiya xərclərinin artırılması zərurəti yaranacaqdır. Verilən proqnozlara görə, əksər ölkə-
lərdə pensiya xərcləri yüksələcəkdir (Cədvəl 4).  

 
Cədvəl 4.  

Dövlət pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbətinin proqnozu (%) 
 

 2015-2016 2020 2025 2030 2040 2050 

Avstriya 13.8 13.9 14 14.4 14.9 14.6 
Belçika 12.1 12.6 13.4 13.8 14.5 14.7 
Çex Respublikası 8.2 8.1 8.1 8.2 9.2 10.8 
Danimarrka 10 9.3 8.8 8.6 8.2 7.8 
Estoniya 8.1 7.8 7.3 7.2 7.1 7.1 
Finlandiya 13.4 13.8 14.5 14.8 13.9 13.2 
Fransa 15 15 15.3 15.4 15.1 13.8 
Almaniya 10.1 10.3 10.8 11.5 12 12.2 
İtaliya 15.6 15.6 16.4 17.2 18.7 17.3 
Luksemburq 9 9 9.4 10.2 11.5 13 
Niderland 7.3 7 7.1 7.5 8.5 8.2 
Norveç 10.7 11 11.5 11.7 11.9 12 
Polşa 11.2 11.1 11.2 11 10.8 11.2 
İspaniya 12.2 12.3 12.4 12.6 13.9 13.9 
İsveç 8.2 7.6 7.4 7.2 6.8 6.6 
Böyük Britaniya 7.7 7.7 8 8 8.6 8.3 
ABŞ 4.9  - - - -  5.9 

 

Mənbə:https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4964368d-en/index.html?itemId=/content/component/4964368d-en 
əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Cədvəldən də göründüyü kimi, 2020-ci illə müqayisədə 2050-ci dövlət pensiya xərclərinin 

ÜDM-ə nisbəti bir sıra ölkələrdə yüksələcəkdir. Belə ki, 2050-ci ildə bu göstərici ABŞ-da 5,9%, 
Böyük Britaniyada 8,3%, Norveçdə 12,0% təşkil edəcəkdir.  

Son illərdə ölkəmizdə də demoqrafik proseslərdə nəzərəçarpacaq dəyişikliklər baş verir. Yeni 
iqtisadi münasibətlərə keçdikdən sonra, Azərbaycanda baş verən böhran təkcə sosial-iqtisadi pro-
seslərə deyil, həmçinin demoqrafik proseslərə də mənfi təsir göstərmişdir. 80-ci illərin axırlarından 
etibarən Azərbaycanda demoqrafik proseslərdə mənfi tendensiyalar müşahidə olunmağa başlamış-
dı. Bunun bir sıra səbəbləri var idi. Birinci səbəb 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistanın həyata 
keçirdiyi soyqırım və işğalçılıq siyasəti nəticəsində təxminən bir milyon insanın doğma torpaqla-
rını tərk etməsi, onların əksəriyyətinin dəmir vaqonlarda, çadır şəhərciklərində və yataqxanalarda 
çox ağır şəraitdə yaşaması, ikinci səbəb isə bazar iqtisadiyyatına keçdikdən sonra ölkədə yaranmış 
dərin iqtisadi və sosial böhranın baş verməsi idi. Təbii ki, bu və digər amillər ölkəmizdə əhalinin 
təkrar istehsalı prosesinə öz təsirini göstərmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, 1990-cı ilin əvvəlinə ölkə əhalisinin ümumi sayı 7131,9 min nəfər 
(3481,7 min nəfəri kişi, 3650,2 min nəfəri qadın) idisə, o cümlədən onların 3847,3 min nəfərini 
(53,3%-ni) şəhər, 3284,6 min nəfərini (46,7%-ni) kənd əhalisi təşkil edirdisə, 2021-ci ilin əvvəlinə 
olan statistik məlumatlarda ölkə əhalisinin sayı 10119,1 min nəfər (5053,84 min nəfəri kişi 
(49,9%), 5065,3 min nəfəri qadın (50,1%)), o cümlədən 5358,5 min nəfərini (53,0%-ni) şəhər, 
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4760,6 nəfərini (47,0%-ni) kənd əhalisinin təşkil etdiyi göstərilir. Göründüyü kimi, son 31 ildə 
ölkə əhalisinin sayı 2987,2 min nəfər və yaxud 41,9% artmışdır [2]. 

Statistik rəqəmlərin təhlili göstərir ki, XX əsrin 70-80-ci illərinə nisbətən 90-cı illərində əhali-
nin ümumi sayının artmasına baxmayaraq, orta illik artım sürəti aşağı düşmüşdür. Belə ki, 1971-
1980-ci illərdə əhalinin sayı orta hesabla ildə 99,7 min nəfər artdığı halda, 1981-1990-cı illərdə bu 
98,9 min nəfər, 1991-2000-ci illərdə isə 90,2 min nəfər olmuşdur. Buna səbəb isə son illərdə təbii 
artımın nisbətən zəifləməsidir. 2002-ci ildən başlayaraq ölkədə doğum səviyyəsinin artmasına 
baxmayaraq, son illərdə bu göstəricinin aşağı düşməsi müşahidə olunur. 

Müqayisə üçün bildirək ki, 2020-ci ildə əhalinin hər 1 000 nəfərinə təbii artım Afrikada 26,0, 
Şimali Amerikada 3,0, Cənubi Amerikada 9,0, Asiyada 10,0, Qərbi Asiyada 15,0, Mərkəzi Asiya-
da 18,0, Cənub Şərqi Asiyada 11,0, Şərqi Asiyada 3,0, Avropada -1,0, Şimali Avropada 2, Qərbi 
Avropada 0,0, Şərqi Avropada -3,0, Cənubi Avropada isə -2,0 olmuşdur. Bu göstərici müvafiq ildə 
Azərbaycanda 5,1 təşkil etmişdir.  

Müvafiq ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə doğulanların sayı isə Afrikada 34,0, Cənubi Amerikada 
15,0, Asiyada 17,0, Qərbi Asiyada 20,0, Mərkəzi Asiyada 23,0, Cənubi Asiyada 21,0, Cənub Şərqi 
Asiyada 18,0, Avropada 10,0, Şimali Avropada 11, Qərbi Avropada 10,0, Cənubi Avropada 8,0 
olmuşdur. Bu göstərici Azərbaycanda 12,7 təşkil etmişdir.  

2020-ci ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə ölənlərin sayı Afrikada 8,0, Cənubi Amerikada 6,0, 
Asiyada 7,0, Qərbi Asiyada 5,0, Mərkəzi Asiyada 5,0, Cənub Şərqi Asiyada 7,0, Avropada 11,0, 
Şimali Avropada 9, Qərbi və Cənubi Avropada 10,0, Şərqi Avropada 13,0 olmuşdur. Bu göstərici 
Azərbaycanda 7,6 təşkil etmişdir [2]. 2020-ci ildə Azərbaycanda doğulanda gözlənilən ömür 
müddəti ümumi əhali üçün 73,2, o cümlədən kişilər üçün 70,1, qadınlar üçün 76,5 yaş olmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Azərbaycanın əhalisi qocalma ərəfəsində hesab edilir. Respub-
likamızda demoqrafik proseslərdə baş verən qocalma prosesi bir sıra amillərlə bağlıdır. Ahıl yaşın-
da olan şəxslərin sayının artmasına sosial-iqtisadi amillər, ayrı-ayrı tarixi vəziyyətlər (müharibə, 
siyasi və iqtisadi transformasiyalar), demoqrafik inkişafda ümumbəşəri meyillər (doğumun, 
əhalinin artım tempinin aşağı düşməsi, miqrasiya proseslərinin artması) mühüm təsir göstərir [3]. 
Fikrimizcə, bu amillər sırasına tibb elminin inkişafını, doğulanda gözlənilən ömür müddətinin 
artmasını, ölüm əmsalının aşağı düşməsini, daha çox gənc nəslin ölkədən kənara miqrasiyasını və 
s. əlavə etmək olar. 

Ümumiyyətlə, demoqrafiya sahəsində qocalma prosesi iki cür baş verir: “aşağıdan qocalma” və 
“yuxarıdan qocalma”. “Aşağıdan qocalma” dedikdə doğulanların sayının azalması nəzərdə tutulur. 
“Yuxarıdan qocalma” dedikdə isə doğulanda gözlənilən ömür müddətinin artması və yuxarı yaş 
qruplarında olan əhali arasında ölüm səviyyəsinin aşağı düşməsi nəzərdə tutulur. Apardığımız 
demoqrafik təhlillər göstərir ki, yuxarıda qeyd olunan hər iki növ qocalma prosesi ölkəmizdə 
özünü təzahür etdirir. “BMT-nin ekspertlərinin təsnifatına görə ölkə əhalisinin tərkibində 65 və 
yuxarı yaşda olanların xüsusi çəkisi 4%-dən aşağıdırsa, bu ölkənin əhalisi cavan, 4%-dən 7%-ə 
qədər olduqda qocalma ərəfəsində olan, 7% və ondan yuxarı olduqda qocalmış əhali hesab edilir 
[7].  

BMT-nin təsnifatına əsasən, hazırda Azərbaycan, əhalisi qocalma ərəfəsində olan ölkələrdən-
dir: 2015-ci ildə 65 və yuxarı yaşda olanların xüsusi çəkisi 5,6% təşkil etmişdir. Lakin yaxın illərdə 
Azərbaycanın da qocalmış əhaliyə malik ölkələr sırasına keçəcəyi gözlənilir. 2025-ci ildə isə 
müvafiq göstəricinin 9,36%-ə, 2050-ci ildə 16,9%-ə, 2100-cü ildə isə 23,9%-ə yüksələcəyi proq-
nozlaşdırılır (Diaqram 3). 

Bununla yanaşı, əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisi azalacaqdır və 2015-ci ildəki 72,5%-
dən 2100-cü ildə 60%-ə düşəcəkdir. Bütün bunlar dövlətin sosial yükünün ağırlaşacağını göstərir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, MDB-yə üzv olan ölkələr üzrə pensiyaçıların sayı əhalinin hər 10 000 
nəfərinə 2017-ci ildə Rusiyada 294 nəfər, Ukraynada 268 nəfər, Belarusda 276 nəfər, Qazaxıs-
tanda 155 nəfər olmuşdur. Həmin ildə müvafiq göstərici Azərbaycanda 35 nəfər təşkil etmişdir.  
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Diaqram  3. Azərbaycanda demoqrafik qocalma 
Mənbə: http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/ Standard/Population/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Müvafiq ildə bu göstəricinin ən aşağı olduğu ölkələr Qırğızıstan (123) və Tacikstandır (45). Gö-
ründüyü kimi, Azərbaycan bu göstərciyə görə nisbətən yaxşı vəziyyətdədir. Bu da, ölkəmizin qo-
calma ərəfəsindəki ölkələr sırasında olması ilə əlaqədardır. 

Azərbaycanda 2005-ci ildə 1 pensiyaçıya 2,9, 2020-ci ildə isə 3,9 iqtisadiyyatda məşğul olan 
düşmüşdür (Cədvəl 5). 

Cədvəl 5. 
İqtisadiyyatda məşğul olanların və pensiyaçıların sayı (ilin sonuna, min nəfər) 

 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2020 
İqtisadiyyatda məş-
ğul olanların sayı 

3704,5 3850,2 4329,1 4671,6 4759,9 4822,1 4879,3 4876,6 

Pensiyaçıların sayı 1114,6 1297,1 1292,155 1300 1315 1318,4 1295,4 1228,8 
Bir pensiyaçıya düşən 
məşğul əhali, nəfər 

3,3 2,9 3,3 3,5 3,6 3,6 3,7 3.9 
 

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/labour/ əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Hesablamalara görə, “1 pensiyaçıya 7 nəfər iqtisadiyyatda məşğul olan düşdükdə sosial müda-
fiə sistemi sağlam, 4 nəfər düşdükdə isə həyacan təbilinin çalınması deməkdir” [12, s. 16]. Məlu-
mat üçün bildirək ki, Avropa ölkələrində 1 pensiyaçıya düşən 4 iqtisadiyyatda məşğul olanların 
sayı 4, Türkiyədə isə 2-dir [6].  

Sosial yükün ağırlaşması sosial müdafiə sisteminə mənfi təsir göstərir, ölkədəki sosial stabilliyi 
təhlükə altına alır. Məsələn, keçən əsrin səksəninci illərində Latın Amerikası ölkələrində iqtisadi 
böhranlarla əlaqədar olaraq sosial siyasət üçün zəruri dövlət resurslarının azalması müşahidə 
edilmişdir. Çili, Argentina, Braziliya kimi ölkələrdəki yüksək inflyasiya səbəbindən sosial sığorta 
fondları dəyərini itirmiş və pensiya ödəmələrinin real dəyəri azalmışdı. Bəzi Latın Amerikası 
ölkələrində dövlət sosial sığorta qurumları, pensiya ödənişlərinin hamısını ödəyə bilmirdilər və 
hətta Argentinada pensiyaçılar pensiyalarını ala bilmək üçün hökuməti məhkəməyə vermişdilər 
[9, s. 46]. 

Sosial yükün ağırlaşması səbəbindən hökumətlər pensiya sistemində müxtəlif kosmetik islahat-
lar (məsələn, pensiya yaş həddinin artırılması) aparmaq məcburiyyətində qalırlar. Sosial təminat 
qurumlarının özəlləşdirildiyi ilk ölkə Çili olmuşdur. O zaman 1970-ci illərdə aktiv-passiv sığortalı 
arasındakı nisbətin kəskin şəkildə pisləşməsi səbəbindən bu proses aparılmışdır. O dövrdə Əmək 
naziri olan Jose Pinera kosmetik islahatlar əvəzinə özəlləşdirmə ilə həqiqi bir inqilab etdiklərini 
qeyd etmişdir [8].  

67,6
71,4 72,5 69,1 66,9 66,7 67,5 67,1 66,3 64,5

60,0

9,5 8,3 7,8 10,6
14,0 18,7 20,5 21,8 22,7

26,3

39,9

6,42 5,93 5,63 7,35 9,36 12,50 13,81 14,63 15,03 16,94
23,91

0,0

10,0

20,0
30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2100

15-64 yaşda olanların əhalinin tərkibində xüsusi çəkisi, %
65 və yuxarı yaşda olan əhalinin 15-64 yaşda olan əhalinin sayına nisbəti, %
65 və yuxarı yaşda olanların əhalinin tərkibində xüsusi çəkisi, %



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(66)-2022  
 

31 

Pensiya islahatları içərisində pensiya yaş həddinin artırılması daha populyardır. Belə ki, son bir 
neçə ildə respublikamızda pensiya yaş həddi iki dəfə artırılmışdır. Birinci dəfə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 27 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Əmək pen-
siyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə kişilərin yaş həddi 2010-cu il yanvarın 
1-dən başlayaraq 2012-ci ilin yanvarın 1-dək, qadınların yaş həddi 2010-cu ilin yanvarın 1-dən 
başlayaraq 2016-cı ilin yanvarın 1-dək hər il altı ay artırıldı. 

İkinci dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 mart 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təs-
diq olunmuş “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu”un 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-dək, qadınların yaş həddi 
2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-dək hər il 6 ay artırılması nəzərdə tutulmuş-
dur [4]. Beləliklə də, ölkəmizdə pensiyaçıların yaş həddi həm kişilər, həm də qadınlar üçün 65-ə 
çatdırılacaqdır.  

Aşağıdakı cədvəldə müxtəlif ölkələrdə pensiya yaş həddi və doğulanda gözlənilən ömür müd-
dəti öz əksini tapmışdır (Cədvəl 6).       

Cədvəl 6.  
Pensiya yaşı və doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (2016) 

 

 

Mənbə: https://Organisation_for_Economic_Cooperation_and_Developmentand World Bank əsasında müəllif 
tərəfindən tərtib edilmişdir. 

№ Ölkələr 
Pensiya yaşı 

Doğulanda gözləni-
lən ömür uzunluğu 

Fərq 

Kişi Qadın Kişi Qadın Kişi Qadın 
1 Avstraliya 65 65 80,9 84,8 15.9 19,8 
2 Avstriya 65 60 79,0 83,9 14,0 23,9 
3 Azərbaycan  63 60 69,6 75,8 6,6 18,6 
4 Belçika 65 65 78,6 83,5 13,6 18,5 
5 Kanada  65 65 80,2 84,1 15,2 19,1 
6 Çili 65 60 77,4 83,4 12,4 23,4 
7 Kuba  65 60 76,9 81,4 11,9 21,4 
8 Çexiya 62,1 62 75,9 81,7 13,8 19,7 
9 Danimarka 65 65 78,6 82,5 13,6 17,5 

10 Estoniya 63 63 72,7 82,0 9,7 19 
11 Fransa 65 65 79,4 85,4 14,4 20,4 
12 Macarıstan 62,6 62,6 72,3 79,1 9,7 16,5 
13 İsrail 67 62 80,6 84,8 13,6 22,8 
14 Yaponiya 60 60 80,5 86,8 20,5 26,8 
15 Qazaxıstan 63 58 65,7 74,7 2,7 9 
16 Cənubi Koreya 60 60 78,8 85,5 18,8 25,5 
17 Latviya 62,6 62,6 69,6 79,2 7,0 16,6 
18 Malta 62 62 79,7 83,7 17,7 21,7 
19 Moldova 62 57 67,9 76,2 5,9 19,2 
20 Yeni Zelandiya 65 65 80,0 83,3 15,0 18,3 
21 Polşa 65 60 73,6 81,3 8,6 21,3 
22 Səudiyyə Ərəbistanı 60 60 73,2 76,0 13,2 16 
23 İsveçrə 64 64 81,3 85,3 17,3 21,3 
24 Tayland 60 60 71,9 78,0 11,9 18,0 
25 Türkiyə (2014) 60 58 72,6 78,9 12,6 20,9 
26 Ukrayna 60 57 66,3 76,1 6,3 19,1 
27 Böyük Britaniya 65 62,4 79,4 83,0 14,4 20,6 
28 ABŞ 66 66 76,9 81,6 10,9 15,6 
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Cədvəldən də göründüyü kimi, əksər ölkələrdə doğulanda gözlənilən ömür müddəti ilə pensiya 
yaşı arasındakı fərq ölkəmizə nisbətən daha böyükdür. Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu ilə 
pensiya yaşı arasındakı fərqi ölkəmizdəki vəziyyətlə müqayisə etsək, görərik ki, bu fərq ölkəmizə 
nisbətən kişilər üçün yalnız Qazaxıstanda (2,7) və Moldovada (5,9) daha az olmuşdur. Qadınlar 
üzrə bu fərq isə Belçikada (18,5), Danimarkada (17,5), Macarıstanda (16,5), Qazaxıstanda (9), 
Latviyada (16,6), Yeni Zelandiyada (18,3), Səudiyyə Ərəbistanında (16), Taylandda (18,0) və 
ABŞ-da (15,6) ölkəmizə (18,6) nisbətən aşağı olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə 
doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu 2020-ci ildə azalaraq 73,2 təşkil etmişdir. Bu amilin pensiya 
sistemində islahatlar apararkən nəzərə alınması zəruridir.   

 
Nəticə 

Beləliklə, aparılan təhlildən də aydın olur ki, dünyada demoqrafik qocalma prosesi gedir. 
Demoqrafik qocalma prosesi nəticəsində dünya əhalisinin tərkibində yaşlı əhalinin xüsusi çəkisi 
artır, bunun əksinə, əmək qabiliyyətli əhalinin payı isə azalır. Bu proses əksər ölkələr, o cümlədən 
Azərbaycan üçün də xarakterikdir. Ölkəmizdə həm “aşağıdan”, həm də “yuxarıdan” qocalma 
prosesi özünü təzahür etdirir. Son illərdə pensiya sistemində aparılan islahatlar nəticəsində 
ölkəmizdə pensiya yaş həddi artırılmışdır və artırılmaqdadır. Doğulanda gözlənilən ömür müddəti 
ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların və DSK-nın göstəriciləri bir-birindən fərqlənir. Fikrimizcə, indiki 
şəraitdə Azərbaycanda pensiya yaş həddinin artırılması məqbul sayıla bilməz, əvəzində isə pensiya 
sistemində liberal islahatların aparılması məqsədəuyğun olardı.  
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Взаимосвязь между демографическими факторами и пенсионной системой 

 
Резюме 

Цель исследования: Изучить демографические процессы в мире, а также влияние про-
цесса демографического старения на систему пенсионного обеспечения Азербайджана. 

Методология исследования: В исследовательской работе использованы методы сис-
темного анализа.  

Значимость внедрения исследования: Изучение процессов демографического старе-
ния значимы не только во время проведённых реформ в сфере социальной политики, но и 
в регулировании демографических процессов. 

Результаты исследования: В результате исследования было выявлено, что происходя-
щий в мире процесс демографического старения характерно также и для Азербайджана. В 
результате процесса демографического старения удельный вес пожилого возраста в составе 
населения увеличивается, а доля трудоспособного населения наоборот уменьшается. Во 
время проведения реформ пенсионной системы пришли к выводу, что указанные факторы 
следует учитывать. В результате исследования было выявлено, что в нынешних условиях в 
пенсионной системе Азербайджана целесообразно проводить либеральные реформы.  

Оригинальность и научная новизна исследования: Впервые дана оценка влияния 
процессов демографического старения на систему пенсионного обеспечения в Азербайд-
жане. 

Ключевые слова: демография, демографическое старение, пенсия, рождаемость, 
смертность, естественный прирост, трудоспособное население. 
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Relationship of demographic factors with the pension system 
 

Summary 
The purpose of the study is to scrutinize the world’s demographic processes and investigate 

the impact of the demographic ageing process on the pension system of Azerbaijan. 
Research methodology: Analysis and systematic analysis methods were applied in the 

research. 
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Application importance of the research: The analysis of demographic ageing processes is 
necessary both when making reforms in the field of social policy and during the regulation of 
demographic processes. 

Results of the research: As a result of the research, it was determined that the demographic 
ageing process in the world is typical for Azerbaijan as well. The outcome of the demographic 
ageing process is that the specific weight of the elderly population in the population is increasing; 
on the contrary, the share of the working-age population is decreasing. It was concluded that these 
factors should be taken into account during the reform of the pension system. Following the result 
of the research, it was determined that it is appropriate to carry out liberal reforms in the pension 
system in Azerbaijan under the current conditions. 

Originality and scientific novelty of the research: For the first time, demographic ageing 
processes' impact on Azerbaijan's pension system was assessed. 

Key words: social protection, demography, demographic ageing, retirement, birth, death, 
employable population. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ RAYONLARDA DEMOQRAFİK İNKİŞAFIN 
PERSPEKTİVLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Əminliklə qeyd etmək mümkündür ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə 
yaradılacaq əlverişli biznes mühiti, mikro, kiçik və orta sahibkarlığın formalaşması qeyri-neft sek-
torunun dinamik inkişafına əsaslı təkan vermiş olacaq və nəticədə idxalı əvəz edən məhsulların 
yerli istehsal hesabına həcmi və çeşidi artmaqla yanaşı, ixrac yönümlü məhsulların istehsalı da 
artacaqdır. Bu əminliyin maddi bazasını işğaldan azad edilən ərazilərin təbii ehtiyatları, sosial-
iqtisadi bazasını isə öz doğma yurdlarına qayıdan fədakar və məğrur insanlar təşkil edəcəklər. 

Tədqiqatın  metodologiyası - Tədqiqat işinin təhlili zamanı sistemli yanaşma və analiz metod-
larından istifadə edilmişdir. Bunlarla bərabər, deduksiya və induksiya metodlarından da istifadə 
edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - İşğaldan azad olunmuş ərazilər sənaye və tikinti əhəmiyyətli 
müxtəlif növ materiallarla zəngindir. Eyni zamanda, bu ərazilər zəngin su ehtiyatlarına sahibdirlər 
ki, bu da ölkəmizin sənayesi və kənd təsərrüfatı üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.  

Tədqiqatın nəticələri - Sosial-iqtisadi inkişaf nəticəsində əldə olunmuş əhalinin rifah səviyyəsi 
əmək potensiallarından səmərəli istifadə edilməklə məşğulluq səviyyəsi, işləyənlərin məhsuldar-
lığı, əhalinin gəlirləri, iş şəraiti və digər amillər, eləcə də ölkənin hər bir vətəndaşının ehtiyaclarını 
nəzərə almaqla dövlətin gəlirlərinin bölüşdürülməsi sisteminin səmərəliliyi vasitəsilə müəyyən 
olunur. Əhalinin ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi və buna uyğun olaraq ölkənin inkişaf strategi-
yasında fəaliyyət istiqamətlərinin planlaşdırılması ilk növbədə demoqrafık vəziyyətin monitorinqi 
və əhali inkişafinın meyilləri əsasında həyata keçilir. Demoqrafık inkişaf kontekstində insan inki-
şafının davamlılığı dedikdə əhalinin optimal artımı, əhalinin təkrar istehsalının optimal tipi nəzər-
də tutulur.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Əhalinin sürətli artımı və ya stabil azalması davamlı 
inkişafa maneçilik törədir. Hal-hazırda dünyada müşahidə edilən əhalinin sürətli artımı ətraf 
mühitə təsirin kəskin artması və insanların cəmi tələbatının çoxalması vasitəsilə ifadə olunur ki, 
bu da yoxsulluğun, iqtisadi geriliyin və ictimai qeyri-stabilliyin artmasına təsir göstərir.  

Açar sözlər: davamlı insan inkişafi, demoqrafık aspektlər, inkişaf perspektivləri. 
 

Giriş 
Ölkə prezidentinin 29 oktyabr 2020-ci il tarixli “AR-in işğaldan azad olunmuş ərazilərində 

müvəqqəti məxsusi idarəetmənin təşkili barədə” imzaladığı Fərmanda işğaldan azad edilən ra-
yonlarda müvəqqəti komendantlıqların yaradılması və onların nəzdində fəaliyyəti zəruri hesab edi-
lən dövlət orqanlarının (qurumlarının) nümayəndələrinin təmsil edilməsi, vaxt itirmədən ərazilərin 
qorunması və bərpası, insanlar və ətraf mühit üçün yüksək təhlükə mənbəyi olan məxsusi obyekt-
lərin mühafızəsi, ictimai təhlükəsizliyin qorunması və başqa vacib məsələlər öz əksini tapmışdır. 

Başqa tərəfdən, ölkə prezidenti 06 noyabr 2020-ci il tarixdə cari ilin sentyabr ayının 27-dən 
başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin AR-in ərazisinə təcavüzü nəticəsində 
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mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, həmçinin sahibkarlıq fəa-
liyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın dəyərləndirilməsi və aradan qaldırılmasını təmin etmək məq-
sədilə məxsusi Dövlət Komissiyası yaratmış və ona tapşırılmışdır ki, dəymiş ziyanı dəyərləndi-
rərək onların aradan qaldırılması, zərər vurulmuş obyektlərin tam bərpa edilməsi və təmir-tikinti 
işlərinin reallaşdırılması üçün tələb edilən maliyyə vəsaitləri barədə təkliflərini ölkə prezidentinə 
təqdim etsin və xərclərə aid vahid məlumat bazasının yaradılması təmin olunsun. 

Demoqrafık inkişafin rolu və onun sosial-iqtisadi inkişafa təsirinin dərəcəsi ictimai və sosial 
elm nümayəndələri və iqtisadçılar səviyyəsində illərlə müzakirə edilir. Bu məsələ ətrafındakı mü-
zakirələr və mübahisələr nəticəsində üç nöqteyi-nəzər formalaşmışdır: l) əhalinin artımı sosial-
iqtisadi inkişafi məhdudlaşdırır; 2) əhalinin artımı sosial-iqtisadi inkişafa təkan verir; 3) əhali artı-
mı və sosial -iqtisadi inkişaf arasında asılılıq yoxdur. Hər bir nöqteyi-nəzərin tərəfdarları öz fıkri-
nin xeyrinə bir sıra sübutlar göstərirlər. Fərqli yanaşmalara baxmayaraq, nəzəriyyəçi və təcrübə-
çilərin əksəriyyəti iqtisadi artım və demoqrafık inkişaf arasındakı əlaqələrin müzakirəsində əha-
linin artım tempi və əhalinin yaş strukturunun rolunun müzakirəsinə daha çox diqqət yetirirlər. 

İşğaldan azad olunmuş rayonlarda demoqrafık inkişaf formaları 
Əhalinin iqtisadi ehtiyacları və davranışı həyatın müxtəlif mərhələlərində fərqlənir və əhalinin 

yaş - cins strukturunda baş verən dəyişikliklər ölkənin ümumi iqtisadi fəaliyyətinə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərə bilər. Məlumdur ki, uşaqlar və cavanlar səhiyyə və təhsil sahələrinə inves-
tisiyaları tələb edir, orta yaşda olan əhali istehsalı və yığımı təmin edir, yaşlı nəslin isə tibbi xidmə-
tə və sosial təminata, xüsusilə pensiya təminatına ehtiyacları vardır. Beləliklə, cavan nəslin və 
uşaqların payı çox olan ölkələrdə öz ehtiyatlarının əsas hissəsini əhalinin bu kontingentinin ehti-
yaclarına yönəltdiklərinə görə, həmin dövrdə iqtisadi inkişafin aşağı artım templəri müşahidə 
olunacaqdır. Ölkədə yaşlı nəslin xüsusi çəkisi yüksəkdirsə, yaş strukturu ölkənin iqtisadi inkişafina 
eyni ləngidici təsir göstərəcəkdir. Əmək qabiliyyətli yaşdan aşağı və yuxarı yaşlarda olan əhali 
qeyri-məhsuldar təbəqəni əks etdirir və onların saxlanılmasına böyük həcmdə resurs tələb olunur 
ki, bu da iqtisadi inkişafin templərini azaldır. Öz növbəsində, əmək qabiliyyətli yaşda əhalinin 
xüsusi çəkisi yüksək olan ölkələrdə mövcud əmək potensialından səmərəli istifadə etməklə 
“demoqrafık divident” yaradılır [1]. 

İşğaldan azad olunmuş rayonlarda demoqrafik təhlil 
Tədqiqat işinin təhlili zamanı sistemli yanaşma və analiz metodlarından istifadə edilmişdir. 

Bunlarla bərabər, deduksiya və induksiya metodlarından da istifadə edilmişdur. Belə ki, induksiya 
metodu vasitəsilə tədqiqat işi barəsində iqtisadi dəlillər toplanmış, araşdırılmış və sistemləş-
dirilmişdir. Sintez metodu daha detallı bir araşdırma məqsədi vasitəsilə fərdi elementləri bütöv 
hala gətirmək üçün istifadə edilmişdur. Bu metod təhlil metodu vasitəsilə olduqca sıx əlaqəlidir, 
çünki hər zaman fərdi analiz nəticələrini özündə cəmləyən əsas element kimi mövcuddur. 
Beləliklə, məqalədə sistemli analiz metodu tətbiq edilir, buna müvafıq şəkildə, problem iqtisadi 
inkişafa müvafıq əlaqəli tarixi inkişaf yönündən təhlil edilir. Məqalənin hər bir mərhələsində həm 
ümumi sintez metodları və elmi analiz, həmçinin məntiqi analiz, iqtisadi-statistik metod, müqayisə 
və təsnifat metodları, həm də ekspert dəyərləndirmə metodlarından istifadə edilmişdir [8]. 

Vətən savaşı dövründə mənfur qonşumuz həmin rayonlarla yanaşı, başqa əraziləri də atəşə 
tutaraq böyük sayda dağıntılar törətmişdir. Odur ki, görüləcək işlərin miqyasını müəyyən etmək 
çətin deyil. Bizim fıkrimizcə, həmin ərazilərdə aparılacaq genişmiqyaslı bərpa və tikinti-quraşdır-
ma işləri beynəlxalq standartlara və müasir dövrün tələblərinə müvafiq aparılmalı, sosial-iqtisadi 
tədbirlər aşağıdakı üç istiqamətdə həyata keçirilməlidir: 

- qismən bərpa ediləcək rayonlar (Ağdam, Füzuli, Tərtər, Bərdə, Ağcabədi, Gəncə); 
- nisbətən az bərpa ediləcək rayonlar (Xankəndi şəhəri, Xocalı, Şuşa, Xocavənd); 
- tam bərpa ediləcək rayonlar (Cəbrayıl, Kəlbəcər, laçın, Qubadlı və Zəngilan). 
İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə “demoqrafık keçid” prosesi əsasən başa çatmışdır. Bu 

proses yüksək doğum və ölüm göstəricilərinin aşağı səviyyələrə düşməsi vasitəsilə xarakterizə 
olunur. Qeyd edilən demoqrafık keçidin ilkin mərhələlərində doğum göstəricilərinin azalması 
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zamanı 0-l4 yaş qrupunda əhalinin sayı azalır. Bu dövrdə müəyyən vaxt ərzində işçi qüvvəsi (l5-
64 yaş qrupu) himayədə olan əhali qruplarından (0-l4 və 65+ yaş qrupları) nisbətən yüksək 
templərlə artır və demoqrafık yük əmsalı aşağı düşür, bu da iqtisadi inkişafa və sosial təminata 
investisiya qoyuluşu üçün ehtiyatları sərbəstləşdirir. Əhalinin gəlirləri daha sürətlə artır [8]. 

Qeyd edilən dividentin təsiri əlli ildən çox olan bir dövrü əhatə edə bilər. Məlumdur ki, 
doğumun aşağı səviyyədə olması işçi qüvvəsinin artım tempinin azalmasına səbəb olur. Ölüm 
göstəricilərinin azalması və ömür uzunluğunun artması isə yaşlı nəslin sayının və onların xüsusi 
çəkisinin artmasına (əhalinin yaşlaşmasına) gətirib çıxarır [7]. 

Beləliklə, birinci divident ölkəyə müvəqqəti səmərə gətirir, ikinci divident isə bu səmərəni daha 
böyük həcmdə aktivlərə çevirməklə davamlı inkişafı təmin etməkdədir.  Qeyd olunmalıdır ki, 
alınacaq nəticələr ilk növbədə ölkədə aparılan ardıcıl sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində gözlənilə 
bilər. Demoqrafık dividentin fəaliyyət müddəti əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün 
tam zəmanət deyil, yalnız bir imkandır. Dividentin həcmi əhalinin hər bir yaş qrupunda istehsalın 
və istehlakın həcmindən asılıdır [7]. 

Əlverişli demoqrafık vəziyyətdə birinci dividenti reallaşdırmanın səviyyəsinə digər amillərlə 
bərabər gənclərin və yuxarı yaş qruplarının əmək məhsuldarlığı ciddi təsir göstərir. Gənclərin 
əmək məhsuldarlığı ilk növbədə gənc valideynlərə işləmək imkanını təmin edən siyasət tədbirlə-
rindən, eləcə də təhsil sahəsində qəbul edilən qərarlardan və gənclərin işə düzəlmə sahəsində 
ölkədə yaranmış praktikanın effektliliyindən asılı olur. Bununla bərabər, gənc ailələrdə doğulan 
uşaqların sayı və eləcə də uşaqlar arasında vaxt araları gənc valideynlərin əmək məhsuldarlığına 
müəyyən təsir edirlər. 

 İkinci dividentin həyata keçirilməsi əsasən cəmiyyətin ahıl vətəndaşları necə dəstəkləməsindən 
asılıdır. Bir çox ölkələrdə ahıl vətəndaşlar onların ailələri və dövlət tərəfındən dəstəklənir, lakin, 
bundan əlavə onlar işlədikləri illər ərzində topladıqları vəsaitlərdən də asılıdırlar. Bu vəsaitlərə 
pensiya, şəxsi pul ehtiyatları və mənzil aiddir. Əhalinin yaşlaşması vasitəsilə əlaqədar ailələrin və 
dövlətin üzərinə düşən dəstəkləmə yükü ÜDM-ə nisbətdə daha da artır. Bu isə bir çox ölkələrdə 
ciddi narahatlıq yaradır. Aparılan siyasət, işləyənləri təqaüdə çıxdıqdan sonrakı dövr üçün ehtiyat 
yığım yaratmağa stimullaşdırarsa, ikinci dividentin sayəsində orta yaşda olan işləyənlərin böyük 
əksəriyyəti kapitalın həcmini ÜDM-ə nisbətdə əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. 

Müasir dövrdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafinın davamlılığının təmin olunması əhalinin 
yaşlaşmasından irəli gələn problemlərinin həll olunmasını tələb etməkdədir. Ahılların sayının 
artması vasitəsilə dövlət tərəfındən ayrılan sosial transfertlərin artırılması ümumi dövlət aktivlərini 
azaldır və ikinci demoqrafık dividentin azalmasına gətirir. Eyni zamanda, işləyənlər pul yığımı və 
təqaüd fondunun yaradılması üçün dəstəklənəcəklərsə, əhalinin yaşlaşması hər işçiyə hesablanan 
kapitalın həcminin və əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirin artmasına gətirib çıxara bilər. Beləliklə, 
etibarlı maliyyə sistemlərinin yaradılması əhalini özünün maliyyə gələcəyini yaratmağa və iqtisadi 
artıma səbəb olan potensialı reallaşdırmağa stimullaşdıracaq. 

İşğaldan azad edilən ərazilərdə tikinti-quraşdırma və abadlaşdırma işlərini fasiləsiz həyata ke-
çirmək üçün yerli daş karxanaları, qum çınqılı, əhəng, sement və s. istehsal edən müəssisələrin 
işini bərpa etmək məqsədilə rayonları təmsil edən mövcud 35-ə yaxın tikinti təşkilatı ərazilərə 
köçürülməli, onların işçiləri üçün konteyner tipli vaqonlar və modul evlər quraşdırılmalıdır. Həm-
çinin dövlət, özəl və xarici şirkətlər cəlb edilməklə ərazidə respublika və yerli əhəmiyyətli avto-
mobil, eləcə də Horadiz-Naxçıvan və Bərdə-Xankəndi dəmir yolları bərpa olunmalıdır. Həmin 
şirkətlərin vasitəsilə rayonlarda ilk növbədə mobil rabitə sistemi, onun ardınca isə poçt-rabitə 
şəbəkələri bərpa edilməli, eyni zamanda, asfalt-beton mobil zavodların tikintisi, ərazilərin elektrik 
enerjisi vasitəsilə təminatı, su və qaz təchizatının bərpa edilməsi işləri həyata keçirilməlidir. 

Dövlətin inkişafında bu sahələrin rolunu geniş mənada təsərrüfat subyekti kimi qiymətlən-
dirmək olar. Belə ki, təsərrüfat subyektində istehsal edilən məhsulun həcmi, strukturu bazar 
tələbatına uyğun planlaşdırılır. Sosial sahələr iqtisadiyyatın kommersiya marağını deyil, ümumi 
halda əhalinin, eləcə də, dövlətin ümumi ehtiyaclarını ödəyə bilmək üçün təkmilləşdirilir. 
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Bütövlükdə bu sektorun inkişafi iqtisadiyyatın fəaliyyətinin səmərə göstəricisi kimi qəbul oluna 
bilər. Çünki, milli iqtisadiyyatın inkişafinın problemlərinin təsnifatından(işsizlik, əhalinin respub-
likadaxili miqrasiyası, xarici ölkələrə “beyin axını” və digər problemlər) görünür ki, respublikada 
iqtisadi artımla əhali artımı, bölgü münasibətləri və mübadilə şərtləri əlaqədar olduğu üçün onun 
öyrənilməsi, tədqiqi, eləcə də, inkişafinın tənzimlənməsi kompleks şəkildə reallaşır. Əsas göstəri-
cilərdən biri kimi əhalinin həyat səviyyəsi öz mahiyyəti etibarilə sosial-iqtisadi kateqoriya olub 
insanların istehlakı üçün lazım olan maddi - mənəvi nemətlərin miqdarı, onların tələbatın ödənil-
məsi göstəricisidir. 

Sosial sahələrin hər biri əhalinin rifahının yüksəldilməsinə xidmət etməkdədir. Bununla bərabər 
sosial sahələr qarşılıqlı əlaqədə də tələbat sisteminin ödənilməsinə yönəldilir. Bunlara daxildir: 

 

 
Şəkil 1: Sosial sahələr. 

Mənbə: Azər Pənahov, 2016, s.73. 
 
Sosiai sfera həm ümumi, həm də spesifık iqtisadi qanunlara tabe olan tam bir sosial strukturdur. 

Burda sosial sahələrin inkişafi cəmiyyətdə müxtəlif iqtisadi funksiyalar yerinə yetirir. Sosial 
sahələri ictimai həyatın yaşayış tərzini təmin edən tərkib hissəsi kimi qiymətləndirmək lazımdır. 
Belə ki, bu sahələrin inkişafi insanın, mövcud şəraitin, tələbatın ödənilmə variantlarının elmi 
əsaslarla proqnozlaşdırılması metodologiyasına əsaslanır. Ona əsasən də onları idarə etməzdən 
əvvəl sosial proqnozlar verilir. 

Sosial sahələrin bölgüsü xalis sahələr üzrə, regionlar, funksional vəzifələr üzrə bölünür və tələ-
bat sisteminə daxildir: 

 

 
Şəkil 2: Sosial sahələrin bölgüsü. 

Mənbə: [4, s.27]. 
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Sosial sahələr insanın həyat səviyyəsi ilə daha sıx əlaqədə olub, yaşayış səviyyəsi vasitəsilə 
müəyyənləşdiyinə görə, bütövlükdə rəqabət mühitinə uyğunlaşdırıla bilməz. Bunu nəzərə alaraq 
demək olar ki, onların resurs təminatının əsas hissəsi dövlətin mərkəzləşdirilmiş resursları tərəfın-
dən təmin edilir. Dövlət aztəminatlı ailələrin, əlillərin, tələbələrin, valideynlərini itirilmiş yeniyet-
mələrin, digər insanların, bir sıra digərlərinin tələbatını ödəyə bilmək üçün bunların xərcini büdcə 
vasitəsilə ödəmək ilə yaşayışın yüksəlməsinə, sosial rifaha, tərəqqiyə nail olur. 

Qələbədən sonra “qaçqın” və “məcburi köçkün” sözləri tarixin arxivinə göndərilməli, qeyd edi-
lən böyük həcmdə tikinti-quraşdırma və abadlıq işlərinin sürətlə və keyfıyyətlə aparılması və hə-
min məqsədlərə ayrılacaq pul vəsaitlərindən düzgün istifadə edilməsi üçün bu işlərə Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin cəlb edilməsi və yaxud Müdafıə Nazirliyinin tabeliyində hərbi xidmətə 
çağırılan (könüllü qulluq etmək istəyən müvafıq tikinti peşələrinə sahib) əsgərləri cəlb etməklə 
yaradılacaq məxsusi mühəndis-texniki təyinatlı hərbi quruma həvalə edilməsi qarşıya qoyulan 
məqsədlərin qısa müddətdə intizama tabe olan vahid komandanlıq altında başa çatmasına imkan 
vermiş olardı [3]. 

İşğaldan azad olunmuş rayonlarda demoqrafik inkişafın perspektivlərinin araşdırılması 
Hesab edirik ki, işğaldan azad edilən rayonlarda müasir texnika və texnologiya ilə təchiz edilən, 

İKT-dən, yerli xammal, enerji və başqa resurslardan səmərəli istifadə etməyə imkanı olan aşa-
ğıdakı fəaliyyət sahələri üzrə fərdi, mikro, kiçik və orta ölçülü sahibkarlıq subyektlərinin yara-
dılması regionun dinamik sosial-iqtisadi inkişafına, fəal məşğulluğun, eləcə də özünüməşğulluğun 
yüksək səviyyədə təmin edilməsinə imkan yaratmış olacaqdır: 

- rayonlarda onların spesifık xüsusiyyətlərinə müvafiq aqroparkların və müştərək müəssisələrin 
(kənd təsərrüfatı məhsullarının, iri və xırdabuynuzlu heyvan dərilərinin toplanması və emalı, 
dərman bitkilərinin tədarükü və emalı, yem tədarükü, süd və süd məhsulları istehsalı, arıçılıq, quru 
meyvə, meyvə şirələri və kompot hazırlayan müəssisə və s.) geniş şəbəkəsinin təşkili. Beynəlxalq 
təcrübəyə əsaslanaraq Qarabağın mövcud olan 329 inzibati ərazi aidəsində kəndlərin sayı üç və 
daha çox olan, əhalinin sayı isə 200-l000 nəfər təşkil edən l6l-də ixtisaslaşan və yaxud qarışıq tipli 
aqroparkların yaradılması mümkündür; 

- Qarabağda çoxsaylı faydalı qazıntı yataqlarının mövcudluğu Kəlbəcər və Zəngilan rayonla-
rında müştərək dağ-mədən və əlvan metal istehsal edən müəssisələrin yaradılmasına imkan verə 
bilər; 

- regionda 46 qəsəbənin mövcudluğu, eləcə də şəhərlərin real sənaye potensialı orda 28 sənaye 
və xidmət məhəlləsinin yaradılması imkanlarını gerçəkləşdirə bilər; 

- Şuşada AMEA-nın Şuşa Regional Elmi Mərkəzini, AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının 
fılialını yaratmaqla mövcud olan sənaye müəssisələrinin, elm və təhsil ocaqlarının iştirakı vasitə-
silə müasir texnoparkın yaradılması şəhərin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olunmasına 
imkan verə bilər; 

- Ağdam, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarında “Azərxalça” ASC-nin fıliallarının yaradılması, 
həmin və başqa əlverişli şəraiti olan rayonlarda baramaçılığın inkişafı mikro və kiçik sahibkarlığın 
dinamik inkişafına təkan verə bilər; 

- Kəlbəcər, laçın və Şuşada böyük həcmdə mineral su ehtiyatının olduğunu nəzərə alaraq, orda 
suların geniş çeşidinin qablaşdırılması və istehlakı üzrə müvafıq sahibkarlıq subyektinin yaradıl-
ması da yüksək iqtisadi səmərə verə bilər; 

- Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ərazisində sərhəd azad ticarət zonalarının yaradılması re-
gionun ixrac imkanlarını genişləndirmiş olar; 

- Şuşa, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında tarixi abidələrin mövcudluğu orda 
turizmin inkişafına təminat yaratmış olacaqdır; 

- Qarabağın hər bir inzibati rayonu çərçivəsində tərtib ediləcək özünüməşğulluq proqramı üzrə 
kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində fərdi və mikro-sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili; 

- fərdi, mikro və kiçik statuslu sahibkarlar tərəfındən dünyada məşhur olan Qarabağ atlarının 
sayının çoxaldılması; 
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- iri və xırdabuynuzlu heyvan dərilərinin aşınması və onlardan geyim əşyalarının və başqa xalq 
istehlakı mallarının istehsalının təşkili yerli əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşmasına da imkan 
verə bilər; 

- rayonların dağlıq kənd və qəsəbələrində fərdi, mikro və kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti göstərilən 
obyektlərində, eləcə də fərdi yaşayış evlərində qardaş Türkiyənin mövcud və uğurlu iş təcrübə-
sindən istifadə etməklə alternativ və bərpa edilən enerji növlərindən istifadəyə üstünlük verilməsi 
faydalı olardı. 

Sosial inkişaf dünya iqtisadiyyatı üçün zəruri tənzimlənmə obyektidir. Bura isə bir sıra göstə-
ricilər daxildir. Respublikamız vətəndaşlarının artımına, əhalinin həyat səviyyəsi göstəricilərinə 
əsasən bir çox ölkələrdən geri qalır [5]. 

Xalq təsərrüfatının tinkişafinda sosial sistemin formalaşmasının ətraflı izahı aşağıdakı sxemdə 
göstərilmişdir. Belə ki, vahid məqsəd və alternativ resurslara, texnologiyalara, bölgü, stimullar 
sisteminə əsaslanmışdır.  

 

 
 

Sxem 1: Milli iqtisadiyyatın inkişafinda sosial sistemin formalaşması. 
 
Mənbə: [7, s. 33]. 
 
Milli iqtisadiyyatın fəaliyyətinin səmərə göstəricisi kimi sosial inkişaf qəbul edilə bilər. Çünki,  

bəzi problemlərin təsnifatından görünür ki, bu iqtisadi artımla, əhali artımı, bölgü münasibətləri, 
mübadilə şərtləri vasitəsilə əlaqədar olduğu üçün onun öyrənilməsi, tədqiqi inkişafinın tənzim-
lənməsi kompleks şəkildə reallaşır. Onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, sosial inkişaf, onun tən-
zimlənən artımı iqtisadi artıma əks-təsir etməkdədir.  

İqtisad elmində sosial sahələrin mahiyyətinə, onun məqsəd funksiyalarına, ona daxil olan digər 
sektorların tərkibinə aid müxtəlif fıkirlər mövcuddur. Sosial sahələrin infrastrukturunun region-
larda səmərəli şəkildə yerləşdirilməsində müəyyən şərtlər nəzərə alınmalıdır. Bunlara daxildir [6]:  

- sosial infrastrukturun əhəmiyyəti;  
- regionda oynadığı rol;  
- qonşu regionlara onun təsiri.  
Milli iqtisadiyyatın artımında dövlət və özəl sektorlar əsas rol oynayır. Bu sektorların hər bir 

funksiyasının təsiri sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaqla nəticələnmişdir. Özəlləşdirmə özəl sek-
torun iqtisadi artımının möhkəmləndirilməsi, məşğulluq mənbəyi kimi getdikcə vacib rol oyna-
malıdır. Bu məqsədlə, Strateji Yol Xəritəsində bu istiqamətlərdə fəaliyyət planları tərtib edilmiş-
dir. Milli iqtisadiyyatın inkişafinda dövlət, özəl sektorların inkişaf etdirilməsi, idarəetmənin tək-
milləşdirilməsi, bu istiqamətdə korrupsiyanın azaldılması, iqtisadi səmərəliliyə, sabitliyin artırıl-
masına, hətta müsbət sosial, iqtisadi, ekoloji dəyisikliyə nail olmaq hədəflənmişdir. 
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Ölkəmiz dünyanın ən əlverişli mövqeyində olmaqla çox böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. 
Tranzit ölkə olan respublikamızın müasir inkişaf səviyyəsi, habelə dünya iqtisadiyyatına inteq-
rasiya etməsi bu istiqamətdə uğurlu olmuşdur. Elmi-texniki tərəqqi nəticəsində müasir texnolo-
giyalardan istifadə olunması yüksək ixtisaslı iş qüvvəsi, insan potensialına sərmayə qoyulmasını 
şərtləndirir. Əmək ehtiyatlarında baş verən dəyişikliyin təhlili və proqnozlaşdırılması bir neçə 
istiqamətdə həyata keçirilir. Bunlar aşağıdakılardır: 

 

 
Şəkil 3: Əmək ehtiyatlarının təhlili və proqnozlaşdırılması. 

Mənbə: [2, s.112].  
 
Sosial sahələrin inkişafinda ən zəruri resurs kadr potensialıdır. Belə ki, kadr potensialının 

keyfıyyəti burda, xüsusilə elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, turizm xidmətlərində daha önəmlidir. 
Kadr potensialı hazırlıq müəssisələrində (peşə məktəblərində, orta ixtisas müəssisələrində, ali 
təhsil müəssisələrində və sair) formalaşır. Məhz ona əsasən də, kadr potensialı hazırlığına önəm 
verilməlidir. Belə ki, əgər təhsil müəssisələrində kadr hazırlığı səviyyəsi yetərincə deyilsə, öz 
növbəsində müəssisələrin keyfıyyətli kadrlarla təmin olunmasında problem yaradacaq. Bu da son 
nəticədə milli iqtisadiyyatın inkişafinda əngəl yaradacaqdır. Statistik rəqəmlərə əsasən, kadr po-
tensialı vasitəsilə əhatə olunma daha çox infrastruktur sahələrində məşğul olan əhalidir. Ümumi 
götürüldükdə milli iqtisadiyyatın inkişafinda kadr potensialı iqtisadi effektivliyin yüksəldilmə-
sində, sivil cəmiyyətin formalaşmasında vacib yer tutmuşdur. Bu da onu göstərir ki, sosial sa-
hələrdə çalışan işçilərin sosial müdafıəsinin gücləndirilməsi, təhsil səviyyəsinin təmin olunması 
dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin əsas hissəsi olmalıdır. 

Sosial prioritetlərin nəticələri baxımından, səmərəli ölçüsündən əhalinin demoqrafık göstərici-
lərinin qütbləşməyə təsir göstərən idarəetmə prinsipləri vardır. Bu prioritet istiqamətləri aşağıdakı 
bölümlərə ayırmaq olar: 

 
Şəkil 4:Əhalinin demoqrafik göstəricilərinin qütbləşməsinə təsir göstərən idarəetmə prinsipləri. 

Mənbə: [1, s. 55].  
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Əhalinin həyat səviyyəsi makrosəviyyəli məqsəd olmaqla, iqtisadi inkişafin sosial nəticəsi kimi 
ali məqsədlər rolunu oynamaqla, sahə, ərazi planlaşması, idarə olunmasınin əsas göstəricisidir [9].  

Sosialyönümlü problemlər əhatə dairəsinə əsasən, uyğun olaraq funksional makroiqtisadi sahə 
və funksional ünvanlı xarakter daşıyan meyillərdir. Bütün bunlarla bərabər, sahələrin inkişafi məq-
sədilə maddi və mənəvi həyat səviyyəsi əhalinin tələbat göstəricisi vasitəsilə bərabər, istehlak 
edilən maddi və mənəvi nemətlərin məcmusu kimi formalaşır. İstehlak edilən nemətlərin çox 
olmasına baxmayaraq, bəzən tələbat o qədər inkişaf edir ki, onun ödənilmə dərəcəsi faizə nisbətən 
az dəyişir. 

 
Nəticə 

 Fikrimizcə, Qarabağda əhalinin məskunlaşması tam başa çatdıqdan sonra: 
- özəyi yeni yaradılacaq Milli Konservatoriyanın fılialı olmaqla Şuşa şəhərində bütün təyinatlı 

musiqi məktəbləri, yeni tikiləcək Muğam Evi, musiqi alətləri istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlıq 
subyektləri, xalq çalğı alətləri orkestri və ansamblları və s. Musiqi Klasterinin yaradılması; 

- rayonlarda bütün musiqi məktəblərinin fəaliyyətinin bərpa olunması; 
- əlverişli mövqelərdə olan şəhərlərdə “ASAN” xidmət və “DOST” mərkəzlərinin yaradılması; 
- rayonların sosial-iqtisadi inkişafının tələblərinə müvafiq ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün 

əlverişli nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsi olan mərkəzi şəhərlərin birində Qarabağ Dövlət 
Universitetinin, eləcə də ölkədə mövcud olan dövlət, özəl ali və orta ixtisas məktəblərinin fılial-
larının, peşə təhsili ocaqlarının yaradılması imkanları da gerçəkləşəcəkdir. 

Sosial idarəetmə və sosial tənzimləmə siyasət olmaqla sosial mexanizmlərin mahiyyəti onun 
prinsiplərinin və əsas maliyyə-maddi potensialının formalaşdırılması vasitəsilə nəticələnir. Təd-
qiqat nəticəsi olaraq əsas istiqamətlər, vəzifələr və mexanizmlər üzrə aşağıdakı problemləri və həll 
edilməsi  yollarını təklif edirik.  

Müasir şəraitdə sosialyönümlü problemlər, sosial sahələr, sosial siyasət, sosial proqramlar döv-
lət və idarəetmə sisteminin əsas prioritet istiqamətləridir.  

Sosialyönümlü problemlərin maddi əsasını gəlirlər, istehlak, yoxsulluq probleminin gəlir və 
istehlak səviyyəsinə əsasən qütbləşmə təşkil etməkdədir.  Müasir şəraitdə Azərbaycanın iqtisadiy-
yatının inkişafinda sosialyönümlü problemlərin prioritetliyi formal baxışdan deyil, ölkədə olan 
sosial tələbat və əhalinin rifahı, qütbləşmə səviyyəsi, region və sahə fərqləri, eləcə də, inteqrasiya 
amili kimi şaxələnmələrlə meydana çıxır. 
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Перспективы демографического развития в оккупированных регионах 
 

Резюме 
Цель исследования - Можно с уверенностью сказать, что создаваемая бизнес-среда на 

высвобождаемых территориях, формирование микро-, малых и средних предприятий при-
даст импульс динамичному развитию ненефтяного сектора, а по мере В результате увели-
чится производство экспортоориентированной продукции. Материальную базу этой уве-
ренности составят природные богатства освобожденных территорий, а социально-эконо-
мическую базу - самоотверженные и гордые люди, вернувшиеся на родные земли. 

Методология исследования - В исследовании использовались системный подход и 
методы анализа. Он также использовал методы дедукции и индукции. 

Значение применения исследования - Демилитаризованная территория богата различ-
ными видами материалов промышленного и строительного назначения. В то же время этот 
район обладает богатыми водными ресурсами, имеющими исключительное значение для 
промышленности и сельского хозяйства нашей страны. 

Результаты исследования показывают, что уровень благосостояния населения под 
влиянием социально-экономического развития определяется уровнем занятости, произво-
дительностью труда населения, доходами населения, условиями труда и другими фактора-
ми, а также потребности каждого гражданина страны. Оценка потребностей населения и, 
соответственно, направление деятельности в стратегии развития страны осуществляются, 
прежде всего, на основе мониторинга демографической ситуации и критериев развития 
населения. В контексте демографического развития продолжение человеческого развития 
означает оптимальный рост населения, оптимальный тип воспроизводства. 

Оригинальность и научная новизна исследования - Быстрый рост населения или стаг-
нация населения сдерживает дальнейшее развитие. Современный быстрый рост населения 
в мире отражается в резком усилении воздействия на окружающую среду и росте совокуп-
ных потребностей человека, что, в свою очередь, способствует росту бедности, экономи-
ческой отсталости и социальной нестабильности. 

Ключевые слова: устойчивое человеческое развитие, демографические аспекты, 
перспективы развития. 
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Perspectives of demographic development in occupyed regions 

 
Summary 

The purpose of the study - It is safe to say that the business environment to be created in the 
laid-off areas, the formation of micro, small and medium enterprises will give impetus to the 
dynamic development of the non-oil sector, and as a result The production of export-oriented 
products will also increase. The material base of this confidence will be formed by the natural 
resources of the liberated territories, and the socio-economic base will be formed by selfless and 
proud people returning to their native lands. 

Research Methodology - A systematic approach and analysis methods were used in the 
research. He also used deduction and induction methods. 

Significance of the application of the research - The demilitarized area is rich in various types 
of materials of industrial and construction significance. At the same time, this area has rich water 
resources, which are of exceptional importance for the industry and agriculture of our country. 

The results of the study show that the level of welfare of the population affected by socio-
economic development is determined by the level of employment, the productivity of the 
population, the income of the population, working conditions and other factors, as well as the 
needs of each citizen of the country. . The assessment of the needs of the population and, 
accordingly, the direction of activities in the development strategy of the country are carried out 
primarily on the basis of monitoring the demographic situation and the criteria of population 
development. In the context of demographic development, the continuation of human development 
means the optimal growth of the population, the optimal type of reproduction of the population. 

Originality and scientific novelty of the research - Rapid population growth or stagnation of 
the population hinders further development. The current rapid population growth in the world is 
reflected in the sharp increase in environmental impact and the increase in total human needs, 
which in turn contributes to the growth of poverty, economic backwardness and social instability. 

Key words: sustainable human development, demographic aspects, development prospects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(66)-2022  
 

45 

UOT 331.526 
Əlizamin Əli oğlu QULİYEV 

 Azərbaycan Texniki Universitetinin doktorantı 
 
MƏŞĞULLUQ VƏ ÖZÜNÜMƏŞĞULLUQ: FORMALAŞMANIN KONSEPTUAL 

MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi məşğulluq və özünüməşğulluq: formalaşmanın konseptual məsələlərini 

araşdırmaq, həmçinin  məşğulluq və özünüməşğulluq kimi anlayışların formalaşması prosesinin 
xronoloji təhlili məqsədilə mənbələrin icmalının  verilməsidir.  

Tədqiqatın metodologiyası. - Əmək bazarının və məşğulluğun elmi- nəzəri problemləri iqtisad 
elminin klassikləri tərəfindən davamlı olaraq tədqiq olunmuşdur. Klassik siyasi iqtisadın nüma-
yəndələri (A.Smit, D.Rikardo, J.B. Sey, A.Marşall, L.Balras, C.M.Keyns və başqaları) əmək mü-
nasibətlərini tədqiq edərkən məşğulluq problemlərinə daim diqqət yetirmişlər. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - anlayışların müəyyən edilməsinə fərqli yanaşmalar müqayisə 
edilmişdir. Əmək bazarı və onun inkişafının bəzi meyilləri xarakterizə olunmuşdur.   

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Əmək bazarının və məşğulluğun strukturunu şərtlən-
dirən əsas amillər aşkar edilmişdir. Məşğulluğun ümumi sistemində və sosial-iqtisadi inkişafda 
özünüməşğulluğun yeri müəyyən edilmişdir. Özünüməşğullar tərkibinə daxil olan subyektlər 
müəyyən edilmişdir. Özünüməşğulluğun inkişafı problemləri müxtəsər xarakterizə edilmişdir. 

Açar sözlər:  anlayış, məşğulluq sistemi, klassiklər, əmək bazarı, məşğulluğun növləri, özü-
nüməşğulluq, amillər, sahibkarlıq.  

 
Giriş 

İnsanın məqsədyönlü əmək fəaliyyəti, cəmiyyətin mövcudluğunun həlledici şərtidir. Əmək ba-
zarının tədqiqi və məşğulluğun mövcud vəziyyətinin səciyyələndirilməsi məlumatları və müasir 
dövrün reallıqları məşğulluq və özünüməşğulluq problemlərinin yüksək aktuallığına dəlalət edir. 
Məşğulluq və özünüməşğulluğun formalaşmasının konseptual əsaslarının araşdırılması əmək 
bazarında müasir meyillərin qiymətləndirilməsi baxımından zəruridir. Eyni zamanda, unutmaq 
olmaz ki, milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən aqrar sahədə özünüməşğulluğun 
dövlətin məşğulluq siyasətində yeri və rolu,  məşğulluq növləri arasında seçimdə özünüməşğulluğa 
yönəlik proseslər kifayət qədər araşdırılmamışdır. 

Konseptual əsaslar və nəzəri-metodoloji yanaşmalar 
Əmək bazarının və məşğulluğun elmi- nəzəri problemləri iqtisad elminin klassikləri tərəfindən 

davamlı olaraq tədqiq olunmuşdur. Klassik siyasi iqtisadın nümayəndələri (A.Smit, D.Rikardo, J.B. 
Sey, A.Marşall, L.Balras, C.M.Keyns və başqaları) əmək münasibətlərini tədqiq edərkən məşğulluq 
problemlərinə daim diqqət yetirmişlər. Adam Smitə görə sərvət istehsal prosesində yaranır və onun 
mənbəyi insan əməyidir. “Hər bir xalqın illik əməyi ilkin fondu olub,  ona mövcudluq və rahat həyat 
üçün zəruri olan bütün məhsulları çatdırır” [1, s. 81]. Tam məşğulluğu bazar iqtisadiyyatının norması 
hesab edən Adam Smit, bunun bazarın görünməyən əli ilə təmin edildiyini göstərirdi.  

David Rikardo işçinin normal təkrar istehsalı üçün zəruri olan fizioloji minimuma müvafiqliyini 
nəzərdə tutan “əməyin təbii qiyməti” anlayışından istifadə etmişdir. O hesab edirdi ki, əməkhaq-
qında istənilən artım, iş qüvvəsi təklifini artırmaqla, əməkhaqqı səviyyəsində azalma meylini şərt-
ləndirir [2]. Əməyi məhsul hesab edən Jan Batist Sey hesab edirdi ki, əməyin başqa məhsula mü-
badilə edilməsinə tələb yaranır.  Bu tezisdən çıxış edərək Sey J.B. göstərirdi ki, əmtəənin əmtəəyə 
mübadiləsi öz-özünə alqı – satqı arasında müvazinət yaradır və beləliklə, bazarda əməyə tələb və 
təklif arasında müvazinət əldə edilir. Bu zaman, Sey J.B. özünün istehsalın üç amil nəzəriyyə-
sindən şıxış edirdi. Həmin nəzəriyyəyə görə dəyərin yaradılmasında əmək, kapital və torpaq 
bərabər hüquqlu  iştirakçılardır.  Həmin içtirakçılar müvafiq olaraq  əməkhaqqının,  mənfəətin və  
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rentanın mənbəyidir [3].  
Alfred Marşala görə təkmil rəqabət şəraitində əmək bazarı  tam məşğulluq halına müvafiq olan 

müvazinətə can atır. Odur ki, təkmil rəqabət şəraitində bazar iqtisadiyyatı dövlətin müdaxiləsi ol-
madan əmək bazarında məşğulluğu təmin etmək iqtidarındadır [4]. Marşal A. hesab edirdi ki, 
məşğulluğun qeyri-daimiliyi cəmiyyəti narahat etməlidir. Məşğulluğun təmin edilməsi üçün tələb 
və təklif tənzimlənməlidir. Tələbin son tənzimləyicisi isə istehlak tələbidir ki, o da bazar tərəfindən 
öz-özünə tənzimlənə bilər. Marşal A. neoklassik nəzəriyyənin digər baniləri kimi (Oygen fon 
Bem-Baverk,  Меnqer fon Vizer, Mari Espri Leon Valras) aşağıdakı müddəalara əsaslanırdı: bazar 
iqtisadiyyatı öz-özünə tənzimlənir və müvazinətin istənilən pozulması tələb, təklif və rəqabətin 
qarşılıqlı təsirindən müstəqil surətdə aradan qaldırılır; təkmil rəqabət şəraitində uzunmüddətli 
işsizlik mümkün deyil, çünki əmək bazarında müvazinətin pozulması qiymətlərin və əməkhaqqı 
dərəcələrinin dəyişməsi nəticəsində öz-özünə tənzimlənir;uzunmüddətli özünütənzimləmə şərai-
tində dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi üçün əsas yoxdur. 

Məşğulluq nəzəriyyəsinə erkən neoklassik baxışları tamamlayan Artur Piqu özünün “İşsizlik 
nəzəriyyəsi” əsərində (1933) hesab edirdi ki, bazar iqtisadiyyatı prinsipcə müvazinətdədir [5]. Bu 
səbəbdən, onun üçün bütün istehsal amillərinin, o cümlədən əməyin tam istifadəsi səciyyəvidir. 
Əməyə tələbi faiz dərəcəsi ilə əlaqələndirən Piqu A., bu əlaqənin əməkhaqqı vasitəsi ilə baş 
verdiyini göstərirdi. Piqu A. hesab edirdi ki, əməkhaqqının aşağı düşməsi məşğulluğu artıra, faiz 
dərəcəsini aşağı sala bilər. Bu isə öz növbəsində investisiyaları təşviq etməklə, məşğulluq səviy-
yəsini yüksəldə bilər. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində işsizliyin səbəbini Piqu A., daxili iqtisadi amil-
lərlə deyil, xarici təsirlə (xarici effektlə) bağlayırdı. Xarici effektlərin müxtəlif növləri friksion, 
struktur və könüllü işsizlik yarada bilər. Sonrakı, daha məşhur əsərlərində [6], o əmək bazarında 
müvazinət və məşğulluğa dair mülahizələrini az-çox dəqiqləşdirsə də, əmək bazarına dövlət mü-
daxiləsini zəruri hesab etmirdi.  

Karl Marksın məşğulluq nəzəriyyəsi onun aşkar etdiyi əhali sakinləşməsi qanununa əsaslanır. 
Bu qanun Tomas Maltusun əhali sakinləşməsi haqqında daim mübahisə obyekti olmuş nəzəriyyə-
sinin tənqidi üzərində əsaslandırılmışdır [7]. Ərzaq məhsulları istehsalının hesabi, əhali artımının 
isə həndəsi silsilə üzrə artması kimi müddəalara əsaslanan Maltus əhali artıqlığı anlayışını ortaya 
qoymuşdur. O hesab edirdi ki, əməkhaqqının azalaraq yaşayış minimumuna yaxınlaşması əhali 
artıqlığına dəlalət edir. Artıq neçə onilliklərdir ki, müxtəlif ölkələrin iqtisadçıları T.Maltusun əhali 
nəzəriyyəsinin reallığı əks etdirmədiyini israrla qeyd edirlər. Onlar hazırda da hesab edirlər ki, bu 
nəzəriyyə əmək bazarında baş verən prosesləri, o cümlədən müasir dövrdə doğum və ölümün di-
namikası arasında demoqrafik əlaqəni, inkişaf etmiş ölkələrdə təbii artımın vəziyyətini, əhalinin 
“qocalmasının” səbəb və nəticələrini izah etmək iqtidarında deyildir [8, s. 70-71]. 

Məşğulluq haqqında marksist nəzəriyyə maltusçuluğun istinad etdiyi münbitliyin azalması və 
əhali sakinliyi barədə təbii qanunları inkar edir. Karl Marksın məşğulluq nəzəriyyəsinə görə kapi-
tal yığımı prosesində işçi qüvvəsinə və kapitala tələb artır. Bu prosesdə işçi qüvvəsinə tələbin artım 
tempi kapitala tələbin artım tempindən geri qalır. Səbəb elmi-texniki tərəqqi sayəsində əmək 
məhsuldarlığının yüksəlməsi və daha az işçinin tələb olunmasıdır. Bu meyil (qanun) işsizliyin ya-
ranmasına səbəb olur.  

Keyns Con Meynard hesab edirdi ki, dövlət əmək bazarının tənzimləyicisi rolunu oynayır. Belə 
ki, bazar iqtisadiyyatında tam məşğulluğu təmin edən mexanizm yoxdur. Bu isə nəticə etibarı ilə 
istehsalın aşağı artım templərini, istehsal güclərinin tam yüklənməməsini, böhran hallarını və 
işsizliyi şərtləndirir. Dövlət fəal fiskal siyasət yürüdərək məcmu tələbi dəyişməklə bazar müvazi-
nətini bərpa etmək  imkanına malikdir. C. Keynsə görə məşğulluq səviyyəsinə, əməkhaqqı vahid-
lərində ölçülən səmərəli tələbin dinamikası təsir edir [9]. C. Keynsin və onun ardıcıllarının indiyə 
qədər inkişaf etdirdiyi Keyns nəzəriyyəsinə görə müasir bazar mexanizmi məşğulluğu öz-özünə 
tənzimləyə bilməz [məsələn, bax: 10]. Maraqlıdır ki, bunun başlıca səbəbləri kimi əməkhaqqının 
qeyri-elastikliyi və həmkarlar ittifaqlarının mövcudluğu qeyd olunur. Məşğulluğun dövlət tərəfin-
dən tənzimlənməsinə ehtiyac vardır. 
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Əməyin qiymətinin qeyri-elastikliyi və onun artmağa meyilli olması monetaristlərin, o cümlə-
dən Milton Fridmen [11], Edmund Felpsin [12] əmək bazarı, o cümlədən məşğulluq problemlərinə 
münasibətini müəyyən edən əsas ilkin müddəalar olmuşdur. Onlar hesab edirlər ki, əmək bazarı 
çevik və rəqabətlidir, burada müvazinət işsizliyin təbii səviyyəsində təmin olunur, dövlət əmək 
bazarını  kredit-pul siyasəti aləti ilə tənzimləyir. Məşğulluğun “təbii səviyyə”dən kənarlaşması 
yalnız qısamüddətli ola bilər. Məşğulluq səviyyəsinin müvazinət halından yüksək olması 
inflyasiyanı sürətləndirirsə, aşağı olması sürətli deflyasiyaya səbəb ola bilər. Neoklassik sintez 
məktəbinin nümayəndəsi kimi Pol Samuelson göstərirdi ki, əmək bazarının fəaliyyət səmərəliliyini 
yüksəltmək üçün bazar və dövlət tənzimlənməsi eyni vaxtda və qarşılıqlı əlaqədə həyata keçiril-
məlidir [13]. 

Azərbaycanın iqtisadçı alimləri əmək bazarının formalaşması və inkişafı məsələlərini tədqiq 
etmişlər və bu istiqamətdə araşdırmalar davam edir. Bazar münasibətlərinin formalaşması və inki-
şafının mürəkkəb və ziddiyyətli keçid dövrünü keçmiş Azərbaycanın, ümumilikdə postsovet mə-
kanı ölkələrinin təcrübəsinin təhlili aşağıdakı fikrin əsaslı olduğunu söyləməyə imkan vermişdir.  

“Əmək bazarının formalaşması iqtisadi inkişafın bazar modelinə keçilməsi şəraitində ən mü-
rəkkəb problemlərdən biri sayılır. Son vaxtlarda iqtisadi ədəbiyyatlarda məcmu iş qüvvəsinin key-
fiyyət xarakteristikasının yüksəldilməsi, iş qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyinin artırılması, 
onun sahə və ərazi mobilliyinin stimullaşdırılması əmək bazarının yaranması ilə əlaqələndirilir. 
Əmək bazarının xüsusiyyəti onda alqı-satqı obyektinin muzdlu işçilərin iş qüvvəsindən istifadə 
etmək hüququndan ibarət olub, adamların bütün psixofizioloji və sosial tələbatlarının nəzərə alın-
ması zərurətini özündə əks etdirir” [14, s.154]. Bu yanaşmada diqqəti cəlb edən cəhət əmək baza-
rının səciyyələndirilməsində iqtisadi, demoqrafik amillərlə yanaşı psixofizioloji və sosial tələ-
batların nəzərə alınması zəruriliyinin önə çəkilməsidir. 

Professor T.Quliyev son əsərlərinin birində əmək bazarına münasibət bildirərkən muzdlu əmək 
və özünüməşğulluq məsələlərinə vahid kontekstdə baxmışdır. Bu yanaşma, yaxın perspektivin tə-
ləblərini nəzərə almaqla yanaşı, yaxın keçmişin reallıqda əks olunan cəhətlərini də ehtiva etmişdir. 
Postsovet məkanında həmin reallığın xarakterik cəhətlərindən biri, ictimai faydalı əməkdən yayın-
mağa görə cəzalandırmanı nəzərdə tutan ümumi məşğulluq siyasətindən imtina edilməsi və sahib-
karlığa keçiddir. İnsanların böyük bir qisminin yaddaşında mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyat şə-
raitində özünüməşğulluğun nəinki qanunvericilikdə nəzərə tutulmadığı, hətta kölgə iqtisadiyyatı 
elementi hesab edilməsi qalmaqdadır. Görmək çətin deyildir ki, postsovet məkanı ölkələrində məş-
ğulluq siyasətində bu sərt dönüş, əmək bazarındakı problemləri daha da əyaniləşdirmişdir. “Əmək 
bazarı bazar sisteminin mühüm tərkib hissəsi, strukturu olmaqla muzdlu əmək, işçi qüvvəsi təklifi, 
iş qüvvəsinin alqı-satqısı ilə bağlı olan, bu sferada təzahür edən sosial, iqtisadi və hüquqi müna-
sibətlər sistemidir. Lakin məşğulluq muzdlu forma daşımadıqda, yəni işçinin öz şəxsi təşəbbüsü 
formasında olduqda (xüsusi sektorda, kölgəli iqtisadiyyatda, qarışıq məşğuliyyət) yuxarıdakı 
münasibət başqa xarakter alır” [15, s.215]. 

Müasir əmək bazarı üçün əlaqələrin artması və genişlənməsi xarakterikdir. Burada müəssisə-
daxili və müəssisədənkənar əmək münasibətlərinə fərqli yanaşmalar, əmək bazarının daxili və 
xarici kimi fərqləndirilməsini şərtləndirən əhəmiyyətli amillərdəndir. İqtisadi fəaliyyət subyekti-
nin kənar mühitlə əlaqələrində əmək münasibətlərinin əhəmiyyəti də bu təsnifatda az rol oynamır. 
Ümumilikdə, ötən əsrin son onilliklərində Qərb ölkələrinin iqtisadi ədəbiyyatında əmək bazarının 
daxili (ilkin) və xarici (ikinci) bazarlar kimi fərqləndirilməsinə rast gəlinir. Əlbəttə, həmin təsnifat 
təkcə və başlıca olaraq müəssisədaxili və xarici əlamətinə görə aparılmır. Əmək bazarının daxili 
(ilkin) və xarici (ikinci) bazarlar kimi fərqləndirilməsi prosesində əsas göstəricilər kimi aşağıda-
kılar götürülür: əməkhaqqının səviyyəsi; iş yerinin daimiliyi; karyera yüksəlişi; əmək şəraiti. 

Bir qayda olaraq daxili əmək bazarı sahə iqtisadiyyatında struktur dəyişikliklərin tələblərinə, 
xarici əmək bazarı isə istehsalın tələblərinə uyğunlaşır. Daxili əmək bazarında məşğulluq səviyyəsi 
xarici əmək bazarına nisbətən daha yüksək olur. Məşğulluğun strukturuna gəldikdə də vəziyyət, 
bəzi istisnalarla daxili əmək bazarının xeyrinədir. Bu baxımdan, aşağıdakı mövqe ilə razılaşma- 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(66)-2022 
 

48 

maq çətindir. “Daxili əmək bazarından fərqli olaraq, xarici əmək bazarında işsizliyin yaranması 
üçün daha geniş zəmin vardır. Xarici əmək bazarından fərqli olaraq, daxili əmək bazarında isə 
yalnız zəruri hallarda kompaniya və müəssisələrin rəhbərləri işçilərin əməkhaqlarını tam saxla-
maqla, onların yenidən peşə hazırlığı keçməsi, məşğulluqlarına təminat yaradılması və mövcud 
əmək potensialından səmərəli istifadə edilməklə işçilərin həmin müəssisə və firmalara işə qəbul 
olunması üçün geniş imkanlar yaradırlar” [14, s.143]. 

Məşğulluq anlayışının sosial və iqtisadi aspektlərdə dəqiqləşdirilməsi, onun dinamikada səciy-
yələndirilməsi baxımından Azərbaycan tədqiqatçılarının mövqeyi, ilk növbədə onun hərtərəfli 
olması ilə fərqlənir. “Məşğulluq hər hansı fərd üçün sağlam həyat tərzi və gəlir mənbəyidir, iş 
yerinin olmasıdır. Məşğulluq potensial əməyin, əmək qabiliyyətinin reallaşması, insanın müəyyən, 
konkret əmək kooperasiyasında iştirakı deməkdir. Bu baxımdan məşğulluğun həm iqtisadi, həm 
də sosial təbiəti, məzmunu vardır. Məşğulluq həm də işçinin funksional, konkret peşə fəaliyyəti 
ilə bağlıdır. Məşğulluğa hər bir fərdin, işçinin fəaliyyəti, həm də məşğulluğun strukturu və forma-
ları baxımından da yanaşmaq olar. İstər fərdi və istərsə də kollektiv baxımından məşğulluğu işsiz-
liyin inkarı adlandırmaq olar” [15, s.178]. 

Məşğulluğun əmək prosesindən fərqləndirilməsində əsaslı yanaşma, konseptual məsələlərin 
əsaslandırılması və reallaşdırılmasında yanaşmaların birmənalı olmasına xidmət edir. Xüsusilə 
məşğulluq proseslərinin xronoloji baxımdan əmək proseslərindən əvvəl gəlməsi fikri diqqətəla-
yiqdir. Bu baxımdan aşağıdakı fikirlə razılaşmamaq çətindir. “Məşğulluq prosesində insanlar ara-
sında yaranan münasibətlər sosial-iqtisadi xarakter daşımaqla, təkcə əmək prosesini deyil, həm də 
məşğulluq prosesinin özünün formalaşmasını əhatə edir. Məşğulluq zahirən əmək kimi təzahür 
etsə də, əməklə məşğulluq sinonim olmayıb bir-birindən fərqlənirlər. Belə ki, əgər əmək insanların 
şüurlu, məqsədəuyğun fəaliyyətidirsə, məşğulluq müəyyən iş yerlərində işçinin konkret əmək 
kooperasiyasına qoşulmaq üzrə mövcud olan ictimai münasibətdir. Əmək prosesi başlamazdan 
əvvəl məcmu işçilər iqtisadiyyatın sahələri arasında bölüşdürülməli və istehsal vasitələri ilə təmin 
olunmalıdırlar. Bu isə o deməkdir ki, məşğulluq münasibətləri əmək prosesindən qabaqda gedən 
prosesdir, onun sələfidir” [14, s.162]. Yuxarıda şərh edilən mövqeləri və müasir reallıqları nəzərə 
almaqla əmək bazarı anlayışına münasibətdə mövqeyimizi dəqiqləşdirək. Əmək bazarı onun 
subyektləri (işəgötürən və muzdlu işçi) arasında ictimai münasibətlərin dinamik sistemidir. Bu 
bazarda əməyin əməkhaqqına mübadiləsi baş verir. Əmək bazarında sosial-əmək münasibətləri 
kompleksində işə düzəlmə mexanizmi fəaliyyət göstərir, əməyin qiyməti və şəraiti barədə razılaş-
ma əldə olunur.  

Məşğulluğun əsasən aşağıdakı növləri fərqləndirilir: səmərəli, natamam, ikinci, dövri, mövsü-
mi, ilkin, təkrar, özünüməşğulluq (müstəqil məşğulluq). Bu anlayışların müvafiq mənbələrdə kifa-
yət qədər ətraflı şərh olunduğunu qeyd etmək lazımdır.Görmək çətin deyildir ki, məşğulluğun növ-
lərində müxtəliflik, xeyli dərəcədə onun müvəqqəti növləri hesabına formalaşır. Özü də məşğul-
luğun həmin növləri arasında kəsişmə halları da az deyildir. Bu baxımdan, Azərbaycan Respubli-
kasının qanunvericiliyində müvəqqəti məşğulluq anlayışına münasibət məqsədəuyğun olduğu qə-
dər həm də diqqətəlayiqdir. Müvəqqəti məşğulluq – şəxsin Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsinə uyğun olaraq mövsümi işlərə, bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada haqqı ödənilən 
ictimai işlərə cəlb edilməsi və ya əmək birjaları vasitəsilə müəyyən müddət ərzində ictimai faydalı 
fəaliyyətidir [16, maddə 1.1.14]. Bununla belə səmərəli və ya məhsuldar məşğulluq anlayışını də-
qiqləşdirək. Səmərəli (məhsuldar) məşğulluq dedikdə istehsal və xidmət sahələrində ən yüksək 
səmərəliliyin əldə edildiyi məşğulluq nəzərdə tutulur. 

Məşğulluğun daha geniş təsnifat əlamətlərinə, adətən aşağıdakılar aid edilir: iş vaxtının təşkili 
forması, status, iş yerlərinin və iş vaxtının təşkili forması, əmək fəaliyyətinin stabilliyi, hüquqi 
tənzimləmə forması. Sadalanan əlamətlər üzrə məşğulluğun təsnifatına nəzər salaq. İş vaxtının 
təşkili forması əlamətinə görə məşğulluq tam, natamam, görünən və görünməyən, görünməyən 
natamam, məcbiri, könüllü kimi fərqləndirilir. Deyək ki, görünməyən natamam məşğulluq  
anlayışı statistikada istifadə edilir. Görünməyən natamam məşğulluq əməkhaqqı və ya statistik 
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müayinələr vasitəsi ilə ölçülür. Status əlamətinə görə məşğulluq ilkin və ikinci məşğulluq kimi 
fərqləndirilir. İlkin və ikinci məşğulluq, müvafiq olaraq əsas və əlavə iş yerlərində fəaliyyəti nə-
zərdə tutur. İş yerlərinin və iş vaxtının təşkili forması əlaməti üzrə məşğulluq standart və qeyri-
standart kimi təsnifləşdirilir. Qeyri-standart məşğulluğa mövsümi məşğulluq, özünüməşğulluq aid 
edilə bilər. Əmək fəaliyyətinin stabilliyi əlaməti üzrə məşğulluq daimi və müvəqqəti kimi fərqlən-
dirilir. Hüquqi tənzimləmə forması əlaməti üzrə məşğulluq – leqal, qeyri-leqal, reqlamentləşdiril-
məmiş kimi təsnifləşdirilə bilər. 

Özünüməşğulluq: siyasət, seçim və problemlər 
Dövlətin məşğulluq siyasətində işsizliyin azaldılması üçün sosial, makroiqtisadi və məşğulluq 

istiqamətlərində tədbirlər kompleksi nəzərdə tutulur. Dövlətin məşğulluq siayətində sosial təd-
birlər kompleksi, başqa sözlə, bir çox mənbələrdə göstərildiyi kimi işsizliyin azaldılması üçün hə-
yata keçirilən sosial siyasətində məqsəd işsizlərin həyat səviyyəsini dəstəkləməkdir. Haqqında da-
nışılan makroiqtisadi siyasət işsizliyi azaltmaq üçün büdcə-vergi və pul-kredit tədbirlərinin həyata 
keçirilməsini nəzərdə tutur. Fəal makroiqtisadi siyasət dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına əməyə məc-
mu tələbin stimullaşdırılmasına yönəlmişdir. Məşğulluq sahəsində siyasət dedikdə işədüzəltmə və 
kadrların yenidən hazırlanması mərkəzlərinin yaradılması və yeni iş yerlərinin açılması başa dü-
şülür.     

 “Məşğulluğun dövlət siyasəti özünü daha çox makrosiyasətdə təzahür etdirir. Məşğulluğun 
dövlət siyasəti özünü aşağıdakı istiqamətlərdə göstərir: 1. Maliyyə, vergi-büdcə, struktur siyasəti 
vasitəsilə işçi qüvvəsinə məcmu tələbatı çoxaltmaq; 2. Fəal məşğulluq siyasətini həyata keçirmək, 
bu məqsədlə prioritet sahələrdə mövcud iş yerlərini saxlamaq və yeni iş yerlərinin yaradılmasının 
investisiyalaşdırılması; 3. Milli istehsalçılar, sahibkarla əlverişli proteksiyalı siyasət irəli sürmək, 
kiçik sahibkarlığı himayə etmək; 4. Kiçik və orta şəhərlərdə yeni istehsal və xidmət sahələrinin 
inkişafına şərait yaratmaq; 5. İnsan kapitalına investisiya ayırmalarını çoxaltmaq, əhalinin 
keyfiyyət tərkibini yaxşılaşdırmaq; 6. Məşğulluq qanunu əsasında kompleks strateji proqram 
hazırlamaq; 7. Əmək münasibətlərinin, əməkhaqqının tənzimlənməsində kollektiv müqavilələrin 
rolunun artırılmasına dövlətin təsiri; 8. Qloballaşma şəraitində ölkə vətəndaşlarının beynəlxalq 
əmək miqrasiyasının milli əmək bazarının formalaşması və inkişafı ilə əlaqələndirmə siyasəti; 9. 
Əmək bazarının tələblərini nəzərə almaqla iqtisadi fəal əhalinin əmək, peşə fəaliyyət növünü 
dəyişməkdə onlara köməklik etmək; 10. Firma və şirkətlərin maliyyə-istehsal fəaliyyətinin sağ-
lamlaşdırılmasına imkan yaratmaq” [15, s.179]. 

Məşğulluq əmək qabiliyyətli əhalinin iş yerləri ilə, istehsal vasitələri ilə birləşdirilməklə bölgü-
sündə yaranan məcmu münasibətləri əks etdirən iqtisadi kateqoriyadır. Azərbaycan Respublika-
sının qanunvericiliyində [16] özünüməşğulluq – şəxsin müstəqil surətdə və yaxud dövlətin dəstəyi 
ilə özünü işlə təmin etməsi kimi (maddə: 1.1.15) təsbit edilmişdir. Həmin qanunda  qarşıya qoyul-
muş hədəflərlə bağlı məsələlər, o cümlədən, özünüməşğulluğun təşkili, vakansiya bankının yara-
dılması, peşə standartları üzrə minimum tələblərin müəyyən edilməsi öz əksini tapmışdır.  

Özünüməşğulluğa üsütnlük verən işçi kateqoriyası bir neçə mərhələdə seçim etməlidir. Həmin 
mərhələlərdə müvəqqəti məşğulluğun aşağıdakı növləri müqayisəli təhlil edilərək seçim edilmə-
lidir: 1) qısamüddətli və ya natamam iş günü ilə tam məşğulluq arasında, muzdlu və ya sərbəst 
məşğulluq, yaxud onların hər ikisinin kombinasiyası arasında seçim; 2) işsizlik və ya məşğulluq 
arasında seçim; 3) təhsil və ya peşə hazırlığı və məşğulluq arasında seçim; 4) ailə təsərrüfatında 
haqqı ödənilməyən fəaliyyət və fərdi (haqqı ödənilən) məşğulluq  arasında seçim; 5) iş və pensiya 
arasında seçim [17, s.10-11]. Hazırda məşğulluğun növləri arasında seçimə innovasiyalı  yanaş-
malar da az deyil. Başqa sözlə, özünüməşğul olanlar qrupuna, muzdla işləməyənlər, yəni əməyinin 
qarşılığı ödənilmədən ailə təsərrüfatlarında çalışanlar, fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar, 
istehsal kooperativlərinin üzvləri və sahibkarlıq fəaliyyəti göstərənlər aid olunur (şəkil 1). 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası”nda prio-
ritet kimi (4.4.3) “əməkqabiliyyətli əhalinin dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına sosial yardımlardan 
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və müavinətlərdən asılılığını azaltmaq məqsədilə passiv sosial müdafiədən (ünvanlı dövlət sosial 
yardımı) aktiv sosial müdafiəyə (əmək bazarına inteqrasiya) keçidi təmin edən özünüməşğulluq 
və ailə təsərrüfatlarının yaradılmasına dəstək tədbirlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi” gös-
tərilir (18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1. Özünüməşğul əhali qrupuna aid olan subyektlər. 
 
Özünüməşğulluq iqtisadi kateqoriya kimi öz işini təşkil etməyə yönəlmiş əmək münasibətləri 

sistemidir. Bu halda hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq, nə və kimin üçün istehsal etmək (kimə xidmət 
göstərmək) barədə qərarları müstəqil, başqa sözlə, bütün məsuliyyəti və riskləri öz üzərinə götür-
mək lazım gəlir. Əlbəttə, özünüməşğulluqda təkcə qeyd edilən istiqamətlərdə qərar qəbulu ilə kifa-
yətlənmək mümkün deyil. Bu baxımdan, habelə aşağıdakı məsələlərin həlli məqsədilə əsaslan-
dırılmış addımlar atılmalıdır: nəyin vasitəsi ilə istehsal etmək; satış və təchizat üzrə tərəfdaşların 
seçilməsi; hansı məbləğdə gəlir məqbuldur; özünüməşğulluq və sahibkarlıq arasında nisbətin 
müəyyən edilməsi; özünüməşğulluqla və ya sahibkarlıqla məşğul olmaq. Özünüməşğulluğun məq-
sədləri kimi öz əməyindən sərbəst və daha səmərəli fayda götürülməsi və daha geniş təşəbbüslər 
və yeniliklər üçün müstəqil qərar qəbul edilməsi qeyd edilməlidir. Qərb mənbələrində özünüməş-
ğulluq və fərdi sahibkarlıq anlayışları arasında bir çox hallarda dəqiq hədd qoyulmur. Başqa sözlə, 
müvafiq xarici mənbələrdə həmin anlayışların sinonum kimi işlənməsi hallarına rast gəlinir [19]. 
Müəyyən mənada bu başadüşüləndir. Məsələ ondadır ki, həm özünüməşğul subyekt, həm də fərdi 
sahibkar sərbəst fəaliyyət göstərir, əsasən öz əməyinin məhsulunu (xidmətini) təklif edir, bir işə-
götürənlə daimi müqavilə bağlamır və s. Digər insanları işə cəlb etməyə gəldikdə isə məhz bu 
məsələdə birmənalı yanaşmanın olmaması özünüməşğulluq və fərdi sahibkarlıq anlayışlarını hü-
quqi müstəvidə əlavə olaraq dəqiqləşdirməyi tələb edir.  

Nəhayət, özünüməşğulluğun formalaşması və inkişafında qarşıya çıxan problemlərə müxtəsər 
nəzər salaq. İlk növbədə, həmin problemlər qismində normativ-hüquqi bazanın ilkin təşəkkül mər-
hələsində olması qeyd edilməlidir. Özünüməşğul subyektlərin hüquqi baxımdan müdafiəsinin zəif 
olması, digər problemlərin kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan, bürokratik maneə-
lərin artması özünü daha əyani şəkildə göstərir. Əlbəttə, bürokratik maneələrin heç də hamısı bi-
lavasitə özünüməşğul subyektlərin hüquqi baxımdan müdafisiənin zəif olması ilə şərtlənməyə 
bilər. Bununla belə, özünüməşğulluqda bürokratik maneələrin və transaksiya xərclərinin əsas yol-
larından biri, məhz müvafiq normativ-hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi-
dir. Özünüməşğul subyektlərin iqtisadiyyatın qeyri-formal sektorundan formal sektoruna keçidi-
nin çətinlikləri qarşıya çıxan əsas problemlərindən biridir. Təbii ki, bu halda əsas məsələ  özünü-
məşğulluğun leqallaşdırılmasındakı çətinliklərin aradan qaldırılmasıdır. Özünüməşğulluğun for-
malaşması və inkişafında qarşıya çıxan problemlər qismində, habelə vergidən yayınma hallarının 
qarşısının alınması və ixtisas (peşə) hazırlığına xərclərin qarşılanması üçün səmərəli mexanizmin 
yaradılmasıdır. 

 

Muzdlu əməkdən istifadə 
etməyən fərdi sahibkar 

Birgə (kooperativlərdə  
və s.) çalışanlar 

Muzdlu əməkdən istifadə 
edən fərdi sahibkar 

Ev (ailə) təsərrüfatında 
işləyənlər 

Özünüməşğulluq 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(66)-2022  
 

51 

Nəticə 
Əmək bazarı onun subyektləri arasında ictimai münasibətlərin dinamik sistemidir. Özünüməş-

ğulluq bu sistemin mühüm tərkib hissəsidir. Özünüməşğulluq iqtisadi kateqoriya kimi öz işini təş-
kil etməyə yönəlmiş əmək münasibətləri sistemidir. Özünüməşğul olanlar qrupuna muzdla işlə-
məyənlər, yəni əməyinin qarşılığı ödənilmədən ailə təsərrüfatlarında çalışanlar, fərdi əmək fəaliy-
yəti ilə məşğul olanlar, istehsal kooperativlərinin üzvləri və sahibkarlıq fəaliyyəti göstərənlər aid 
edilməlidir. Özünüməşğulluğun məqsədlərinə öz əməyindən sərbəst və daha səmərəli fayda götü-
rülməsi və daha geniş təşəbbüslər və yeniliklər üçün müstəqil qərar qəbul edilməsi aid edilməlidir. 
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Занятость и самозанятость: концептуальные вопросы формирования 

 
Резюме 

Целью исследования является предоставление сводки источников с целью изучения 
концептуальных вопросов занятости и самозанятости, а также хронологического анализа 
процесса формирования таких понятий, как занятость и самозанятость. 
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Методология исследования - Научно-теоретические проблемы рынка труда и занятости 
постоянно изучались классиками экономической науки. Представители классической поли-
тической экономии (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Б. Сей, А. Маршалл, Л. Балрас, К. М. Кейнс 
и др.) всегда обращали внимание на проблемы занятости при изучении трудовых отноше-
ний. 

Значимость исследования – сравнивались разные подходы к определению понятий. 
Охарактеризован рынок труда и некоторые тенденции его развития. 

Оригинальность и научная новизна исследования - Выявлены основные факторы, оп-
ределяющие структуру рынка труда и занятости населения. Определено место самозанятос-
ти в общей системе занятости и социально-экономического развития. Выявлены субъекты, 
входящие в состав самозанятых. Кратко описаны проблемы развития самозанятости. 

Ключевые слова: понятие, система занятости, классики, рынок труда, виды занятости, 
самозанятость, факторы, предпринимательство 
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Employment and self-employment: the conseptual isues of the formation 
 

Summary 
The aim of the study is to provide a summary of sources for the purpose of studying the 

conceptual issues of employment and self-employment, as well as a chronological analysis of the 
process of formation of concepts such as employment and self-employment. 

Research methodology - The scientific-theoretical problems of the labor market and 
employment have been constantly studied by the classics of economics. Representatives of 
classical political economy (A.Smith, D.Ricardo, J.B. Sey, A.Marshall, L.Balras, C.M. Keynes 
and others) have always paid attention to employment problems when studying labor relations. 

Significance of the application of the research - different approaches to the definition of 
concepts were compared. The labor market and some trends in its development were characterized. 

Originality and scientific novelty of the research - The main factors determining the structure 
of the labor market and employment have been identified. The place of self-employment in the 
general system of employment and socio-economic development has been determined. Subjects 
included in the composition of self-employment have been identified. The problems of self-
employment development were briefly described. 

Key words: concept, employment system, classics, labor market, types of employment, self-
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AQRAR SAHƏDƏ MADDİ-TEXNİKİ RESURSLARDAN İSTİFADƏNİN MÖVCUD 
VƏZİYYƏTİ VƏ SƏMƏRƏLİLİYİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: aqrar sahədə maddi-texniki resurslardan istifadənin mövcud vəziyyəti və 
səmərəliliyinin tədqiq edilməsindən ibarətdir.  

Tədqiqatın metodologiyası: kənd təsərrüfatı istehsalı sahələrinin maddi-texniki resurslarla 
təminatının nəzəri müddəalarına, bu sahədə dövlət tənzimlənməsinə dair hüquqi və normativ 
aktlar, ümumi və fərdi tədqiqat metodlarına əsaslanır. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: maddi-texniki resurslarla təminat səviyyəsinin, bunlardan  isti-
fadənin kənd təsərrüfatında istehsalın səmərəliliyinin artırılması məsələləri ilə əlaqədardır. 

Tədqiqatın nəticələri: bütövlükdə kənd təsərrüfatı istehsalının davamlı inkişaf etdirilməsi, o 
cümlədən aqrar sahənin maddi-texniki bazasının modernləşdirilməsi fasiləsiz xarakter daşımalıdır; 
bu onunla əlaqədardır ki, texniki və texnoloji üstünlüyə malik olan istehsalçılar həm bazar fəaliy-
yətində rəqabət üstünlüyü əldə edir, həm də bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal və xidmət fəa-
liyyətlərini davam etdirmək imkanları qazanırlar; resurslara tələbatın planlaşdırılmasından və 
müxtəlif səviyyələrdə qiymətlərin tənzimlənməsindən bir vasitə kimi istifadə edilməsi, aqrar sa-
hənin iqtisadiyyatın başqa sahələri ilə istehsal-iqtisadi əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasına, həmin əla-
qələrin bu sahədə fəaliyyət göstərən məhsul istehsalçıları və istehlakçıları üçün daha əlverişli ol-
masına şərait yaradır; kənd təsərrüfatı istehsalçılarının istehsal ehtiyaclarını ödəyən maddi-texniki 
resurslarla təminatı mexanizmi yaranmış vəziyyətdən asılı olaraq ardıcıl təkmilləşdirilməni zəruri-
ləşdirir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: müasir şəraitdə kəndli təsərrüfatlarının mülkiyyətində 
və istifadəsində olan yararlı torpaq sahələrinin azalması ilə maddi-texniki resurslarla təminat sahə-
sindəki uyğunsuzluğun aradan qaldırılması; resurs tutumlu istehsal sahələrinin maddi-texniki təc-
hizatının, lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, təsərrüfat subyektlərinin təmərküzləşməsinə 
dair təklif və tövsiyələr. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, aralıq xərclər, maddi-texniki baza, lizinq xidmətləri, qiymət 
tənzimlənməsi. 

 
Aqrar sahədə maddi-texniki resurslardan istifadənin mövcud vəziyyəti 
Maddi-texniki resurslar cəmiyyətin malik oldugu və geniş təkrar istehsal ptosesində istifadə 

etdiyi əmək predmetləri və əmək vasitələrinin məcmusundan ibarətdir ki,  bunlar da əmək vasi-
tələri və əmək predmetrlərində əks olunan istehsal vasitələrini özündə birləşdirir. Natural tərkibinə 
görə maddi-texniki resurslar maşın və avadanlıqlara, xammallara, əsas və köməkçi materiallara, 
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yanacağa, enerjiyə, hətta istehsal emalında başa çatmamış yarımfabrikatlara bölünür. Bu resurslar 
əhalinin normal yaşayış səviyyəsini təmin etmək üçün yaradılan şəraitləri təmin edən istehsal və 
qeyri-istehsal sferalarında istifadə olunur. 

İstehsal və qeyri-iatehsal sferalarında istifadə olunan bir növ resursların, xüsusilə də torpaq re-
surslarının  artması əmək və resurslardan istifadənin artmasına səbəb olur. Kənd təsərrüfatında 
məhsul istehsalının artmasında istifadə olunan torpaq resurslarının, maşın və mexanizmlərin 
artması müxtəlif yanacaqlardan, mühərrik yaglarından, hətta traktorların və avtomobillərin təmiri 
üçün ehtiyat hissələrindən istifadəyə tələbatı artırır.  

Torpaq resursları cəmiyyətin mövcud olmasında böyük rol oynamaqla, kənd təsərrüfatında 
maddi nemətlərin yaradılmasının vacib şərtini və təbii əsasını təşkil edir. Ona görə də torpaq re-
surslarından səmərəli istifadə olunması kənd təsərrüfatı istehsalında və bütövlükdə ölkə iqtisadiy-
yatında böyük əhəmiyyətə mаlikdir. Kənd təsərrüfatında bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının 
əldə olunması torpağın keyfiyyət göstəricilərindən və onun istifadə olunmasının şərtlərindən birba-
şa asılıdır. “Torpaqlardan istifadənən iqtisadi səmərəliliyini müəyyən edən göstəricilər sırasında 
əmək məhsuldarlığının rolu böyükdür, ona görə də əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün ilk 
növbədə buna təsir edən amilləri müəyyən etmək lazımdır” [3]. 

 

 
 

Şəkil 1. Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının mülkiyyətində və istifadəsində  
olan torpaqlar, hektar. 

 
Ölkə üzrə ümumi torpaq sahələrinin tərkibində, 2020-ci ilə olan statistik məlumatlara əsasən, 

kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin xüsusi çəkisi 52,3% təşkil edir ki, bunun da  cəmi 33,7 
min hektarı, yaxud 0,74%-i fərdi kəndli təsərrüfatlarının payına düşür ki, bu da bazar təsərrü-
fatçılığı şəraiti üçün çox aşağı səviyyə hesab olunur.  Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının kənd təsər-
rüfatına yararlı torpaq sahələrinin isə 38,3%-i əkin sahələrinin payına düşür ki, bu da 2014-cü illə 
müqayisədə 2,6 dəfədən çox azalmışdır [1].  Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının mülkiyyətində olan 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların həcmi 2014-2020-ci illər ərzində 4,2 dəfə, əkin yerlərinin 
həcmi isə 2,6 dəfədən çox azalaraq 12,9 min hektar təşkil etmişdir.  

Belə ki, hər 1000 hektar əkin sahəsinə düşən traktorların sayı 1990-cı ildəki 27 ədəddən 2009-
cu ildə 13 ədədə qədər azalmışdır və sonrakı illərdə bu azalma nisbətən dayanmışdır. Ən çox 
azalma taxılyığan və qarğıdalıyığan kombaynlarla təminatda yaranmışdır. Bütövlükdə kənd təsər-
rüfatının texnika ilə təminatının zəifləməsi 1990-2012-ci illər ərzində kəskin azalma ilə müşayiət 
olunsa da, 2014-2020-ci illər ərzində 1000 hektar əkin sahəsinə düşən traktorların sayı  13 ədəddən 
22 ədədə, yaxud da 1,7 dəfəyə qədər artmışdır. Taxıl əkini sahələrinin hər 1000 hektarına düşən 
taxılyığan kombaynların sayı 2-dən 4 ədədə qədər, pambıqyığan kombaynların sayı 2-dən 5 ədədə 
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qədər, çuğunduryığan kombaynların sayı isə 2-dən 7 ədədə qədər artmışdır. Kənd təsərrüfatı müəs-
sisələrinin və fərdi təsərrüfatlarının maşın, texnika və tarktorlarla təminatının azalması təbii olaraq 
qoşqu vasitəsi kimi istifadə oluna biləcək at və eşşəklərin sayının artmasına səbəb olmuşdur. Belə 
ki, hər min hektar əkin sahəsinə düşən atların sayı 1990-2012-ci illərlə müqayisədə 33 ədəddən 62 
ədədə, eşşəklərin sayı isə 27-dən 38 ədədə qədər artmışdır. 

Son zamanlar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən “Aqrolizinq” Açıq Tipli 
Səhmdar Cəmiyyətinin regionlarda fəaliyyətinin genişləndirilməsi və bu sahəyə dövlətin maliyyə 
dəstəyinin gücləndirilməsi nəticəsində kəndli təsərrüfatlarının traktorlarla, maşın və mexanizm-
lərlə təminatında müsbət irəliləyişlərə nail olunsa da, bu fəaliyyət sferasındakı vəziyyət müasir 
tələblərə tam cavab vermir. Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının ən vacib kənd təsərrüfatı texnikası 
olan traktorlarla və taxılyığan kombaynlarla təminat səviyyəsinin artırılması daima diqqət mərkə-
zində saxlanılsa da, bunların sayındakı artımlar stabil deyidir. Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarında 
müxtəlif texniki məqsədlər üçün istifadə olunan traktorların sayı  2014-2020-ci illər ərzində 23 
ədəddən 35 ədədə qədər artsa da, 2015-ci ildə iki dəfəyə qədər azalma müşahidə edilmişdir. Taxıl-
yığan kombaynların sayında isə cüzi artım müşahidə olunmuşdur. 

Qeyd olunan dəyişikliklər bütövlükdə kənd təsərrüfatı subyektlərinin maddi-texniki təchizatın-
da daha müsbət dəyişikliklərlə müşahidə olunmaqdadır. “Aqrolizinq” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiy-
yətinin regionlarda fəaliyyətinin genişləndirilməsi və bu sahəyə dövlətin maliyyə dəstəyinin güc-
ləndirilməsi nəticəsində, kəndli təsərrüfatlarına traktorlarların, maşın və mexanizmlərin lizinqə 
verilməsində nəzərəçarpacaq irəliləyişlərə nail olunması daha fərqli dinamika ilə müşahidə olunur. 

 

 
 

Şəkil 2. Ən vacib k/t texnikasının sayı. 
 
Belə ki, 2010-2017-ci illər ərzində lizinqə verilən traktorların sayı 400 ədəddən 1690 ədədə, 

səpin aqreqatlarının sayı 150 ədəddən 1000 ədədə, kotanların sayı 400 ədəddən 800 ədədə, kul-
tivatorların sayı 50 ədəddən 790 ədədə qədər artmışdır. Son on il ərzində lizinqə verilən taxılyığan 
kombaynların, otbiçənlərin və gübrəsəpən maşınların sayında isə ciddi dəyişikliklər müşahidə 
olunmamışdır (Şəkil 3).  

Kəndli təsərrüfatlarının maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılmasına gedən yol, bu təsərrüfat-
ların maliyyə imkanlarının yaxşılaşdırılmasından keçir. Kəndli təsərrüfatlarının pərakəndəliyi 
şəraitində istehsalın genişləndirilməsindən və gəlirliyin artırılmasından, ödəniş qabiliyyətli bazar 
təsərrüfatçılığının fəaliyyətindən danışmaq hələ tezdir. Kəndli təsərrüfatlarının maliyyə imkanla-
rının genişləndirilməsi və bununla da maddi-texniki təchizatın yaxşılaşması, təsərrüfatların təmər-
küzləşmə səviyyəsinin artması və ixtisaslaşmış iri təsərrüfatların yaradılmasının sürətləndirilmə-
sini tələb edir. 
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Şəkil 3. Aqrolizinq ASC tərəfindən lizinqə verilmişdir, ədəd. 
 
Kənd təsərrüfatının maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması və bu yolla da istehsalın həc-

minin artırılmasında əkin sahələrinə verilən gübrələrin həcmi də mühüm rol oynamaqdadır. Son 
illər əldə edilmiş nailiyyətlər, bu sahədəki işlərin real vəziyyəti xarakterizə olunmaqdadır. Əkin 
sahələrinə verilən gübrələrin həcminin artması mineral və üzvi gübrələrin qarşılıqlı əlaqələndiril-
məsi şəraitində həyata keçirilməklə yanaşı, gübrələrin saxlanması üçün nəzərdə tutulan anbar tə-
sərrüfatının, gübrəsəpən texniki vasitələrin və elmi-məsləhət xidmətlərinin birgə fəaliyyəti nə-
ticəsində yüksək səmərə verməyə qadirdir. Maddi-texniki təchizatın bu vacib seqmentində daya-
nıqlılığın möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi bitkiçilik məhsulları istehsalında 
texnoloji proseslərin rəvan və ardıcıl olaraq vaxtında həyata keçirilməsinə şərait yaratmaqla,  öz 
növbəsində heyvandarlıqda da istehsalın artmasına və bütövlükdə kənd təsərrüfatında iqtisadi sə-
mərəliliyin müəyyən qədər artmasına səbəb olmaqdadır. Əkin sahələrinə mineral gübrələrin veril-
məsi üzrə 2009-2019-cu ilə olan statistik məlumatların təhlilindən göründüyü kimi, texniki bit-
kilərə, heyvanlar üçün yem bitkilərinə və ərzaq mənşəli bitkilərin hər hektarına  verilən miqdarında 
fərqliliklər müşahidə olunmaqdadır (Şəkil 4).  

 

 
 

Şəkil 4. Əkinlərə mineral gübrələrin verilməsi, 100%-lik qidalı maddələrin verilməsi. 
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Pambıq istisna olmaqla, əsas növ   kənd təsərrüfatı məhsullarının əkin sahələrinə verilən mineral 
gübrələrin miqdarı 2009-2010-cu illərdə kəskin azalmalarla müşahidə olunsa da, sonrakı 2010-
2019-cu illərdə yüksək artımlarla müşahidə olunmuşdur. “Aqrolizinq” Açıq Tipli Səhmdar Cə-
miyyəti tərəfindən mineral gübrələrin lizinqə verilməsi və kəndli təsərrüfatlarının gəlirlərinin art-
ması ilə ödəmə qabiliyyətində müsbət meyillərin yaranması nəticəsində taxıl və kartof əkinlərinə 
verilən gübrələr 10 kq-dan 90 kq-a qədər, tərəvəz əkinlərinə verilən gübrələr isə 20 kq-dan 100 
kq-ya qədər artmışdır. Yüksək gəlirliliyi ilə fərqlənən tütün və pambıq əkinlərinə verilən güb-
rələrin həcmi isə daha yüksək templərlə artaraq, 30 kq-dan uyğun olaraq140 və 130 kq-a çatmışdır. 
Tütün və pambıq əkinlərinə verilən gübrələrin həcminin yüksək olması digər bir tərəfdən tütün 
fermentasiya və pambıqtəmizləmə sənayesi müəssisələri tərəfindən xammal istehsalçılarına ma-
liyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə də əlaqədardır.  

Məlum olduğu kimi, kənd təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlərin 
mənfəətlilik səviyyəsi iqtisadiyyatın bir sıra başqa sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq sub-
yektlərinin mənfəətlilik səviyyəsi ilə müqayisədə xeyli aşağıdır. Belə vəziyyət kəndli təsərrüfat-
larını istehsal məqsədləri üçün zəruri olan maddi-texniki resursların öz maliyyə vəsaitləri hesabına  
əldə edilməsinə imkan vermir. Ona görə də kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan fərdi sahib-
karlara dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi göstərilməsinə ehtiyac duyulmaqdadır.   

Kənd təsərrüfatının müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlər sırasına sözügedən sahədə fəaliyyət gös-
tərən məhsul istehsalçılarının vergilərdən azad edilməsi, onlara dövlət tərəfindən güzəştli şərtlərlə 
kreditlərin ayrılması, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı məqsədilə idxal edilən is-
tehsal vasitələrinə güzəştli idxal gömrük rüsumlarının tətbiqi, “Aqrolizinq” ASC tərəfindən satılan 
kənd təsərrüfatı texnikalarının, maşın və avadanlıqların dəyərinin 40%-nin dövlət büdcəsindən 
ödənilməsi aiddir. Sadalanan bu tədbirlərin hamısı kənd təsərrüfatında istifadə edilən maddi-
texniki resursların qiymətlərinin səviyyəsinə təsir edir, qiymət səviyyələrinin istehsalçılar üçün 
daha münasib olmasına şərait yaradır. Bu baxımdan həmin tədbirlər kənd təsərrüfatında maddi-
texniki resurslarla təminatın tənzimlənməsi üzrə həyata keçirilən birbaşa və dolayı tədbirlər sıra-
sına aid edilə bilər. Bu tədbirlərin icrası nəticəsində istehsalçıların sərəncamlarında olan maddi-
texniki resursların sürətlə yenilənməsi baş vermişdir.   

Bu şəraitin yaranmasının başqa bir obyektiv səbəbi isə hər təsərrüfata düşən yararlı torpaq sa-
hələrinin azalması, yəni istehsalın təmərküzləşmə səviyyəsinin optimal hədəflərə uyğun təşkil 
oluna bilməməsi və təsərrüfatlarda ənənəvi istifadə olunan iri həcmli maşınlara, traktorlara və sair 
texniki avadanlıqlara olan tələbatın azalmasıdır. Son illərdə təsərrüfatların xırdalanması ilə ma-
liyyə imkanlarının zəifləməsi, yeni növ mini traktorlar və texnikalara olan tələbatı ortaya qoysa 
da, bunların  ölkəyə gətirilməsində yeni bazarların fəth edilməsi, uzunmüddətli logistik fəaliyyət-
lərin həyata keçirilməsindəki təşkilati-iqtisadi  çətinliklərlə əlaqədar olmuşdur. İstehsalın təşkilin-
də istifadə olunan xammal və materialların bir hissəsi müəssisə və təsərrüfatların özləri tərəfindən 
istehsal olunur və istehsalın tələbatını ödəyir. Xammal və materialların qalan hissəsi isə iqtisadi 
fəaliyyətin digər sektorları ilə birbaşa və vasitəçilik əlaqələri vasitəsilə əldə edilir.  

Aqrar sahədə maddi-texniki resurslardan istifadənin səmərəliliyi 
Hazırda kəndli təsərrüfatlarının maddi-texniki resurslarla təminatı iki əsas istiqamətdə həyata 

keçirilməkdədir. Bunlardan birincisi maddi-texniki resursları istehsal edən sənaye müəssisələri və 
ya bu resursların təchizatı və satışını həyata keçirən təşkilatlarla əlaqə qurmaqla, kredit və ya möh-
lətli satış yolu ilə əldə olunmasından ibarətdir. Bu zaman kredit resurslarının faiz dərəcələri yüksək 
olduğundan, maddi-texniki resursların əldə olunması süni qiymət artımları ilə müşayiət olunaraq 
xərcləri artırır. İkincisi isə lizinq təşkilatları tərəfindən maddi-texniki resursların güzəştli şərtlərlə  
kəndli təsərrüfatlarına verilməsindən ibarətdir. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin 
texnikaların dəyərinin istehsalçılar tərəfindən ödəniləcək hissəsini iri təsərrüfatlar qarşılamaq 
imkanındadır. Xırda təsərrüfatlar belə imkanlara malik deyil və onların fiziki və iqtisadi ölçüləri 
buna imkan vermir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının maddi-texniki resurs əldə etmələri 
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qaydalarında son dövrlər edilən dəyişikliklər dövlətin bu məqsədlə ayırdığı vəsaitdən daha qə-
naətlə istifadəyə imkan verəcəkdir. Belə ki, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq hazırda məhsul is-
tehsalçılarına lazım gələn texniki resursların müxtəlif şirkətlər tərəfindən gətirilməsi fərdi sifarişlər 
əsasındadır. Əvvəlki dövrlərdə isə bundan fərqli olaraq texniki resurslar bu sahədə müstəsna hü-
quqlara malik olan “Aqrolizinq” ASC tərəfindən gətirilib istehsalçılara təklif edilirdi. Kiçikölçülü 
təsərrüfatların isə həmin qurumdan tələb olunan resursları əldə etmək imkanları olmadığına görə 
onların satışı problemə çevrilirdi. Hazırda bu resurslar konkret tələb irəli sürən sahibkarlıq struk-
turuna çatdırılır və sifariş ünvanlı xarakter daşıyır.  

Fərdi sifarişçi qismində çıxış edən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısı resursu əldə edərkən 
onun dəyərinin 20%-ni ödədikdən sonra həmin resursun dəyərinin 40%-i dövlət büdcəsindən ödə-
nilir. Texnikaların dəyərinin qalan hissəsi nəzərdə tutulan dövrdə məhsul istehsalçıları tərəfindən 
qarşılanır. Kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının inkişaf mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
Dünyanın əksər ölkələrində kənd təsərrüfatında istifadə edilən maddi-texniki resursların, eyni 
zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri tənzimlənir. Bu zaman qiymətlərin səviyyəsinə 
həm birbaşa, həm də dolayı müdaxilələrdən istifadə edilir. Qiymətlərin səviyyələrinə belə müda-
xilələr zamanı bir tərəfdən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına, başqa bir tərəfdən isə mad-
di-texniki resurs istehsalçılarına geniş təkrar istehsalı həyata keçirmək üçün əlverişli imkanlar 
yaradılır. Bütün bunlara nail olmaq üçün kənd təsərrüfatında qiymət dispariteti (uyğunsuzluğu) 
fasiləsiz surətdə öyrənilir, qiymətlərin artım sürətinin hansı bazar subyektlərinin xeyrinə dəyişməsi 
aşkara çıxarılır və qiymət uyğunsuzluğunun aradan qaldırılması üçün təsirli tədbirlər işlənib 
hazırlanır və reallaşdırılır. 

 Ölkəmizə gəldikdə, onu qeyd edə bilərik ki, bizdə çoxsaylı maddi-texniki resurslar istehsal 
edilmədiyinə görə həmin resursların dinamikasını öyrənmək və onları kənd təsərrüfatı məhsul-
larının qiymətlərinin dinamikası ilə müqayisə etmək çətinliyi meydana çıxır. Həm də burada onu 
qeyd etmək yerinə düşər ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istehsal ehtiyaclarını qarşı-
lamaq üçün texnikalar çox müxtəlif ölkələrdən (Almaniyadan, Türkiyədən, İrandan, Yaponiyadan, 
Rusiyadan və s.) gətirilir və həmin ölkələrin hər il seçilməsi dayanıqlı xarakter daşımır. Ona görə 
də istehsalçılar tərəfindən istifadə edilən texniki resursların qiymətlərinin dinamikasına aydınlıq 
gətirmək çətin olur. Bu resursların yalnız müəyyən hissəsinin konkret ilə aid qiymətlərini əldə 
etmək mümkündür. 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatında istifadə edilən mineral gübrələrin qiymətləri dolayı vasitələr-
dən istifadə edilməklə tənzimlənir və bu tənzimləmə elə həyata keçirilir ki, istehsalçıların müxtəlif 
gübrələrə əlyetərliyi təmin olunsun. Gübrələrin qiymətlərinin subsidiyalaşdırılması buna imkan 
verir. Ölkənin müxtəlif regionlarında gübrələrə istehsalçıların əlyetərliyinin təmin olunması məq-
sədilə əksər rayonlarda satış bazarları yaradılmışdır. Bu, istehsalçılara vəsaitlərinə qənaət etməklə 
gübrələrin məhsul istehsalına yaxın yerlərdə əldə edilməsinə imkan verir. Gələcəkdə gübrə isteh-
salı üçün ölkədə müvafiq infrastrukturun inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. “Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə, zərurət yarandıqda, gübrə (eyni zamanda biogübrə) 
istehsal edən zavodların yaradılmasında özəl sektora lazımi dəstəyin verilməsini nəzərdən keçirə-
cəkdir. Neft-qaz sektorunda mövcud olan potensial imkanlardan biri də gübrə zavodlarının tikil-
məsidir və kənd təsərrüfatı sektorunda görülən tədbirlər belə imkanlara uyğun olaraq koordinasiya 
ediləcəkdir” [2, s. 94].  

Kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının formalaşdırılması və inkişafı məsələlərinə “Azər-
baycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 
Xəritəsi”ndə geniş diqqət yetirilmişdir. Bu sənəddə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 
müvafiq texnika və avadanlıqlarla təminatı və aqroservis bazarının inkişafı baxımından istismar 
müddəti başa çatmış texnikaların yeniləri ilə əvəz edilməsi, kiçik və orta ölçülü təsərrüfatçılıq 
subyektlərinin spesifik ehtiyacları nəzərə alınmaqla onların maşın, texnika və avadanlıqlarla tə-
minatının yaxşılaşdırılması, rəqabətin və keyfiyyətin təmin olunması məqsədilə aqroservis xidməti 
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göstərən biznes subyektləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi kimi aktual məsələlər müəyyənləşdiril-
mişdir [2].  

Göründüyü kimi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının müvafiq maşın, texnika və ava-
danlıqlarla təminatının həlli gələcəkdə də dövlətin lazımi diqqət yetirəcəyi problemlər sırasına da-
xil olacaqdır. Problemin həllinə belə yanaşma sayəsində, fikrimizcə, qlobal rəqabətin genişləndiyi 
dövrdə yerli müəssisə və təsərrüfatların rəqabətqabiliyyətliliyinə nail olmaq olar. Bütün bunlarla 
yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, istehsalçılara lazım olan texniki resursların müəyyənləş-
dirilməsində onların fikirlərinin öyrənilməsi çox təqdirəlayiqdir. Bu barədə Strateji Yol Xəritəsin-
də göstərilir: “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və 
emalı üzrə kiçik və orta təsərrüfat subyektlərinin itkilərinin azaldılması, eləcə də səmərəliliyin 
artırılması üçün onların kiçikhəcmli texnikaya, maşın və avadanlıqlara ehtiyaclarını öyrənmək 
məqsədilə sorğular və təhlillər aparılacaqdır. Bunun əsasında təsərrüfatların kiçikhəcmli texnika, 
maşın və avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlanacaqdır” [2, s. 91].  

İndiki şəraitdə ölçüsündən asılı olmayaraq, təsərrüfat subyektlərinin maddi-texniki resurslarla 
təminatına dair qəbul edilən qərarların əsasında onlardan sorğu vasitəsilə əldə edilən informasiya-
ların dayanması həmin subyektlərin bazar fəaliyyətinin səmərəliliyinin daha da yüksəlməsinə gə-
tirib çıxara bilər. Fikrimizcə, təsərrüfat rəhbərləri arasında sorğuların müntəzəm olaraq hər il 
keçirilməsi məqsədəmüvafiqdir.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 31 yanvar tarixli 11 və 12 nömrəli 
qərarlarına əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində istifadə edilən və 
lizinq müqaviləsinin obyekti olan əksər maşın və texniki vasitələr, o cümlədən traktorlar, suvarma 
qurğuları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün katoklar, kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması 
və ya döyülməsi üçün maşın və mexanizmlər, otbiçənlər, yumurta, meyvə və ya digər kənd 
təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, sortlaşdırılması və ya çıxdaş edilməsi üçün maşınlar, sağıcı 
qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün 
avadanlıqlar, quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər, toxum, taxıl və paxlalı bitkilərin təmiz-
lənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar, unüyütmə sənayesi üçün avadan-
lıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar və s. idxal edilərkən idxal rüsu-
mundan və əlavə dəyər vergisindən azaddırlar [5]. 

Kənd təsərrüfatında maddi-texniki resurslardan səmərəli istifadə olunmasında ən vacib tələb-
lərdən biri kənd təsərrüfatının xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıdır ki, bunun da şərtləndirici amil-
ləri torpaq resurslarının fiziki və bioloji xüsusiyyətlərindən, iqtisadi rayonların təbii-iqlim şərait-
lərinin və istehsalın mövsümiliyinin dəyərləndirilməsindən, bitkilər və heyvanlar kimi canlı 
orqanizmlərin və sənaye istehsalçılarından əldə olunma şəraitlərindən ibarət olacaqdır.   
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Современное состояние и эффективность использования материально-технических 
ресурсов в сельском хозяйстве 

 
Резюме 

Цель исследования: изучить современное состояние и эффективность использования 
материально-технических ресурсов в аграрном секторе. 

Методология исследования: основана на теоретические положения по обеспечению 
сельскохозяйственного производства материально-техническими ресурсами, нормативно-
правовые акты по государственному регулированию в этой сфере, общие и индивидуаль-
ные методы исследования. 

Значимость исследования:  связанa с вопросами повышения уровня обеспеченности 
материально-техническими ресурсами, эффективностью их использования в сельскохо-
зяйственном производстве. 

Результаты исследования: устойчивое развитие сельскохозяйственного производства 
в целом, а также модернизация материально-технической базы агропромышленного комп-
лекса должны носить непрерывный характер; это связано с тем, что производители, обла-
дающие техническими и технологическими преимуществами, имеют конкурентное преим-
ущество в рыночной деятельности, а также возможность продолжения производственной и 
сервисной деятельности в условиях рыночной экономики; использование в качестве 
инструмента планирования спроса на ресурсы и регулирования цен на различных уровнях 
создает условия для совершенствования производственно-экономических связей аграрного 
сектора с другими отраслями экономики, делая эти отношения более благоприятными для 
производителей и потребителей, работающих в этой сфере; механизм обеспечения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей материально-техническими ресурсами для обес-
печения их производственных нужд требует постоянного совершенствования в зависи-
мости от ситуации. 

Оригинальность и научная новизна исследования: устранение несоответствий в 
обеспеченности материально-техническими ресурсами при сокращении полезных земель, 
находящихся в собственности и пользовании фермерских хозяйств в современных ус-
ловиях; предложения и рекомендации по совершенствованию логистики ресурсоемких 
производств, лизинговой деятельности, концентрации хозяйствующих субъектов. 

 Ключевые слова: сельское хозяйство, промежуточные затраты, логистика, ли-
зинговые услуги, регулирование цен. 
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Current state and efficiency of use of material and technical resources in agriculture 

 
Summary 

The purpose of the study: to study the current state and efficiency of the use of material and 
technical resources in the agricultural sector. 

Research methodology: based on theoretical provisions for providing agricultural production 
with material and technical resources, legal acts on state regulation in this area, general and 
individual research methods. 

Significance of the study: connected with the issues of increasing the level of provision with 
material and technical resources, the efficiency of their use in agricultural production. 

Results of the study: the sustainable development of agricultural production in general, as well 
as the modernization of the material and technical base of the agro-industrial complex should be 
continuous; this is due to the fact that manufacturers with technical and technological advantages 
have a competitive advantage in market activities, as well as the ability to continue production and 
service activities in a market economy; use as a tool for planning the demand for resources and 
regulating prices at various levels creates conditions for improving the production and economic 
relations of the agricultural sector with other sectors of the economy, making these relations more 
favorable for producers and consumers working in this area; the mechanism for providing 
agricultural producers with material and technical resources to meet their production needs 
requires constant improvement, depending on the situation. 

Originality and scientific novelty of the research: elimination of inconsistencies in the 
provision of material and technical resources while reducing useful land owned and used by farms 
in modern conditions; proposals and recommendations for improving the logistics of resource-
intensive industries, leasing activities, concentration of economic entities. 

 Key words: agriculture, intermediate costs, logistics, leasing services, price regulation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(66)-2022 
 

62 

UOT 338.439 
Elnurə Bünyat qızı MƏMMƏDOVA 

 iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 

“Maliyyə və bank işi” kafedrasının dosenti, 
E-mail:mammadova-e@list.ru 

 
Bulud Cahangir oğlu SADIQOV 

 iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru   
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 

“Maliyyə və bank işi” kafedrasının dosenti, 
E-mail: bulud.sadiqov@mail.ru 

 
 

AZƏRBAYCANDA ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ MEXANİZMLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Respublikada əhalinin ərzaqla təminat səviyyəsinin mövcud vəziyyətinin 
hərtərəfli tədqiqi, ərzaq təhlükəsizliyində olan problemlərin qiymətləndirilməsi və onun həlli üçün 
təklif və tövsiyələrin hazırlanması.   

Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqatda analiz, sintaktik təhlil, anket sorğusu, ümumiləşdirmə 
və s. metodlarından istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədə irəli sürülən təklif və nəticələr Azərbaycanda ərzaq 
təhlükəsizliyinin dövlət tənzimlənməsində, innovasiya iqtisadiyyatının daha da inkişaf etdirilmə-
sində istifadə edilə bilər.    

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Tədqiqat zamanı beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 
daxili ərzaq ehtiyatlarının inkişaf yolları müəyyənləşdirilmişdir. Əhaliyə etibarlı qida təchizatı sə-
viyyəsinin yüksəldilməsi imkanları qiymətləndirilmişdir.     

Tədqiqatın nəticələri: Ərzaq təhlükəsizliyi respublikanın iqtisadi siyasətinin vacib yollarından 
biridir. Nəticədə ölkənin qida sektorundakı mövcud problemlər həll oluna bilər. 

Açar sözlər: ərzaq bazarı, ərzaq istehsalı, ərzaq idxalı, ərzaq təhlükəsizliyi, investisiya qoyu-
luşları.  

 

 
Giriş 

Davamlı iqtisadi inkişaf şəraitində respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması əsas 
məsələlərdəndir. Dünyada beynəlxalq iqtisadiyyatın qloballaşdığı müasir dövrdə baş verən iqtisadi 
hadisələr zəminində respublika əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması daima aktual 
məsələdir. Bu problemin həlli məqsədilə ölkədə bir sıra iqtisadi proqramlar reallaşdırılmaqdadır. 
Bunlardan ən əsası  2016-cı il 06 dekabr tarixdə “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat 
perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” qəbul edilmişdir.Bu Strateji Yol Xəritəsi ərzaq təhlükəsiz-
liyinin təminində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir iqtisadi sənəddir [1]. Bu sənəddə respublikada 
iqtisadiyyatın on bir sektoru əhatələnmişdir. 12 Strateji Yol Xəritəsi icraata qəbul olunmuşdur. 
Qeyd edilən yol xəritəsinin hər birində milli iqtisadiyyatın inkişaf prioritetləri əhatələnmişdir. Bu 
dövlət proqramında respublika üzrə bütövlükdə ərzaq təhlükəsizliyinin tamamilə yerli daxili 
imkanlar hesabına təmininə əsas verilmişdir [1]. 

Müasir dövrdə aqrar sektor hər bir ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin başlıca təminatçısı 
kimi. Müasir dövrdə dünya iqtisadiyyatında aqrar sektor strateji əhəmiyyət  daşıyır. Çünki aqrar 
sektor hər bir ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin başlıca təminatçısıdır. Bir tərəfdən də dünya əhalisi 
sürətlə artır. Həm də uzun müddət  torpaqlardan səmərəsiz  istifadə edildiyi üçün məhsuldarlıq 
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azalıb. Digər tərəfdən isə, dünyada su qıtlığı problemi yaşanır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, 
2030-cu ildən yaranacaq su qıtlığı 2050-ci ildə pik səviyyəyə çatacaq. Sözsüz ki, belə bir vəziyyət 
dünyada əhalinin ərzaqla təminatında ciddi problemlər  yaradacaq. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq 
üçün hər bir ölkə aqrar sahənin inkişafına diqqəti artırmalıdır. Azərbaycan da bu sahədə istisna 
deyil [2, s.13].  

Ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmini və ərzaq təhlükəsizliyinin  təmin olunması məq-
sədilə dövlət tənzimlənmə tədbirlərinin reallaşdırılması bütövlükdə respublika iqtisadiyyatının 
səmərəliliyinin təmininin aktual və əsas məsələlərindəndir. Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
ərzaq təminatının keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması ön plana çıxmışdır. Bu məsələ hökumətin yerinə 
yetirəcəyi ən əsas prioritet sosial-iqtisadi məsələlərdəndir. Ərzaq problemi nəinki respublikamızda 
ümumiyyətlə qlobal bir problem olmaqla dünya ölkələri qaşısında prioritet vəzifədir. Ərzaq prob-
leminin həlli respublika əhalisinin maddi vəziyyətini yaxşılaşdıra bilir. Ərzaqların keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi əhalinin həm də sağlamlığını təmin edir. İndi Azərbaycanda hökumətin reallaşdır-
dığı iqtisadi siyasətin başlıca  istiqaməti əhalimizin ərzaqla təminidir. Bu iqtisadi siyasətin  əsas 
istiqaməti həm iqtisadi, həm sosial, həm demoqrafik və ekoloji amillərə əsaslanır. Şəhər və kənd 
əhalisinin qida məhsulları ilə fasiləsiz olaraq təmin olunması ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həll 
olunması deməkdir. Bu problemin kompleks həlli dövlətin səmərəli  sosial-iqtisadi uğuru kimi 
qiymətləndirilə bilər [3].   

Ərzaq təhlükəsizliyinin hərtərəfli təmini məqsədilə dövlətin reallaşdırdığı tənzimlənmə tədbir-
lərinin istiqamətləri və hədəfləri əsaslandırılmalıdır. Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin tam təmini 
əsas iqtisadi təhlükəsizliyin də problemlərinin həlli deməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki,ölkələrin 
əhalisinin ərzaqla təmini məsələsi bazar iqtisadiyyatının tam formalaşdığı bütün vaxtlarda öz aktu-
allığını qorumuşdur. Ərzaqla təchizat  problemi daima qlobal bir problem olaraq qalmaqdadır. Hal-
hazırda da ərzaqla təchizat problemi bütün ölkələrdə mövcuddur. Bu baxımdan dünyada mövcud 
olan ərzaq qıtlığı bütün beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir. Dünyada olan bütün döv-
lətlərin hakimiyyət  orqanlarının  ciddi narahatlığı vardır. Hər bir dövlətin əhalinin ərzaqla təmin 
olunmasında ciddi problemləri mövcuddur. Bu baxımdan dövlət tənzimlənməsinə həmişə ehtiyac 
vardır. Ölkə əhalisinin ərzaqla həm tamlıqla,həm də keyfiyyəti yüksək qida məhsulları ilə təminat 
səviyyəsinin olması dövlətlər və hökumətlər qarşısında əsas vəzifədir. Lakin təəssüflər olsun ki, 
dünyada qida çatışmamazlığı get-gedə daha qabarıq formada özünü büruzə verir. Respublikamızda 
da qida məhsulları ilə təmin  olunmanın  vəziyyətinin tam araşdırılması zərurəti vardır. Respublika 
əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə inkişaf perspektivləri müəyyənləşdirilmiş-
dir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmini məqsədlərinə nail olmaqdan ötrü ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi 
probleminin nəzəri əsaslarının tədqiqi; dövlətin ərzaq təhlükəsizliyinə təsir edən amillərin müəy-
yən edilməsi; ölkə əhalisinin ərzaq sektorunda qida ilə özünütəminetmənin təhlili; dövlətin daxili 
ərzaq bazarının xarici ərzaq bazarlarından asılılıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi; dövlətin əha-
linin ərzaq təhlükəsizliyinə aqrar siyasətlə təsir etməsinin qiymətləndirilməsi; ölkənin ərzaq təhlü-
kəsizliyi probleminin dövlət tənzimlənməsinin yollarının müəyyənləşdirilməsi kimi istiqamətlər 
müəyyən edilmişdir.     

Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin tədqiqinin nəzəri əsasını  yeni iqtisadi konsepsiyalar, ərzaqla 
təminat, əhalinin büdcə gəlirləri, istehsalçıların təklif etdiyi qida əmtəələrinin  tədavülü, ölkədə 
aqrar iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi və digər elmi  və praktiki tədqiqatlar, ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmini ilə bağlı AR Prezidentinin fərman və sərəncamları, respublikada qəbul edilmiş olan qanun 
və digər normativ-hüquqi aktlar təşkil edir. Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin tədqiqatında isə bir 
çox fərqli metodlardan istifadə olunmuşdur ki, bunlara da misal olaraq analiz, statistik təhlil, anket 
sorğusu, ümumiləşdirmə və s. metodları göstərmək olar.  

İqtisadiyyatın bütün sahələrində informatika elminin son nailiyyətlərindən istifadə olunur. İn-
formatikanın iqtisadiyyata geniş formada tətbiqi rəqəmsal iqtisadiyyatı yaratmışdır. İqtisadiyyatın 
rəqəmsallaşması iqtisadiyyatın sahələrinin sürətli inkişafını təmin etmişdir. Respublika iqtisadiy-
yatının qida sahələrinə də informasiya texnologiyaları geniş tətbiq olunmuş və getdikcə də bu pro- 
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ses təkmilləşdirilir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın qida sənayesinə tətbiqi yeni mərhələdir. Rəqəmsal 
iqtisadiyyat kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatının  sərhədləri kimi müxtəlif inkişaf mərhələlərini keç-
mişdir. Hal-hazırkı dövrdə yüksək texnoloji inqilabın son nəticəsi kimi inkişaf etmiş dövlətlərdə 
rəqəmsal keçid mərkəzləri formalaşdırılmışdır. Qida sənayesində də  rəqəmsal robotlardan istifadə 
olunur. İqtisadiyyatın bu sahəsinin layihələndirmə işlərində də virtual mühit formalaşdırılmışdır. 
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə rəqəmsal qida iqtisadiyyatında sürətli və yeni 
prototip sistemləri formalaşdırılmışdır. Texnoloji inqilab, dördüncü sənaye inqilabı üzrə yenilik 
“rəqəmsal” adlandırılaraq Davos Forumunda 2016-cı ildə iqtisadçı alim Şvabın məruzəsində bil-
dirilmişdir. Məlumdur ki, 4-cü sənaye inqilabının seçilməsinin əsaslandırılmış səbəbləri vardır. Bu 
inkişaf birincisi sosial-iqtisadi sferada yaranmış dəyişiklikləri, ikincisi onun mövcud həcmi, üçün-
cüsü isə sonda nəticələrin sistem xüsusiyyətləri kimi şərh olunur. Texnoloji inqilab həm də yaran-
maqda olan rəqəmsal iqtisadiyyatın əhatə dairəsini artırdı. “Rəqəmsal iqtisadiyyat” terminini 
1995-ci ildə  Nikolas Neqroponte işlətmişdir. 

Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən iqtisadi islahatlar  iqtisadiyyatda  nailiyyətlərin əldə olun-
ması ilə nəticələnmişdir. İqtisadiyyatın difersifikasiya siyasəti birbaşa neft sektorundan asılılığı 
aradan qaldırmışdır. Ölkənin maliyyə bazarında   müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Respublikanın 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi üçün dövlət proqramları qəbul edilmişdir. 
Bu proqramlar uğurla yerinə yetirilir. Nəticədə ölkə əhalisinin sosial problemləri aradan qaldırıl-
mış, onların maddi vəziyyəti get-gedə daha da yaxşılaşmışdır.  

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi istiqamətində yeni-yeni tədbirlər kompleksi reallaşdırılmaqdadır. 
Azərbaycan dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən olan qida təhlükəsizliyi sahəsində islahat-
ların davam etdirilməsi ümumilikdə iqtisadiyyatda nailiyyətlər kimi qiymətləndirilə bilər. Mövcud 
beynəlxalq dünya iqtisadiyyatında baş verən yeniliklərdən ən əsası yeni müasir informasiya cə-
miyyətinin formalaşdırılmasıdır. Rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasının əsas xarakterik xüsu-
siyyətlərindən biri də  əhalinin qida ilə təminatının inkişafına müsbət təsiri ilə əlaqəlidir. Qida və 
ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində rəqəmsal bir mühitin formalaşdırılması ilk növbədə müvafiq dövlət 
orqanları, ölkə vətəndaşları və yerli biznes qurumları arasında əsaslı və məqsədyönlü səmərəli 
iqtisadi münasibətlərin yaradılması ilə əlaqədardır. Ölkənin ərzaq və qida təhlükəsizliyi hər bir 
ölkənin  rəqəmsal iqtisadi sisteminin əsasıdır. Əhalinin qidaya olan tələbatının ödənilməsi mövcud 
yaşayış  səviyyəsini xarakterizə edir. Bu onun başlıca göstəricisidir. Qida təhlükəsizliyini təmin 
etmək üçün yerli ərzaq məhsullarının isehsalı çoxaldılmadır.  Ərzaq təhlükəsizliyi əhalinin ərzaqla 
orta və yüksək  səviyyədə təminatıdır. Əhalinin  sağlam bir yaşayış şəraitinin təminatı üçün bu 
vacibdir. Qida və ərzaq təhlükəsizliyi  problem olaraq hər bir ölkədə qalmaqdadır. Bu məsələnin 
əsaslı şəkildə həlli  yoxsulluq səviyyəsini azaldır. Ərzaq məhsulları təchizatının çoxaldılması insan 
artımı ilə bağlıdır. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatında daima yeni mütərəqqi texnologiyalardan 
istifadə olunmalıdır. Bununla da ərzaq təhlükəsizliyini  təmin etmək olar. 

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə həm daxili bazarda bu məhsulların olması, həm də qida məhsul-
larının ölkəyə idxalı üçün maliyyə resurslarının formalaşması imkanları kimi amillər təsir edir. 

Əhalinin qida məhsullarına olan tələbatının səksən faizinin yerli istehsal ilə təmin edilməsi qida 
təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsində əsas meyardır.Bu belə qəbul olunmuşdur. 

Beynəlxalq təşkilatlar ərzaq təhlükəsizliyinin təmini ilə əlaqədar olaraq bu məhsullara olan tə-
ləbatın yetmiş faizinin daxili  istehsal hesabına,otuz faizinin başqa ölkədən idxal hesabına təminini 
müsbət  sayır. BMT-nin Kənd təsərrüfatı və ərzaq təşkilatı (FAO) da bu cür qiymətləndirməyə 
üstünlük verir [6]. 

Hər bir ölkədə əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi üzrə qiymətləndirmə  səviyyəsinin  ölçü göstərici-
ləri sisteminə həmin ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və onun səmərəliliyi göstəri-
ciləri sistemi aid edilir.  

Ölkə daxilində ərzaq məhsullarının istehsalı həcmi bütün əhalisinin qiymətləndirmə dövrü üzrə 
tələbatlarını tamamilə ödəməlidir. Bir çox ölkələrdə müəyyən məhsullar üzrə alternativ ehtiyat 
fondları da yaradılır. Ölkə əhalisinin  ərzaq təhlükəsizliyinin təmini baxımından bu formalaşdırıl- 
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mış olan fondların  müstəsna əhəmiyyəti vardır. Bu ehtiyat fondları  müstəsna hallarda,məsələn 
təbii fəlakətlərin daxili istehsala neqativ təsirinin nəticəsini qaradan qaldırmağa imkan verir və 
əhalinin ərzaq təminatında fasiləsizliyi  mümkün edir.  

BMT-nin Azərbaycan Respublikasına dair hesabatları. BMT Azərbaycan Respublikasına 
dair bir çox hesabatlar tərtib edir. Bunlardan biri də insan inkişafına dair hesabatdır. Bu hesabatda 
göstərilmişdir ki, işsizlik, əhalinin aşağı yaşayış səviyyəsi,ölkədə sosial təbəqələşmənin kəskin 
olması, kölgə iqtisadiyyatının payının çox olması, iqtisadiyyatın xarici kapitaldan  asılılığının çox 
olması, müəyyən sahələr üzrə peşəkar əmək resurslarının  başqa ölkələrə axını ərzaq təhlükəsizli-
yini müəyyən edən amillərdəndir [6]. 

 Ölkə əhalisinin qida təhlükəsizliyinin təmininin xüsusiyyətlərindən biri də qiymətdir. Dünya 
bazar qiymətləri beynəlxalq tədavül sferasında çıxarılan əmtəələrin daxili  istehsal xərclərinə uy-
ğun olaraq formalaşır. Dünya bazarında da  qida məhsullarının qiymət səviyyəsinə tələb və təklif 
qiymətləri təsir edir. Dünya bazarında inkişaf etmiş  dövlətlərin inhisarçılıq mövqeləri get-gedə 
güclənir.  

Qloballaşma şəraitində formalaşan daxili qiymətlər  dünya bazarında iştirakçı dövlətlərin  iqti-
sadi inkişafından asılı olaraq bir-birindən fərqləndirilməlidir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının 
təmin olunmasında və respublikanın daxilində ərzaq təhlükəsizliyinin tamamilə və tamlıqla təmi-
nində əsas vəzifə kimi iki  məsələnin böyük rolu vardır. Bunlardan biri ölkədaxili bazarın  yerli 
istehsal məhsulları ilə təminidir. Ölkədən digər bazarlara ixrac olunan yerli istehsal əmtəələrinin 
çeşidinin çoxaldılması və onların xarici bazarlarda rəqabətədözümlülüyünün çoxaldılmasıdır. Bə-
zən istehsal prosesinə beynəlxalq maliyyə təşkilatları investor kimi cəlb olunur. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının “əkiz qülləsi”olan Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu investisiya qoyuluşların-
da öz maraqlarının təmin olunması üzrə istiqamətlənirlər. Bunun edilməsi  məqsədilə verilən kre-
ditlərdən bir iqtisadi alət kimi istifadə edilir. Bu səbəbdən də ərzaq və qida təhlükəsizliyinin 
təminində xarici investorlarla yanaşı, yerli investorların da  cəlb olunmasına tələbat yaranır. Ölkə-
daxili investisiya potensialından tam və düzgün istifadə məqsədi ilə xarici innovativ texnologiya-
ların son nailiyyətlərinin tətbiqi məsələlərinə üstünlük verilməlidir [6].  

 
Nəticə 

Məqalə yazılan zaman aparılmış araşdırmalardan sonra formalaşan qənaətləri ümumiləşdirərək 
aşağıdakı nəticələri qeyd etmək istərdik.  

- Azərbaycanda ərzaq bazarının hazırkı durumu onun tənzimlənməsinin hökumət tərəfindən 
həyata keçirilməsinə əsas verir.  

- Hökumət bu tənzimləmələri icraya başlamazdan əvvəl bu sahə üzrə nəzəri-metodoloji məsə-
lələri və hüquqi prosedurları hazırlamaqla ön hazırlıq işlərini müvafiq araşdırmaçı və alimlər kor-
pusu ilə müzakirə etməlidir, ictimai rəydə doğru anlaşılması təmin edilməli, yeniliklərin daha mə-
dəni və səmərəli tənzimləmə olacağını cəmiyyətə aşılamalıdır. 

 -  Ərzaq bazarının müasir durumu elmi-nəzəri araşdırmalarla yanaşı empirik tədqiqata da mə-
ruz qoyulmalı, müddətli və səmərəli formada hazırlanan modellər əsasında monitorinq edilməlidir. 

 - Bu tədqiqatların nəticələri ərzaq bazarını bütün istiqamətlər və bütün seqmentlər üzrə tənzim-
ləməyə imkan verən konsepsiya halına salınmalıdır. 

 - Ərzaq bazarının tənzimlənməsində prioritet məsələlər kimi iki elementdən ibarət bir məsələni 
diqqətdə saxlamaq lazımdır. Bu məsələnin tərkibindəki iki elementdən birincisi daxili tələbatın 
ödənilməsi üçün yetərli olan miqdarda və çeşiddə ərzaq məhsullarının, əmtəələrin istehsalı və an-
barlaşdırılmasıdır. İkincisi isə ərzaq istehsalının özünümaliyyələşdirmə qabiliyyətinin güclü və 
davamlı olması üçün əlavə həcmlərin daha ucuz maya dəyəri ilə istehsalı və xarici dünya bazarla-
rında daha baha qiymətə satılmasını təmin etmək üçün dövlət və hökumət dəstəyinin həyata ke-
çirilməsi ilə əlaqədar tənzimləmə tədbirləridir. 
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Резюме 
Цель исследования: Комплексное изучение современного состояния продовольствен-

ной безопасности страны, оценка проблем продовольственной безопасности и разработка 
предложений и рекомендаций по ее решению. 

Методология исследования: Анализ, синтаксический анализ, анкетирование, обобще-
ние и т.д. в исследовании. использовались методы. 

Значимость применения исследования: Выдвинутые в статье предложения и резуль-
таты могут быть использованы в государственном регулировании продовольственной безо-
пасности в Азербайджане, в дальнейшем развитии инновационной экономики. 

Оригинальность и научная новизна исследования: В ходе исследования определены 
пути развития отечественных продовольственных ресурсов с учетом зарубежного опыта. 
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Оценены возможности повышения уровня надежного продовольственного снабжения на-
селения. 

Результаты исследования: Продовольственная безопасность является одним из важ-
ных направлений экономической политики республики. В результате могут быть решены 
существующие проблемы в продовольственном секторе страны. 

Ключевые слова: продовольственный рынок, производство продуктов питания, 
импорт продуктов питания, продовольственная безопасность, инвестиции. 
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Mechanisms for assesing and improving state regulation of food security in Azerbaijan 
 

Summary 
The aim of the study: The purpose of the study is to comprehensively study the current state 

of food security in the country, to determine the direction of development of the food security 
system on a scientific basis, to identify and evaluate the problems of state regulation and to develop 
proposals and recommendations.        

Research methodology: Several research methods were used during the research process. 
These methods include analysis, statistical analysis, questionnaire, generalization, etc. methods 
apply.        

Significance of the research: The main information base of the research is the data of the 
Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan, the State Statistics Committee, research 
work of local and foreign scientists, as well as Internet resources. 

Originality and scientific novelty of the research: The study identified prospects for the 
development of domestic food resources, taking into account international experience, and 
assessed the possibility of increasing the level of reliable food supply to the population.   

Results of the research: Given that food security is one of the important directions of the 
country's economic policy. As a result, we can say that if our proposals on the above nuances are 
taken into account, it will contribute to solving the existing problems in the food sector of the 
country. 

Key words: Food market, food production, food imports, food security, investments.  
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ƏMTƏƏLİK VƏ RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİ KƏND TƏSƏRRÜFATI 
MƏHSULLARININ İXRAC POTENSİALININ ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – əmtəəlik və rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsa-

lının mövcud vəziyyətini təhlil etmək və ixrac potensialının artırılması istiqamətlərini müəyyən 
etməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində statistik, sistemli yanaşma, təhlil və ümumiləş-
dirmə metodlarında istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – respublikamızda istehsal olunan ixrac yönümlü kənd təsər-
rüfatı məhsullarının istehsalının artırılması, rəqabət qabiliyyətinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 
məhsul istehsal edən bölmələrin texnoloji imkanlarının yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsinə 
imkan yaradır. 

Tədqiqatın nəticələri – ölkəmizi idxalı əvəzləyən əmtəəlik və rəqabətqabiliyyətli kənd təsər-
rüfatı məhsulları ilə təmin etmək, elmi-texniki tərəqqinin tətbiqi vasitəsi ilə elmtutumlu məhsul 
istehsalının həcminin artırılmasına töhfə vermək. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə əmtəəlik və rəqabətqabiliyyətli kənd tə-
sərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması imkanları araşdırılmış və bu sahədəki potensial 
təhlil edilmişdir. Tədqiqatda bu sahələrin qarşılıqlı əlaqələri, inkişaf perspektivləri və ixrac imkan-
ları təhlil edilmiş, tədbirlərin səmərəliliyi və inkişafına dair müvafiq təkliflər verilmişdir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, aqrar sahə, istehsal, ixrac, idxal, ərzaq təhlükəsizliyi. 
 

Giriş 
Ərzaq təhlükəsizliyinin daxili istehsal hesabına təmin edilməsi hər bir dövlətin sosial-iqtisadi 

siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri hesab edilir. Bu baxımdan müstəqilliyini əldə etmiş Azər-
baycan Respublikasında da ölkənin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlət tərə-
findən ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 
2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş proqram-hədəf xarakterli “Azərbaycan Respublikasın-
da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”  ölkənin aqrar 
siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olmaqla, sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsini, 
həyata keçirilən aqrar islahatların dərinləşdirilməsini və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsini əsas məqsəd kimi qarşıya qoymuşdur.  

Əmtəəlik və rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması 
Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində, o cümlədən kənd təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliy-

yətinin daha da genişləndirilməsi, kənd yerlərində işsizlik səviyyəsinin aradan qaldırılmasında 
kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsullar üzrə idxal-ixrac əməliyyatlarının aparılmasının bö-
yük iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Müxtəlif ölkələr arasında həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyatları 
təbii ki, qanunauyğun bir prosesdir və bu proses beynəlxalq əmək bölgüsündən irəli gəlir. Təhlil 
göstərir ki, beynəlxalq əmək bölgüsündə hər bir ölkənin yeri və rolu, ilk növbədə istehsalın ixtisas-
laşması ilə sıx əlaqədardır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında da iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cüm-
lədən kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsullar üzrə idxal-ixrac əməliyyatları yaxın və uzaq 
ölkələrlə bağlanmış dövlətlərarası müqavilələr əsasında həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatında istehsal 
olunan məhsulların birbaşa və eyni zamanda onların emalından alınan məhsullar müxtəlif ölkələrə 
ixrac olunur. Araşdırmalar göstərir ki, ixrac olunan əmtəəlik kənd təsərrüfatı məhsulları arasında 
meyvə və tərəvəz məhsulları istər təzə halda və istərsə də konservləşdirilmiş halda daha çox üstünlük 
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təşkil edir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi məhsul istehsalının artırılması və 
mülkiyyətindən asılı olmayaraq təsərrüfat subyektlərinin gəlirlərinin artırılması, ölkəyə məhsul 
idxalında, eyni zamanda, məhsul ixracında olanlar arasında yaranan müsbət saldodan asılıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin aqrar sahəsində, o cümlədən kənd təsərrüfatında istehsal olu-
nan məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsində aqrotexniki tədbirlərin düzgün yerinə 
yetirilməsinin və tələb olunan standartlara cavab vermək şərti ilə istehsalın həcminin artırılmasın-
da intensivləşmənin təmin edilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Bundan başqa, həmin məhsul-
ların daxili və xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə keyfiyyətlə bərabər 
məhsulların saxlanılmasının, daşınmasının, qablaşdırılmasının, maya dəyərinin və satış qiymətinin 
nizamlanmasının düzgün idarə olunması da əsas şərtlərdən biri hesab edilir. Keyfiyyət göstərici-
lərinin yüksəldilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, həmin məhsulların qidalılıq və 
sağlamlıq göstəricilərinə təsir edən komponentlərdən düzgün istifadə etməklə ekoloji təmiz məh-
sul kimi yetişdirilməsi, bu məhsulların daxili və xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli halda uğurlu 
satışını həyata keçirmək üçün istehsalın stimullaşdırılması vacib şərtlərdən biri hesab edilir.  

Son illərdə aqrar sahənin, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir sıra 
müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 
2019-cu il tarixli 500 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, 27 iyun 2019-cu il tarixində təsdiq 
edilmiş “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
6 may 2016-cı il tarixli Qanunu ilə kənd təsərrüfatı məhsul və istehsalçılarına verilmiş vergi gü-
zəştləri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 31 mart tarixli 121 nömrəli 
Qərarı ilə “Əlavə dəyər vergisindən azad olunan kənd təsərrüfatı texnikalarının ehtiyat hissələrinin 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndiril-
məsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 16 aprel 2014-cü il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rayon və şəhər idarələrinin, kənd təsərrüfatı heyvanlarının identifi-
kasiyası və qeydiyyatı sisteminin yaradılması, “Aqrolizinq” ASC-nin (Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti İlham Əliyevin 1137 nömrəli 17 avqust 2020-ci il tarixli Fərmanına əsasən Cəmiyyətin 
adı dəyişdirilərək “Aqroservis” ASC adlandırılmışdır) və rayon aqroservis filiallarının istifadəsin-
də olan, cəmiyyət tərəfindən yeni alınan, lizinqə verilmiş və lizinq yolu ilə satılan texnikaya tətbiq 
edilə biləcək güzəştlərə, eləcə də mineral gübrələrin satışı üzrə dövlət tərəfindən tətbiq olunan 
güzəştin həcminin artırılması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09 oktyabr 2008-ci il tarixli 
“Kənd təsərrüfatı işçiləri gününün təsis edilməsi” ilə bağlı sənədlər qəbul olunmuşdur ki, bu da 
bütövlükdə kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət qayğısının əyani təzahürü kimi qiymətləndiril-
məlidir. [1, s. 1-2] 

Heyvandarlıq sahəsində məhsul istehsalını artırmaq və süni mayalanma tədbirlərinin həyata 
keçirilməsini sürətləndirmək məqsədilə damazlıq heyvanların xaricdən alınıb gətirilməsi və kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 50 faiz güzəştlə lizinqlə satılması üçün “Aqrolizinq” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinə 13,5 milyon manat ayrılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 06 iyun 2014-cü il tarixli sərəncamı imzalanmışdır, habelə Süni Mayalanma Mərkəzinin 
müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması və bu sahədə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi 
üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 1,5 milyon manat vəsait ayrıl-
mışdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına 
dövlət dəstəyi haqqında” 23 yanvar 2007-ci il tarixli 1907 saylı Sərəncamının icrası ilə bağlı Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 2007-ci il tarixli 32 saylı və 16 noyabr tarixli 
181 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş qaydalara və digər normativ-hüquqi sənədlərə uyğun olaraq 
2007-ci ildə istehsalçılara hər hektar əkin sahəsinə görə və çoxillik əkmələrin becərilməsində isti-
fadə olunan yanacaq və motor yağlarına görə 40 manat, həmçinin hər hektar buğda və çəltik səpi-
ninə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına əlavə olaraq 40 manat məbləğində yardım verilməsinə 
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başlanmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 01.01.2013-cü ildən etibarən dənli bitkilərin əkin sahəsində 
yalnız cins toxumlardan istifadə olunduqda subsidiyaların verilməsinin davam etdirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Məhsul istehsalının artırılması ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə və 
ölkədən kənara kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmasına geniş imkan yaratmaqla, ölkəyə ka-
pital axınını təmin edir. Bu kapitalın isə kənd təsərrüfatının inkişafında və sahibkarlıq fəaliyyətinin 
genişlənməsində mühüm rolu vardır. Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, ölkədə istehsal 
olunmuş kartof, tərəvəz, meyvə və giləmeyvə istehsalı əhalinin bu məhsullara olan tələbatından 
1,5-1,7 dəfə çox olduğundan onların ixrac imkanları getdikcə daha da artır. Təbii ki, bütün bunlar 
ilk növbədə adı çəkilən məhsullar üzrə ixrac potensialının yüksəlməsi deməkdir. [2, s. 1-3] 

Bundan əlavə ölkə əhalisinin il boyu meyvə-tərəvəz məhsulları ilə davamlı təminatı, bu məh-
sulların ixrac müddətinin uzadılması məqsədi ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra-
mına müvafiq olaraq Bakı şəhərində, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax, Lənkəran-
Astara və Aran iqtisadi rayonlarında topdansatış və soyuducu anbarların tikilib istifadəyə verilməsi 
istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Hazırda respublikamızda 80-dən çox müəssisə meyvə-tərəvəz məhsullarının emalını həyata 
keçirməklə oradan konservləşdirilmiş şəkildə ərzaq məhsullarının ölkə əhalisinə çatdırılmasını və 
xarici bazarlara ixrac olunmasını həyata keçirirlər. Meyvə-tərəvəz konservlərinin istehsalı üzrə 
Azərbaycan özünü tam təmin edir və istehsal olunan məhsulun böyük qismi MDB və Avropa ölkə-
lərinə ixrac edilir. Son illərdə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ixracının artırılması istiqamətində çoxsaylı tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxma-
yaraq, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi ilə əhalinin daxili istehsalı hesabına ərzaq məhsulları ilə təmi-
natı tam təmin olunmuşdur. Daxili ərzaq bazarında yerli məhsulların rəqabətədavamlılığının zəif 
olması yerli istehsalçıların fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə mənfi təsir göstərməklə yanaşı, eyni 
zamanda bir sıra hallarda bəzi məhsul növləri üzrə məhsul istehsalının azalmasına da öz mənfi 
təsirini göstərmişdir. [6] 

Doğrudur, son zamanlar istehsalda, xüsusilə konservləşdirilən məhsulların istehsalında innova-
siya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində müəyyən uğurlar əldə olunmasına baxmayaraq, hələlik 
bu göstəricilər idxal-ixrac arasında kiçik rəqəmlərlə fərqlənməklə müşahidə olunur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, regionlarda mövcud olmuş ixtisaslaşma istiqamətləri tamamilə pozul-
muş, regionlararası əlaqələr zəifləmişdir. Bundan başqa regionlar daxilində rayonlararası əlaqələr, 
o cümlədən təsərrüfat subyektləri arasında əlaqələr də zəifləmişdir. Aqrar islahatlar zamanı təsər-
rüfatlarda olan istehsal resursları kəndlilərin xüsusi mülkiyyətinə verildikdən sonra yeni yaradıl-
mış müxtəlif mülkiyyət mənsublu təsərrüfat subyektləri əsasən ərzaqlıq kənd təsərrüfatı məhsul-
larının istehsalına üstünlük vermişlər.  

Əmtəəlik və rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının artırılması 
Dövlət Statistika Komitəsinin “Azərbaycanın xarici ticarəti” məcmuəsindən götürülmüş məlu-

matların təhlili göstərir ki, ixrac olunan ərzaq məhsulları əsasən bitkiçilik məhsullarını əhatə edir 
və ölkəmizdə heyvandarlıq məhsulları bitkiçilik məhsullarına nisbətən daha az ixrac olunmuşdur. 
Araşdırmalar göstərir ki, istənilən ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda norma üzrə istehlak tələba-
tına uyğun əsas növ kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalında baş verən çatışmazlıqlar 
və əhalinin qida məhsullarına olan tələbatının daxili istehsal hesabına bütün il boyu ödənməməsi-
nin bir sıra obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Bura ilk növbədə torpaq amilləri, ərazinin həc-
mi, iqlim amilləri, innovasiya texnologiyalarının tətbiqi, ekoloji təmiz məhsulların istehsalı, mad-
di-texniki resurslarla təminat səviyyəsi, məhsulların toplanması, daşınması, qablaşdırılması və 
saxlanılması, istehsalçıların stimullaşdırılması tədbirlərinin sistemliliyi və ardıcıl tətbiqi, istehsal 
olunan məhsulların daxili və xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətli olması, rəqabətin azad olması, 
təsərrüfatlar və müəssisələrarası iqtisadi əlaqələrin qurulması və s. aiddir. Bu amillərin öz həllini 
düz tapması ölkədə istehsal olunan bir sıra kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcminin daha 
da artaraq, daxili tələbatdan 2 dəfə yüksək məhsul istehsal olunmasına geniş imkanlar yaradır. 
Tələbatdan artıq istehsal olunan məhsulun öz daxili tələbatını ödəmək imkanı olmayan ölkələrə 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(66)-2022  
 

71 

ixrac olunmasına rəvac verir. Belə olan halda kənd təsərrüfatının gəlirlilik səviyyəsi yüksəlir, sa-
hibkarlıq daha da inkişaf edərək xarici valyuta axınını təmin edir. Ərzaq məhsullarının ixracının 
inkişaf dinamikasını cədvəl 1-dən görmək olar.  

 

Cədvəl 1 
Ərzaq məhsullarının ixracının əmtəə strukturunun inkişaf dinamikası (min ABŞ dolları ilə) 

 

№ Mal qrupları 2010 2015 2017 2018 2019 2020 
 Cəmi: 593342,9 770459,8 658910,4 704362,0 772 204,7 759 934,6

  
Diri heyvanlar və heyvan 
mənşəli məhsullar 

547,3 2343,3 12606,8 12090,0 23231,3 19444,6 

1 Diri heyvanlar 5,6 298,4 1 650,4 393,1 128,7 151,4 
2 Ət və əlavə ət qida məhsulları 75,2 20,0 1 715,8 1 337,5 612,8 116,8 

3 
Balıqlar və xərçəngkimilər, digər 
su onurğasızları 

287,8 - 395,6 521,3 679,4 1 289,3 

4 
Süd məhsulları, quş yumurtası, 
təbii bal və heyvan mənşəli digər 
ərzaq məhsulları 

45,9 1 579,2 8 191,1 8 591,6 20 290,7 15 270,0 

5 Heyvan mənşəli sair məhsullar 132,8 445,7 653,9 1 246,5 1 519,7 2 617,1 
  Bitki mənşəli məhsullar 190 337,2 335 892,0 518 273,9 584 702,4 625 898,6 624 398,7

6 
Canlı ağaclar və sair bitkilər, 
kəsilmiş çiçəklər 

- 158,2 388,3 380,9 442,4 375,3 

7 
Tərəvəzlər, meyvəköklülər və 
kök yumruları 

42 344,5 91 679,7 210 089,9 233 331,4 243 242,5 254 448,4

8 
Yeməli meyvələr və qoz-fındıq, 
sitrus bitkiləri 

112 484,3 220 247,8 292 653,9 325 524,9 362 567,9 353 062,9

9 Qəhvə, çay və ədviyyatlar 33 360,8 19 505,5 10 291,0 9 383,6 9 523,2 9 584,1 
10 Dənli bitkilər 174,7 61,3 11,9 7 802,7 3 038,1 35,4 

11 
Unüyütmə və yarma sənayesi 
məhsulları, maya, nişasta 

28,5 199,7 59,9 507,1 447,5 544,6 

12 
Yağlı toxum və meyvələr, digər 
toxum, dərman bitkiləri 

1 846,8 1 358,6 3 486,8 6 579,9 5 250,3 4 617,1 

13 Bitki qarışıqları və ekstraklar 11,7 2 598,8 1 146,5 1 059,7 1 156,2 816,4 
14 Bitki mənşəli sair məhsullar 85,9 82,4 145,7 132,2 230,5 914,5 

  
Heyvan və ya bitki mənşəli 
piylər və yağlar 

188 255,5 153 335,3 17 046,9 16 861,9 18 451,0 24 726,1 

15 
Heyvan və ya bitki mənşəli piylər 
və yağlar 

188 255,5 153 335,3 17 046,9 16 861,9 18 451,0 24 726,1 

  
Hazır ərzaq məhsulları, spirtli 
və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün 

214 202,9 278 889,2 110 982,8 90 707,7 104 623,8 91 365,2 

16 
Ətdən və balıqdan alınan hazır 
məhsullar 

7 515,4 4 015,5 393,2 335,9 369,6 338,1 

17 
Şəkər və şəkərdən hazırlanan 
qənnadı məmulatları 

146 451,9 212 207,5 40 244,2 25 474,3 27 955,8 27 417,8 

18 
Kakao və ondan hazırlanan 
məhsullar 

3 156,9 7 648,8 6 017,1 3 784,4 5 397,2 3 900,9 

19 
Taxıldan, undan və ya süddən 
alınan hazır məhsullar, unlu 
qənnadı məmulatları 

3 951,3 1 487,6 1 883,9 2 210,1 1 952,5 2 679,3 

20 
Tərəvəz, meyvə, qoz- fındıq və 
bitkilərin digər hissələrinin emal 
məhsulları 

21 518,2 10 856,8 15 471,4 17 426,4 20 373,9 24 507,3 

21 Sair müxtəlif ərzaq məhsulları 992,6 3 499,8 3 340,0 4 066,8 1 728,3 1 989,0 
22 Spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə 15 142,2 25 829,5 21 923,1 16 249,3 23 705,9 12 062,6 

23 
Yeyinti sənayesinin qalıqları və 
tullantıları 

8 644,4 3 937,4 6 405,9 6 895,6 7 808,9 3 777,2 

24 
Tütün və tütünün sənaye 
əvəzediciləri 

6 830,0 9 406,3 15 304,0 14 264,9 15 331,7 14 693,0 

Mənbə: ARSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.[3, s. 593-594] 
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Cədvəl məlumatlarının təhlili göstərir ki, ölkəmizdə istehsal olunan məhsulların ixracı son illər-
də artmağa doğru inkişaf etməkdədir. Belə ki, diri heyvanların ixracı 2010-cu ildə 5,6  min ABŞ 
dolları, 2015-ci ildə 298,4 min ABŞ dolları, 2017-ci ildə 1 650,4 min ABŞ dolları, 2018-ci ildə 
393,1 min ABŞ dolları, 2019-cu ildə 128,7 min ABŞ dolları, 2020-ci ildə 151,4 min ABŞ dolları 
olmuşdur. 2020-ci ildə ixrac olunan diri heyvanların dəyəri 2015-ci ilə nisbətən 2 dəfəyə qədər 
azalmışdır. Qeyd edək ki, müqayisə edilən illər üzrə Covid-19 pandemiyasının təsiri də böyük 
olmuşdur. Cədvəl məlumatlarına əsasən son 10 ildə ərzaq məhsullarının ixracının əmtəə struktu-
runda müsbət dəyişikliyi görmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, məhsul istehsalının artırılmasında 
kənd təsərrüfatında ixtisaslaşmanın xüsusilə mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, ixtisaslaşma kənd 
təsərrüfatında istifadə olunan bütün resurslardan daha səmərəli istifadə etməyə, daxili ehtiyatları 
tam üzə çıxarmağa geniş şərait yaradır.  

Kənd təsərrüfatında marketinq tədqiqatlarının aparılması ölkənin kənd təsərrüfatının düzgün ida-
rə olunmasında müstəsna rol oynamaqla məhsulların yığılması, qablaşdırılması, saxlanılması, daxili 
və xarici bazarlarda satışını tənzimləməyə birbaşa təsir göstərir. Bundan başqa, kənd təsərrüfatı 
məhsulları ixracında dövlət tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsinə də mühüm ehtiyac 
vardır. Belə ki, istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının istər xammal şəklində, istərsə də emal 
olunmuş şəkildə ixracına təminat və ixrac olunan ölkələrlə lazımi müqavilələrin bağlanması, eyni 
zamanda ixrac olunan ölkələrdə məhsulların maneəsiz hərəkətinə və satışına qanun çərçivəsində 
təminat məsələlərinin öz həllini tapması xüsusilə mühüm əhəmiyyətə malikdir. [5, s. 9-30]  

Araşdırmalar göstərir ki, ərzaqlıq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında regionun aid oldu-
ğu iqlim tiplərindən, torpaq növlərindən səmərəsiz istifadə və məhsul istehsalında istifadə olunan 
toxumlar və heyvan cinslərinin olduqca aşağı məhsuldarlığa malik olmaları regionların mövcud 
potensialından səmərəsiz istifadəyə səbəb olur. Odur ki, son illərdə istehsal olunan ərzaqlıq məh-
sulların əsas hissəsi daxili tələbatı ödəməyə sərf olunur. Belə ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın buğda 
ehtiyacı 4043,8 min ton təşkil etmişdir. Bunun 1818,7 min tonu istehsal olunmuş, 1361,1 min tonu 
idxal, 864,0 min tonu isə 2013-cü ildən qalıq olmuşdur. Müvafiq olaraq toxum üçün 118,2 min ton, 
mal-qara və quş yemi üçün 474,7 min ton, ərzaq məhsullarının istehsalı üçün 2036,5 min ton, ərzaq 
məhsulu kimi 77,0 min ton, qeyri-ərzaq məhsullarının istehsalına 41,1 min ton istifadə olunmuşdur. 
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarının təhlilindən göründüyü kimi aqrar sahədə, o cümlədən 
kənd təsərrüfatı mənşəli ərzaq məhsullarının və onların emalından alınan ərzaq məhsullarının ixracı 
son on ildə inkişaf etməyə başlamışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildə ixrac olunan ərzaq məhsullarının 
dəyəri 759 935 min ABŞ dolları olsa da xarici ölkələrdən daxili bazara idxal 1 903 843 min ABŞ 
dolları olmuşdur ki, bu da mənfi saldo olmaqla 1 143 908 min ABŞ dolları təşkil edir. [6]  

Qeyd etmək lazımdır ki, ərzaqlıq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının son illərdə artması 
fonunda həmin məhsullar üzrə idxal həcminin artması da əhalinin istehlak səviyyəsinin artması və 
yerli məhsullarla əhalinin bütün il boyu olan tələbatının ödənilməməsi ilə izah olunur. Bundan 
başqa əhalinin sayının artması və alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi də istehlak olunan məhsulların 
həcminin artmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
olunması baxımından idxal həcmlərinin azaldılması və bununla paralel olaraq ixracın artırılması 
prosesi ölkə iqtisadiyyatının qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri olmalıdır. [4, s. 25-33] 
Qeyd edək ki, son illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması üçün tikilən soyuducuların 
və Bakı kəndlərində qərb regionlarında örtülü sahə tərəvəzi məhsulları istehsalının genişləndiril-
məsi, idxal olunan tərəvəz və meyvə məhsullarının həcmini azaltmaqla bu məhsulların ixracının 
artmasını stimullaşdırmışdır. Lakin örtülü sahə tərəvəzi istehsalçıları ilə aparılan sorğuların nəti-
cəsi göstərir ki, bu sahənin dövlət tərəfindən stimullaşdırılması tədbirlərinin çevik xarakter daşı-
maması səbəbindən bu sahənin inkişafında çoxlu maneələr mövcuddur. Kənd təsərrüfatında sahib-
karlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində və məhsul istehsalının artırılmasında yuxarıda qeyd edi-
lən dövlət proqramlarının və bu proqramlardan irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsinin böyük 
iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Təcrübə və tədbirlərin həyata keçirilməsinin nəticəsidir ki, kənd təsər- 
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rüfatında istehsal olunan bəzi məhsulların respublikamızdan xarici ölkə bazarlarına ixracı artmağa 
başlamışdır.  

Araşdırmalar göstərir ki, son illərdə kənd təsərrüfatında xarici iqtisadi əlaqələrin həcmi geniş-
lənmiş, idxal və ixracın artım dinamikası yaranmışdır. Bunu 2-ci cədvəldən də aydın görmək 
mümkündür. 

Cədvəl 2 
Azərbaycan Respublikasında 2000-2020-ci illər üzrə aqrar məhsulların xarici ticarət 

dövriyyəsi (min ABŞ dolları). 
 

 Mal qrupları 
İllər

2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020

İD
X

A
L

 

Diri heyvanlar və heyvan 
mənşəli məhsullar 31626,8 44933,4 86215,9 136028,0 278877,1 299543,4 322755,0

Bitki mənşəli məhsullar 119488,2 171933,0 437424,0 457386,9 560254,3 745722,4 714460,8
Heyvan və bitki mənşəli 
piylər və yağlar 11242,4 36142,2 93706,1 83834,1 140888,5 141243,9 161924,0

Hazır ərzaq məhsulları, 
içkilər, sirkə, tütün 59457,5 194521,3 616372,1 688812,8 723478,9 739592,3 704702,8

Gön, dəri, təbii xəz və 
onlardan hazırlanan mə-
mulatlar 

809,4 1703,7 2742,4 5401,3 28147,3 29740,3 17715,0 

Kağız və karton, onlardan 
hazırlanan məmulatlar 18458,4 58431,1 127093,3 90517,9 162458,8 197200,4 195409,9

Toxuculuq materialları 
və məmulatları 25166,8 64867,5 61035,3 89123,6 430970,9 461717,9 401821,6

Geyim 4148,2 16685,7 7103,9 10147,0 86061,3 96009,9 73987,8
Cəmi: 270397,7 589217,9 1431693,0 1561252,0 2411137,1 2710770,5 2592776,9

İX
R

A
C

 

Diri heyvanlar və heyvan 
mənşəli məhsullar 462,4 1469,3 547,3 2343,3 12090,0 23231,3 19444,6 

Bitki mənşəli məhsullar 28457,8 193574,4 190337,2 335892,0 584702,4 625898,6 624398,7
Heyvan və bitki mənşəli 
piylər və yağlar 3606,0 68417,6 188255,5 153335,3 16861,9 18451,0 24726,1 

Hazır ərzaq məhsulları, 
içkilər, sirkə, tütün 24167,9 63454,6 214202,9 278889,2 90707,7 104623,8 91365,2 

Gön, dəri, təbii xəz və 
onlardan hazırlanan mə-
mulatlar 

1663,5 2253,2 11798,5 12184,9 13340,2 11857,6 8400,1 

Kağız və karton, onlardan 
hazırlanan məmulatlar 594,5 3338,0 4073,9 4736,1 9882,7 7020,5 4435,9 

Toxuculuq materialları 
və məmulatları 40774,8 57047,5 42785,2 32866,7 135209,5 185435,1 182123,6

Geyim 20,3 205,7 33,1 150,2 165,0 848,6 876,7
Cəmi: 96141,2 389760,3 652033,6 820397,7 862959,4 977366,5 955770,9

S
A

L
D

O
 

Diri heyvanlar və heyvan 
mənşəli məhsullar -31164,4 -43464,1 -85668,6 -133684,7 -266787,1 -276312,1 -303310,4

Bitki mənşəli məhsullar -91030,4 21641,4 -247086,8 -121494,9 24448,1 -119823,8 -90062,1
Heyvan və bitki mənşəli 
piylər və yağlar -7636,4 32275,4 94549,4 69501,2 -124026,6 -122792,9 -137197,9

Hazır ərzaq məhsulları, 
içkilər, sirkə, tütün -35289,6 131066,7 402169,2 409923,6 -632771,2 -634968,5 -613337,6

Gön, dəri, təbii xəz və 
onlardan hazırlanan mə-
mulatlar 

854,1 549,5 9056,1 6783,6 -14807,1 -17882,7 -9314,9 

Kağız və karton, onlardan 
hazırlanan məmulatlar -17863,9 -55093,1 -123019,4 -85781,8 -152576,1 -190179,9 -190974 

Toxuculuq materialları 
və məmulatları 15608 -7820 -18250,1 -56256,9 -295761,4 -276282,8 -219698 

Geyim -4127,9 -16480 -7070,8 -9996,8 -85896,3 -95161,3 -73111,1
Cəmi: -174256,5 -199457,6 -779659,4 -740854,3 -1548177,7 -1733404,0 -1637006,0

 

Mənbə: ARSK-nın məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. [3, s. 593-598] 
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Göründüyü kimi, 10 ildə aqrar sahə məhsullarının idxalının həcmi 1,2 milyard dollar, yəni 
181% artmışdır. Burada ən çox artım heyvan mənşəli məhsullarda və toxuculuq materiallarında 
müşahidə olunur. Son 10 ildə ixracın həcmi isə 303,7 milyon dollar və ya 1,5 dəfə artmışdır. Bu 
artım aqrar sahənin potensialından daha səmərəli istifadə edilməsi hesabına əldə edilmişdir. 

2000-ci ildə idxalın strukturunda ərzaq və heyvandarlıq məhsullarının payı 2020-ci ilə nisbətən 
daha azdır. Fikrimizcə, təhlillərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda ixracyönümlü aq-
rar məhsulların istehsalının dövlət tənzimlənməsi mexanizminin qurulması və təkmilləşdirilməsi-
nə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Son illərdə ölkənin iqtisadi əlaqələri təkcə yaxın ölkələr ilə deyil, daha çox uzaq ölkələr ilə 
intensiv xarakter daşımışdır. Ölkənin ticarət dövriyyəsində İtaliya, Türkiyə, İsrail, ABŞ, Çin, Ru-
siya, Almaniya, Gürcüstan, Ukrayna, İran dövlətləri ilə ticarət əlaqələri digər ölkələr ilə müqayi-
sədə daha çox olmuşdur. 2019-cu ildə xarici ticarət dövriyyəsinin 18,7%-i İtaliyanın, 17%-i Türki-
yənin, 10,9%-i Rusiyanın, 7,8%-i Çinin, 3,3%-i Almaniyanın, 3,2%-i Ukraynanın, 2,7%-i ABŞ-
ın, 2,4%-i Hindistanın, 2,3%-i Fransanın, ixracın isə 34,4%-i İtaliyanın, 18,9%-i Türkiyənin, 
5,2%-i Rusiyanın, 3,8%-i Yunanıstanın, 3,4%-i Xorvatiyanın, 3,4%-i Gürcüstanın, 3,3%-i Hindis-
tanın, 3,2%-i İsrailin, 3,1%-i Çinin payına düşür. [6] 

Araşdırmalar, müşahidələr və keçirilən sorğuların təhlili göstərir ki, Azərbaycanın kənd təsər-
rüfatında istehsal olunan məhsulların ixracını həm məhsulların növ sayında, həm də çəkisində art-
mağa geniş imkanları vardır. Bu məhsullardan pambığı, üzümü, çayı, bostan məhsullarını ixrac 
olunan məhsullar sırasına daxil etməklə, kartof, bostan məhsulları, tərəvəz və meyvə məhsullarının 
istehsal həcmini artırmaq imkanı vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, pambıq strateji məhsul olmaqla 
bərabər yüksək əmək tutumlu sahə hesab edilir. Bu da əhalinin işlə təmin olunmasında, emal və 
yüngül sənaye sahələrinin inkişafında xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Digər məhsullar kar-
tof, çay, üzüm, dənli bitkilər və s. məhsulların istehsalının artımı istehsalda innovasiya texnologi-
yalarının tətbiqi yolu ilə intensiv istehsala nail olmaqla məhsul istehsalını artırmaq mümkündür. 
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatında innovasiya texnologiyalarının və aqrotexniki tədbir-
lərin düzgün qarşılıqlı vəhdəti, eyni zamanda əldə olunmuş təcrübələr müqabilində pambığın məh-
suldarlığını 30-35 sentnerə, kartofun məhsuldarlığını 400-450 sentnerə, buğdanın məhsuldarlığını 
40-45 sentnerə, üzümün məhsuldarlığını texniki sortlarda 100-150 sentnerə, süfrə sortlarında 200-
250 sentnerə çatdırmaq mümkündür ki, bu da tələbatdan artıq məhsul istehsalının ixracının artma-
sına geniş yollar açır. Qeyd etmək lazımdır ki, məhsulun becərilməsini mütəmadi olaraq davam 
etdirmək, məhsuldarlığın iqtisadi rayonlar və regionlar üzrə ixtisaslaşmasını düzgün müəyyən et-
mək və toplanmış təcrübələr nəticəsində məhsuldarlığın daha 20-25% artırılması mümkündür. Ey-
ni zamanda heyvandarlıqda damazlıq işlərini yaxşılaşdırmaqla və süni mayalanmanı genişləndir-
məklə ət və süd məhsullarını 3 dəfə artırmaq mümkündür. Heyvandarlıqda son illərdə həyata keçi-
rilən tədbirlərdən əldə olunan nəticələr də bu fikri söyləməyə imkan verir.  

 
Nəticə 

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, son illər kənd təsərrüfatında istehsal olunan ərzaq məh-
sullarından bitkiçilik məhsulları, o cümlədən kartof, tərəvəz, meyvə, çay yarpağı və az miqdarda 
şəkər çuğunduru ölkədən ixrac olunur. Fikrimizcə, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsulla-
rının ixracının artırılması və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə aşağıdakı 
məsələlərin öz həllini tapması məqsədəuyğun hesab olunur: 

- məhsul istehsalında innovasiya texnologiyalarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi və 
stimullaşdırılması; 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının ixtisaslaşdırılmış emalının təmin edilməsi və inhisarçılıq prin-
siplərinin tamamilə aradan qaldırılması; 

- örtülü sahə tərəvəzi istehsalının stimullaşdırılması və daha da genişləndirilməsi, o cümlədən 
örtülü sahənin istiliklə təmin edilməsi proqramlarının işlənib hazırlanması, o cümlədən örtülü 
sahədə istehsal olunan məhsulların ixrac olunmasına dövlət dəstəyinin təmin edilməsi; 
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- kənd təsərrüfatında əsas istehsal ehtiyatı olan torpaqların münbitliyinin və ekoloji mühitin 
qorunub saxlanılması ilə bağlı tədbirlərin gücləndirilməsi; 

- ixrac infrastrukturunun yaradılması, ixracın gücləndirilməsi; 
- kənd təsərrüfatının ixtisaslaşması istiqamətində elmi-tədqiqat işlərinin sürətləndirilməsi və s. 
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Направления повышения экспортного потенциала производительной и 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции 
 

Резюме 
Цель исследования – проанализировать современное состояние производства товарной 

и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и выявить направления повыше-
ния экспортного потенциала. 

Методология исследования – в работе использованы статистический, системный под-
ход, методы анализа и обобщения. 

Значение исследования – заключается в увеличении производства экспортоориентиро-
ванной сельскохозяйственной продукции, производимой в стране, повышении конкурен-
тоспособности и качества, совершенствовании и повышении технологических возможнос-
тей производственных подразделений. 

Результаты исследования – обеспечить нашу страну импортозамещающей товарной и 
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией, способствовать увеличению про-
изводства наукоемкой продукции за счет применения достижений научно-технического 
прогресса. 

Оригинальность и научная новизна исследования – в статье исследуются возможнос-
ти увеличения производства товарной и конкурентоспособной сельскохозяйственной про-
дукции и анализируется потенциал в этой области. В исследовании анализируется 
взаимодействие этих направлений, перспективы развития и экспортные возможности, а так-
же вносятся соответствующие предложения по эффективности и развитию мероприятий. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрный сектор, производство, экспорт, им-
порт, продовольственная безопасность. 
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The directions of increasing the export potential of marketable and competitive 

agricultural products 
 

Summary 
The purpose of the research - is to analyze the current state of production of marketable and 

competitive agricultural products and identify areas for increasing export potential. 
The methodology of the research-statistical, systematic approach, analysis and generalization 

methods were used in the research work. 
The practical importance of the research - is to increase the production of export-oriented 

agricultural products that produced in the country, increase competitiveness and quality, enable to 
improve and enhance the technological capabilities of units of producing products. 

The results of the research - to provide our country with import-substituting marketable and 
competitive agricultural products, to contribute increasing the production of science intensive 
products through implementation of scientific and technological progress  

The originality and scientific novelty of the research - in the article the possibilities of 
increasing the production of marketable and competitive agricultural products were studied and 
analyzed potential in this area. In the research, the interaction of these areas, development 
prospects and export opportunities were analyzed and made relevant proposals on the effectiveness 
and development of measures. 

Key words: agriculture, agrarian sector, production, export, import, food safety. 
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AQRAR SFERADA İSTEHSAL POTENSİALINDAN İSTİFADƏNİN 

SƏMƏRƏLİLİYİNİN METODOLOJİ ƏSASLARI 
 

Xülasə 
Məqalədə müasir şəraitdə ən aktual məsələlərdən hesab edilən kənd təsərrüfatının istehsal 

potensialından istifadənin səmərəliliyinin artırılması və resurs potensialı məsələləri tədqiq edilir. 
Torpaq potensialı kənd təsərrüfatı istehsalının  əvəzolunmaz amili olmaqla, həm əmək obyekti, 
həm də istehsal vasitəsi kimi çıxış edir. Aqrar-sənaye sferasının əsas vəzifəsi kənd təsərrüfatını 
zəruri istehsal potensialı ilə təmin etməklə istehsalın dayanıqlı inkişafına nail olmaq, daxili bazarı 
ərzaq və kənd təsərrüfatı xammalı ilə etibarlı şəkildə təmin etmək və bu sahədə daha səmərəli 
nəticələr əldə etməklə bağlı əsas hədəfləri reallaşdırmaqdır. İstehsal potensialından istifadənin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi əsas istehsal ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması, 
habelə mövcud iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması və mövcud imkanlardan daha təkmil istifadə 
yollarının müəyyən edilməsi ilə birbaşa bağlıdır. 

Xüsusilə kənd ərazilərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirilməsi, iqtisadi vəziyyətin yax-
şılaşdırılması və mövcud imkanlardan daha təkmil istifadə yollarının müəyyən edilməsi ilə bütün 
növ torpaq resursunun qiymətləndirilməsi və torpağın məhsuldarlığının artırılması problemləri, 
habelə əmək və istehsal ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün göstərici-
lər sisteminin təsiri təhlil edilir.  

Tədqiqatın məqsədi. Tədqiqatın məqsədi əsas istehsal potensialından, xüsusilə torpaqlardan 
səmərəli istifadə etməklə, aqrar sahədə məhsuldarlığın artırılmasına, mühüm ərzaq məhsullarının 
idxalından asılılığın azaldılmasına və aradan qaldırılmasına, ərzaq təhlükəsizliyinin və davamlı 
inkişafın təmin edilməsinə, innovativ yanaşmaların və yeni istehsal istiqamətlərinin yaradılmasına 
nail olmaq üçün təkliflərin hazırlanmasıdır. 

Tədqiqatın metodoloji bazasını bu sahədə mövcud olan elmi-nəzəri yanaşmalar, tədqiqat 
xarakterli əsərlər, digər tədris-metodiki nəşrlər təşkil edir.   

Tədqiqat metodları. Tədqiqatın aparılmasında analiz, müqayisə, analitik ümumiləşdirmə, sis-
temli yanaşma və sintez metodlarından istifadə edilmişdir.   

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, aqrar sahədə 
bütün resursların istehsal prosesinə cəlb edilməsi istehsal potensialının artırılmasına və torpaq sa-
hələrindən kompleks istifadənin səmərəliliyinə nail olmağa imkan verə bilər. Belə qənaətə gəlinib 
ki, istehsal potensialı hər bir komponentin imkanlarından, istehsal prosesində istifadə olunan 
resursların keyfiyyətindən, məhsulun strukturundan və fiziki-kimyəvi göstəricilərindən də asılıdır. 

Açar sözlər: istehsal potensialı, resurs, torpaq ehtiyatlarından istifadə, əmək ehtiyatları, sə-
mərəlilik, qiymətləndirmə, keyfiyyət. 

 
Giriş 

Aqrar sahədə istehsal potensialından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi onun hər 
bir elementinə spesifik xüsusiyyətləri baxımından fərdi yanaşma tələb edir. Kənd təsərrüfatının 
resurs potensialı ilk növbədə torpaq ehtiyatları, əmək resursları və əsas vəsaitlərin dəyəri ilə öl-
çülür. Bu həm də onunla bağlıdır ki, torpaqdan, əmək ehtiyatlarından, maddi-texniki ehtiyatlardan 
istifadə, istehsal strukturunun və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, ətraf mühitin mühafizəsi və 
ekoloji tarazlıq, mövcud vəziyyət, iqtisadi inkişafa təsiri və s. məsələlər müasir dövrdə qarşıda 
duran əsas vəzifələr kimi baxılır  [1, s. 543]. 
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Bazar münasibətlərinin formalaşmağa başladığı ilk dövrlərdə aqrar sahə istehsal potensialının 
formalaşması prosesindəki mənfi tendensiyalarla, o cümlədən maddi-texniki potensialın azalması, 
əmək resursları ilə məşğulluq səviyyəsi arasındakı disbalans, torpaq ehtiyatlarından qeyri-səmərəli 
istifadə ilə müşayiət olunurdu. 

 Ona görə həmin dövrdə kənd təsərrüfatının istehsal potensialından istifadənin səmərəliliyinin 
artırılması mexanizminin hazırlanması aqrar siyasətin prioritetlərindən biri kimi qəbul edildi və bu 
problem bu gün də aktuallığını qorumaqdadır.  

Torpaqdan istifadənin iqtisadi səmərəliliyi 
Torpaq potensialı kənd təsərrüfatı istehsalında ən vacib amildir. Torpaq insan cəmiyyətinin 

yaşaması üçün vacib şərt olmaqla insanın hərtərəfli tələbatının ödənilməsi üçün iqtisadi, sosial 
məişət və estetik əvəzolunmaz vasitədir [2, s.101].  

Kənd təsərrüfatında torpaq həm əmək obyekti, həm də istehsal vasitəsi kimi çıxış etdiyindən o, 
istehsalın əvəzolunmaz bir amilidir. İstehsal vasitələrinin digər elementləri ilə bağlı qeyd etmək 
lazımdır ki, onların bəzilərini başqaları ilə əvəz etmək mümkündür. Məsələn, elmi və texnoloji 
tərəqqi zamanı texniki vasitə və qurğuların köhnəlmiş növləri daha təkmil vasitələrlə əvəz olunur 
və s. 

Torpağın qiymətləndirilməsində onun təbii və iqtisadi münbitliyi fərqləndirilir. Təbii münbitlik 
torpağın əmələ gəlməsi prosesi nəticəsində yaranır və torpağın bilavasitə özünə məxsusdur. İqti-
sadi münbitlik həm təbiət qüvvələrindən, həm də insanın təsirindən asılıdır və məhsuldarlığa ciddi 
təsiri ilə ölçülür. Digər istehsal vasitələri ilin istənilən vaxtında istifadə olunsa da, torpaqdan is-
tifadə tsiklik olaraq həyata keçirilir. Bu hal, hər bir təbii-iqlim zonası üçün məhsulların xüsusiy-
yətlərini nəzərə almağı tələb edir, iş müddəti müəyyən vaxtla məhdudlaşır. 

Torpaq örtüyünün təbii zonalarda fərqli xüsusiyyəti istehsal sahələrinin yerləşdirilməsi və 
ixtisaslaşdırılmasının istiqamətini müəyyənləşdirir. Beləliklə, istehsal potensialı olan torpaq 
müəyyən miqdarda məhsul istehsal etməyə qadirdir və iqtisadi amillərin təsiri ilə məhsuldarlıq 
xüsusiyyətlərini və münbitliyini artırır. Torpaq ehtiyatlarının qeyd olunan xüsusiyyətlərinin nəzərə 
alınması kənd təsərrüfatı istehsalının formalaşmasını və bioloji proseslərin effektiv şəkildə həyata 
keçirilməsini təmin edən qarşılıqlı iqtisadi və təbii-texnoloji şərtlərin məcmusu ilə şərtlənir. 

Torpaq qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların iqti-
sadi qiymətləndirilməsi dövlət torpaq kadastrının tətbiqi ilə təmin edilir. Torpaqların iqtisadi mün-
bitliyini xarakterizə edən qiymətləndirmə torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsində, kənd təsərrüfa-
tının iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsində, istehsalın planlaşdırılması və iqtisadi stimul-
laşdırılması üçün müvafiq tənzimləmə bazasının hazırlanmasında, istehsalın səmərəliliyi ilə bağlı 
müqayisəli təhlillərin aparılmasında, eləcə də torpaqdan istifadə ilə bağlı digər problemlərin 
həllində mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı prosesində torpaq ehtiyatlarının əhəmiyyəti bu sahədən kənara çı-
xır, çünki kənd təsərrüfatı istehsalı iqtisadiyyatın bir çox sahələri ilə qarşlıqlı əlaqədə olur. Nəti-
cədə torpağın məhsuldarlığının artırılması problemləri bütövlükdə aqrar-sənaye sferasının inkişa-
fında vacib hala gəlir.  

İqtisadi ədəbiyyatlarda torpaqdan istifadə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün metodoloji 
meyarlar və göstəricilər fərqləndirilir. Ümumiyyətlə torpağı qiymətləndirərkən, məhsuldarlıq 
anlayışı önə çəkilməklə prosesdə gəlirlilik məsələsi daha məqbul hesab edilir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsinə əsasən iki yanaşma mövcud-
dur: dəyərə və əldə olunan effektə görə. 

- Dəyər yanaşmasına görə torpaq ehtiyatlarını dəyər ifadəsində xarakterizə etmək zəruridir.  
- Əldə olunan effektə görə də qiymətləndirmədə xərc konsepsiyası nəzərə alınır və burada əsas 

məsələ nəticə əldə etməkdir. 
Beləliklə, torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsi konsepsiyasını təhlil edərkən qiymətləndirmə 

metodologiyasında torpaqların məhsuldarlığını və iqtisadi səmərəliliyini müəyyən edən məhsul- 
darlıq və istehsal xərcləri göstəricilərinin əhəmiyyəti daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. 
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Torpaq ehtiyatlarından istifadənin və onun səmərəliliyinin iqtisadi qiymətləndirilməsi müəyyən 
mərhələləri əhatə edir. Qiymətləndirmənin nəticələri isə kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi səmə-
rəliliyinin təhlili, habelə resurslardan istifadə səviyyəsinin müqayisəli təhlili zamanı tətbiq olunur. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda aşağıdakı mərhələlər və qiymətləndirmə növləri fərqləndirilir: 
- torpaqların keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi; 
- xüsusi iqtisadi qiymətləndirmə; 
- istehsal vasitəsi kimi torpaqların iqtisadi münbitliyinə görə müqayisəli iqtisadi qiymətləndiril-

məsi; 
- torpaq, istehsal vasitələri və əmək ehtiyatları da daxil olmaqla istehsal potensialının iqtisadi 

qiymətləndirilməsi; 
- sahələrin spesifikliyi baxımından kənd təsərrüfatı torpaqlarının iqtisadi qiymətləndirilməsi.  
Kənd təsərrüfatı sahələrinin səmərəliliyini təhlil edərkən torpaqların iqtisadi qiymətləndirilmə-

sində aşağıdakı göstəricilər sistemindən istifadə olunur: 
- konkret məhsul növləri üzrə məhsuldarlığın səviyyəsi; 
- müxtəlif məhsuldar torpaqlarda səmərəliliyi xarakterizə edən ümumi məhsulun dəyəri; 
- keyfiyyətindən asılı olaraq torpaqların istifadəsi üzrə əldə edilən diferensial gəlir. 
Torpağın qiymətləndirilməsi zamanı əvvəlcə torpaqların keyfiyyətinin, sonra isə istehsal olu-

nan məhsulların iqtisadi səmərəliliyinin təhlili aparılır. Kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyi-
nin müqayisəli iqtisadi təhlili aparılarkən bütün növ torpaq resursunun qiymətləndirilmələrini tət-
biq etmək lazım gəlir. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatında torpaqların pul, kadastr qiymətləndiril-
məsi, habelə kənd təsərrüfatı torpaqlarının standart qiymətləri nəzərə alınır. 

Torpağın iqtisadi qiymətləndirilməsi yalnız torpaqların deyil, həm də torpaqların təsnifatını tə-
min edir. Torpaq fondu təsnif edilərkən torpaqların məqsəd və istifadə təyinatı üzrə təbii və iqtisadi 
keyfiyyətlərə, habelə onların qorunması tədbirlərinə əsaslanan ən yüksək, ən aktiv hissəsi müstəqil 
sahələr kimi başa düşülür. 

Torpaqdan istifadənin iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün iqtisadi ədəbiyyatlarda 
aşağıdakı xüsusi və köməkçi göstəricilər sistemindən istifadə edilir: kənd təsərrüfatı sahələrinin 
hər 100 hektarına düşən ümumi və əmtəəlik məhsul, ümumi gəlir və mənfəət, istehsal xərcləri, hər 
ha torpaq sahəsinə düşən gəlir, məhsuldarlıq və s. 

Torpaq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında əsas istehsal vasitəsi olduğu üçün kənd təsərrü-
fatı məhsulu istehsalçılarının bu istehsal vasitəsinə çıxışının yaxşılaşdırılması və ümumilikdə tor-
paq resurslarından səmərəli istifadə olunması aqrar sahədə istehsalın stimullaşdırılması baxımın-
dan mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

 Ölkədə kiçik torpaq sahələrinə malik ailə təsərrüfatlarının üstünlük təşkil etməsi bu sahənin 
rəqabətqabiliyyətliliyinə ciddi mane olan əsas faktorlardan biridir. Kənd təsərrüfatı təyinatlı tor-
paqlardan bir sıra hallarda öz təyinatı üzrə istifadə olunmaması isə bu istiqamətdə son dövrlərdə 
bir çox işlərin görülməsinə baxmayaraq mühüm bir problem olaraq qalır. [3, s. 88] 

Aqrar sferada istehsal resursları ilə təmin olunmada torpaq ən aparıcı mövqeyə malikdir. 
Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin miqyasında ciddi artıma nail 
olmaq çox çətindir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin qorunmasına ciddi 
ehtiyac vardır. Torpaqlardan səmərəli istifadə yararlı torpaqların qorunması və gələcək nəsillərə 
ötürülməsi baxımından olduqca vacib məsələlərdən hesab edilir.  

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əksəriyyəti xırda təsərrüfatlar forma-
sında fəaliyyət göstərirlər. Belə ki, aqrar sahədə xırda təsərrüfatlar üstünlük təşkil etdiyindən bu 
təsərrüfatların əksəriyyətində torpaq sahəsi 1,5-2 hektardan çox deyil [4]. 

Bu baxımdan şəhər yerlərində hidroponik və digər innovativ texnologiyalardan istifadə olun-
maqla, “torpaqsız sahələrdə” kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi təcrübəsi də yayılmaq-
dadır. [3, s. 8] 
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Əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 
Kənd təsərrüfatında istehsal resursları içərisində əmək ehtiyatlarından istifadə spesifik xüsu-

siyyətlərə malikdir.Əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün göstəri-
cilər sistemi istifadə olunur və həmin göstəricilər üç qrupa bölünür: 

- əmək ehtiyatlarının kənd təsərrüfatı istehsalına cəlb edilməsi səviyyəsi; 
- iş vaxtından istifadə əmsalı; 
- əmək resurslarından istifadənin səmərəliliyi. 
Göstəricilərin ilk iki qrupu əmək resurslarının istehsalatda iştirak səviyyəsini, üçüncü qrup isə 

əmək ehtiyatlarından intensiv istifadəni xarakterizə edir.Əmək ehtiyatlarının kənd təsərrüfatı is-
tehsalına cəlb olunma səviyyəsini xarakterizə edən göstərici işçilərin orta illik sayını mövcud əmək 
ehtiyatlarının sayına bölməklə hesablanan əmək ehtiyatlarından istifadə əmsalıdır. 

İş vaxtından istifadəni əks etdirən göstəricilərə aşağıdakılar daxildir: 
- bir işçinin faktiki olaraq işlədiyi adam günlərinin sayı; 
- il ərzində işlənmiş iş vaxtının mümkün iş vaxtı fonduna nisbəti. 
Əmək məhsuldarlığı 
Əmək resurslarından istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edən ümumi göstərici əmək məh-

suldarlığı hesab edilir. Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığı müəyyən işçinin mövcud əmək 
potensialından maksimum və səmərəli istifadə etmək qabiliyyətini ifadə edən iqtisadi bir kate-
qoriyadır.  

Məhsuldarlıq kənd təsərrüfatı istehsalının inkişaf səviyyəsini əks etdirən göstəricidir. Əmək 
məhsuldarlığının yüksəldilməsi minimum əmək sərfi ilə maksimum məhsul istehsalı ilə əlaqədar-
dır. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi əmək proseslərinin və idarəetmənin nəticəsini ifadə 
edir. Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinin əhəmiyyəti bir də onunla izah 
olunur ki, kənd təsərrüfatı həm də digər sahələr üçün xammal bazasıdır (yeyinti, yüngül sənaye və 
s. üçün) və ərzaq təminatının əsas mənbəyidir. Lakin kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının 
sadəcə artırılması deyil, onun dinamik artımına nail olunması vacibdir [1, s. 554]. 

Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığı istehsalın təhlili və artırılması, ehtiyatların müəyyən 
edilməsi məqsədilə istifadə olunan ən mühüm səmərəlilik göstəricilərindən hesab edilir.  

Əmək məhsuldarlığının artması özünü aşağıdakı şəkildə göstərir: 
- vaxt vahidi müddətində istehsalın artması; 
- vaxt vahidi müddətində məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması; 
- məhsul vahidinə əmək xərclərinin azaldılması; 
- məhsulun maya dəyərində əmək xərclərinin payının azaldılması; 
- məhsulların istehsal müddətinin azaldılması; 
- istehsal həcminin və gəlirin artması. 
Araşdırmalar göstərir ki, əmək məhsuldarlığı, ilk növbədə işçilərin əmək funksiyalarını yerinə 

yetirmələrinin təbiəti ilə müəyyən edilir. Əmək məhsuldarlığı birbaşa istehsal prosesində iştirak 
edən işçilərin idarəedilməsi və saxlanmasından asılı olaraq formalaşır.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında əmək məhsuldarlığını hesablamaq üçün natural və də-
yər göstəricilərindən istifadə edilir. Ayrı-ayrı sahələrdə və ya bütövlükdə kənd təsərrüfatı istehsa-
lında əmək məhsuldarlığı hesablanarkən cari, yəni müəyyən bir ildə bazar qiymətləri və müqayi-
səli qiymətlər tətbiq olunur. Müəyyən bir region daxilində eyni növ ixtisaslaşmış təsərrüfatlarda 
əmək məhsuldarlığını hesablayarkən kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunu qiymətləndirmək üçün 
cari bazar qiymətlərindən istifadə olunur. Fərqli ixtisaslaşmış zonalarda əmək məhsuldarlığını mü-
qayisə etmək üçün bazar qiymətləri uyğun deyil. Bu məqsədlə bütün kənd təsərrüfatı istehsalçıları 
ümumi məhsulun fiziki həcminin müqayisəsini təmin edən,bir neçə il ərzində dəyişməz qiymət-
lərdən istifadə edirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatında ümumi məhsul göstəricisinə görə əmək məhsul-
darlığının hesablanması zamanı dəyər ifadəsindən istifadənin özünəməxsus çatışmazlıqları yara-
nır. Ona görə də əmək məhsuldarlığının ümumi deyil, xalis istehsal ilə qiymətləndirilməsi zərurəti 
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özünü göstərir. Xalis məhsul göstəricisini istifadə edərək əmək məhsuldarlığının hesablanması 
müəyyən bir təsərrüfatda əməyin maya dəyərinin səmərəliliyinin real səviyyəsini əks etdirir, buna 
görə müasir şəraitdə bu göstərici əməyin istifadəsinin səmərəliliyi göstəricilər sistemində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  

Təcrübədə daha yüksək əmək məhsuldarlığı daha az əmək intensivliyi və əksinə, əmək məhsul-
darlığının artım sürəti əmək intensivliyinin azalma sürəti ilə özünü göstərir. Məlum olduğu kimi, 
kənd təsərrüfatı istehsalında həm kənd təsərrüfatının özündən, həm də digər sahələrindən olan 
geniş işçi heyəti iştirak edir. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına sərf olunan bütün 
əmək növləri iki qrupa bölünür: 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan işçilərin kateqoriyasından asılı olaraq 
iş vaxtı; 

- digər sahələrdən cəlb olunan işçilərin və kənd təsərrüfatında bilavasitə çalışan işçilərin 
əməyini özündə cəmləşdirən maddi əmək məsrəfi. 

Kənd təsərrüfatında istehsala çəkilən əmək xərcləri birbaşa və dolayı xərclərə bölünür. Birbaşa 
xərclər müəyyən məhsulların istehsalı və ya saxlanmasında birbaşa iştirak edən işçilərin əmək 
xərcləridir. Məhsul istehsalında iştirak dərəcəsi baxımından birbaşa əmək xərcləri kənd təsərrüfatı 
istehsalında fəaliyyət göstərən sosial əməyin tərkibindəki aktiv və daha böyük işçi qrupudur. 
Dolayı xərclərə müəyyən bir məhsul növünün istehsalında birbaşa iştirak etməyən, lakin ayrı-ayrı 
sahələrdə və ya bütövlükdə aqrar iqtisadiyyatda istehsal, idarəetmə və texniki xidmətin təşkili ilə 
əlaqəli olan işçilərin əmək xərcləri daxildir. 

Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının səviyyəsini təhlil edərkən ilk növbədə birbaşa əmək 
xərclərini nəzərə almaq lazımdır. Bu, idarəetmə və texniki işçilərin əmək xərclərinin məhsul 
növünə görə bölgüsünün mürəkkəbliyi ilə əlaqədardır.Kənd təsərrüfatında texnoloji tərəqqinin 
inkişafı və kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin sayının artması ilə dolayı əmək xərclərinin başqa bir 
rolu artır. Buna görə də əmək məhsuldarlığının səviyyəsinin daha dəqiq hesablanması üçün birbaşa 
əmək xərcləri ilə yanaşı bölüşdürülə bilən əmək xərcləri də nəzərə alınmalıdır. 

Əmək məhsuldarlığının əsas göstəriciləri əldə edilən məhsullarla sərf olunan vaxt arasındakı 
əlaqəni əks etdirir, buna görə də əmək resurslarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyini tam şəkildə 
xarakterizə edir. 

Əmək məhsuldarlığı göstəriciləri bir sıra üstünlüklərə malikdir. Belə ki, bu göstəricilər məhsul 
çeşidindəki struktur dəyişikliyindən təsirlənmir, onlardan texnoloji əməliyyatlara çəkilən əmək 
xərclərini hesablamaq üçün istifadə etmək mümkün olur, istehsala yönəldilən əməyin real 
xərclərini əks etdirir. Eyni zamanda məhsulun keyfiyyəti fiziki baxımdan əks olunmur. 

Həm natural, həm də dəyər baxımından əmək məhsuldarlığının əsas göstəricilərinin çatışmayan 
cəhəti onunla bağlıdır ki, bu göstəriciləri yalnız il ərzində hesablamaq olar. Kənd təsərrüfatında iş 
dövrü ilə məhsul istehsalı bir vaxta düşmədiyi üçün əmək məhsuldarlığı təsərrüfat ilinin son 
nəticələri yekunlaşdıqdan sonra hesablanır. [1, s. 555 ]  

Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı istehsalının ara əməliyyatları zamanı əmək xərclərinin səmə-
rəliliyinə operativ nəzarət etmək üçün hər hansı bir dövrdə əldə olunan səviyyəni bilmək zəruridir. 
Bu məqsədlər üçün təcrübədə əlavə göstəricilərdən istifadə olunur. Həmin göstəricilər əmək 
xərclərinin səmərəliliyi haqqında tam məlumat verməsələr də texnoloji proseslərin aralıq əməliy-
yatlarında əmək məhsuldarlığını - iş vahidinin həcmini ifadə edirlər. 

Kənd təsərrüfatında əmək məhsuldarlığının əksər göstəriciləri istehsalın və ya gəlirin əmək 
xərclərinə bölünməsi ilə və ya əksinə hesablanır. Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı istehsalının əsas 
xüsusiyyətlərindən biri eyni vaxtda bir neçə məhsul növü istehsal olunması ilə bağlıdır ki, bunun 
nəticəsində istehsala çəkilən əmək xərclərinin ümumi miqdarı bütün istehsal olunan məhsullar 
arasında bölüşdürülür. Bu da öz növbəsində əmək məhsuldarlığının artırılması mənbələrini müəy-
yənləşdirməyi və istehsalda yaranan ziddiyyətlərin həllini nəzərdə tutur. 

Qeyd etmək vacibdir ki, bu cür ziddiyyətlərin həlli insanların istehsal fəaliyyəti prosesində 
əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün istifadə olunmamış ehtiyatların mövcudluğunda özünü 
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göstərir. Ona görə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsində mövcud ehtiyatları müəyyənləşdir-
mək üçün daim işlək bir sistemə ehtiyac duyulur ki, bu da istehsal prosesinin bütün mərhələləri ilə 
üzvi şəkildə bağlıdır.  

Əsas vəsaitlərdən istifadənin qiymətləndirilməsi 
Kənd təsərrüfatında istehsal resurslarından biri də əsas vəsaitlərdir və onlardan istifadə səviy-

yəsinin qiymətləndirilməsi praktiki baxımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kənd istehsalında əsas 
vəsaitlərin aşağıdakı qiymətləndirmə növləri tətbiq olunur: 

- amortizasiya çıxılmadan əsas vəsaitlərin ilkin dəyərində qiymətləndirmə. Əsas vəsait əldə 
etmə ilə bağlı məsrəflərin cəmi kimi ifadə edilir; 

- amortizasiyasız, məhsula hələ köçürülməmiş dəyəri xarakterizə edir; 
- amortizasiya çıxılmadan ilkin dəyərin yenidən qiymətləndirilməsi; 
- amortizasiya çıxarılaraq qiymətləndirmə. 
Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi dövri olaraq aqrar iqtisadiyyatda onların ölçüsü və 

quruluşu barədə məlumat əldə etmək, köhnəlmənin və istehsal xərclərinin daha dəqiq hesablan-
ması üçün aparılır. Məlumdur ki, istehsal prosesində bütün əsas fondlar köhnəlir, istifadə dəyərini 
itirir, tədricən sonrakı istifadə üçün yararsız hala gəlir və yeniləri ilə əvəz edilir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda əsas vəsaitlərin fiziki və mənəvi köhnəlməsi fərqləndirilir. Fiziki köh-
nəlmə ilkin texniki və istehsal xüsusiyyətlərinin, istifadə dəyərinin həm istifadəsi ilə əlaqədar, həm 
də hərəkətsizliyi zamanı baş verir.Təbii amillərin təsiri ilə əsas vəsaitlərin köhnəlməsi baş verir, 
buna görə tədricən yararsız hala düşür və yeniləri ilə əvəz olunması tələb olunur. Əsas vəsaitlərin 
fiziki amortizasiyasının iki növü müəyyən edilir.  

Birincisi, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi əməyin məhsuldar istifadəsi ilə əlaqədar baş verir və 
aşınma dərəcəsinə aşağıdakılar təsir edir:  

- əsas vəsaitlərin keyfiyyəti;  
- istehsal prosesində əsas vəsaitlərdən istifadənin intensivliyi;  
- texnoloji proseslərin təşkili xüsusiyyətləri;  
- əsas vəsaitlərin xarici şəraitin təsirindən qorunma dərəcəsi; 
- əsas fondlara qulluğun keyfiyyəti.  
Fiziki köhnəlmənin ikinci növü əsas vasitələrin istifadəsi ilə əlaqələndirilmir, əksinə, təbii qüv-

vələrin təsiri altında və əsas vasitələrin istehsalında istifadə edilən materialların köhnəlməsinin 
nəticəsi kimi xarakterizə edilir. 

Əsas vəsaitlərin mənəvi köhnəlməsi texnoloji tərəqqi nəticəsində, həmçinin fiziki və iqtisadi 
cəhətdən səmərəsiz olduqda baş verir. Elmi-texniki inkişaf sayəsində əsas vəsaitlərin keyfiyyəti 
yaxşılaşır və mövcud vəsaitlərin istehsal dəyəri azalır. Nəticədə əsas vəsaitlərin bərpası ucuzlaşır 
və məhsul vahidinə düşən əmək xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq yeni, daha məhsuldar 
əmək vasitələri yaradılır. Hər iki halda mövcud əsas vəsaitlər müəyyən dərəcədə mənəvi köh-
nəlməyə məruz qalır.  

Vaxtından əvvəl köhnəlmənin qarşısının alınması maşın və avadanlıqların modernləşdirilməsi, 
texnologiyaların, qurğuların və s. yenidən qurulması ilə mümkündür. Göstərilənlərlə yanaşı əsas 
fondlardan səmərəli istifadədə qabaqcıl metodlardan istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Təcrübə göstərir ki, əsas vəsaitlər intensiv istifadə edilərsə, amortizasiya daha çox sayda işlərə 
bölünür. Əsas vəsaitlərin istehsal prosesində həddən artıq istifadəsi və aktiv olmayan avadanlıqla-
rın istehsalata cəlb edilməsi maya dəyərinin artmasına səbəb olur. Bu səbəbdən əsas vəsaitlərin 
keyfiyyətinin artması, quruluşunun dəyişdirilməsi və tamlığının təmin edilməsi ilə ondan istifadə-
nin kompleks şəkildə yaxşılaşdırılmasının əhəmiyyəti artır. Həmçinin aqrar elmin ən yeni nailiy-
yətlərinin tətbiqi stimullaşdırılmalı, dövlət tərəfındən aqrar sahədə fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat 
institutlarının maddi-texniki bazası gücləndirilməli və elmi işçilərin əməyi stimullaşdırılmalıdır 
[5]. 

Əsas vəsaitlərdən səmərəli istifadə baxımından kənd təsərrüfatı istehsalının inkişaf tempinin 
artması, maya dəyərinin aşağı düşməsi və istehsalın gəlirliliyinin yüksəldilməsi ən vacib amillər-
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dən biridir. Beləliklə, əsas fondlardan istifadənin iqtisadi səmərəliliyi aşağıdakı göstəricilərdən 
istifadə etməklə hesablanır: 

- fondtutumu - əsas istehsal fondlarının orta illik dəyərinin ümumi məhsulun dəyərinə nisbəti; 
- fondverimi - ümumi məhsulun əsas istehsal vəsaitlərinin orta illik dəyərinə nisbəti;  
- əsas istehsal fondlarının orta illik dəyərinə düşən ümumi gəlir; 
- əsas istehsal fondlarının orta illik dəyərinə düşən xalis gəlir; 
- əsas istehsal fondlarının orta illik dəyərinə düşən mənfəət. 
Beləliklə, fondtutumu – istehsal olunan məhsulun dəyərinin hər 100 manatına düşən istehsal 

fondlarının məbləğidir. Fondverimi – fondun hər 100 manatına görə məhsul istehsalı ilə ölçülür. 
Bu, fondların məhsulun dəyərinə nisbəti ilə xarakterizə olunan iqtisadi səmərəlilik göstəriciləridir. 
[1, s. 272]. 

Araşdırmalara əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, əsas istehsal fondlarından istifadə səviyyəsinə 
çoxsaylı iqtisadi və təbii amillər təsir göstərir: istehsalın təmərküzləşməsı dərəcəsi və ixtisaslaş-
ması, məhsulların quruluşu, istehsalın mövsümi və ərazi xüsusiyyətləri, torpağın münbitliyi, sahə-
lərin ölçüsü və konfiqurasiyası, təbii-iqlim amilləri və s. 

 
Nəticə 

Beləliklə, kənd təsərrüfatında istehsalın iqtisadi səmərəliliyi hər bir istehsal resursundan istifadə 
səviyyəsindən birbaşa asılı olmaqla onlar arasındakı əlaqəni ifadə edir. İstehsalın iqtisadi səmərəli-
liyinin yüksəldilməsi isə istehsal potensialından və mövcud imkanlardan istifadədə ən optimal yol-
ların müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Bütövlükdə istehsal potensialından istifadənin səmərə-
liliyi onun tərkib elementlərinin istifadəsinin səmərəliliyi ilə xarakterizə olunur. Bəzi hallarda 
istehsal potensialının səmərəliliyi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və satışında resurs poten-
sialından istifadə səviyyəsi ilə ölçülür. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı, məhsul istehsalı ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması 
ümumiləşdirici və xüsusi göstəricilərin yüksəlməsinə səbəb olur. İstehsal prosesində iştiraka qədər 
maddi istehsalın ehtiyatları ayrıca elementlər kimi meydana gəlir. Hər hansı bir elementin ayrıca 
artması bütövlükdə istehsalın səmərəliliyinin birbaşa artmasına səbəb olmur, sadəcə onları cəm-
ləşdirməyə imkan verir.  

Beləliklə, bir mənbədən istifadənin səmərəliliyinin artırılması digər mənbələrin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsinə ehtiyac yaradır. Göstərilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, bütün mənbələrin 
istifadəsi və səmərəliliyinə əsaslanan resurs potensialından istifadənin səmərəliliyinin qiymətlən-
dirilməsi istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün ehtiyatların müəyyənləşdirilməsini 
əhatə edir. 

Şübhəsiz ki, istehsal potensialı hər bir komponentin imkanlarından, istehsal sistemindəki ehti-
yatların qarşılıqlı əlaqəsindən, məhsulların quruluşundan və parametrlərindən asılıdır. Deməli, re-
surs potensialının hər bir komponentinin imkanları istifadə olunmamış ehtiyatlardan ibarətdir. 
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Методологические основы эффективности использования производственного 

потенциала в аграрной сфере 
 

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности использования производ-

ственного и ресурсного потенциала сельского хозяйства, которые считаются наиболее ак-
туальными в современных условиях. Земельный потенциал является незаменимым фак-
тором сельскохозяйственного производства и выступает как предмет труда, так и средство 
производства. В частности, оценивается влияние системы показателей для оценки всех ви-
дов земельных ресурсов и повышения продуктивности земель, а также для оценки 
эффективности использования трудовых и производственных ресурсов на социально-эко-
номическое развитие сельских территорий, улучшение экономическая ситуация и опре-
деление способов более эффективного использования существующих возможностей. 

Цель исследования. Целью исследования является разработка предложений для дости-
жения повышения производительности в аграрной сфере путем эффективного использова-
ния основного производственного потенциала, особенно земель, снижения и устранения за-
висимости от импорта важных продуктов питания, обеспечения продовольственной без-
опасности и устойчивого развития, создания инновационных подходов и новых произ-
водственных направлений. 

Методологическую базу исследования составляют существующие в данной области 
научно-теоретические подходы, работы исследовательского характера, другие учебно-
методические публикации.   

Методы исследования. При проведении исследования использовались методы анализа, 
сравнения, аналитического обобщения, системного подхода и синтеза. 

Ключевые слова: производственный потенциал, ресурс, землепользование, трудовые 
ресурсы, эффективность, оценка, качество.  

Научная новизна исследования. В результате проведенных исследований установлено, 
что вовлечение всех ресурсов в процесс производства в аграрной сфере может позволить 
добиться повышения ресурсного потенциала и эффективности комплексного использова-
ния земельных участков. Сделан вывод, что производственный потенциал зависит также от 
возможностей каждого компонента, качества ресурсов, задействованных в производствен-
ном процессе, от структуры и физико-химических показателей продукции. 
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Methodological bases of efficiency of use of production potential in agrarian sphere 

 
Summary 

The article examines the issues of increasing the efficiency of the use of agricultural production 
potential and resource potential, which are considered to be the most pressing issues in modern 
conditions. Land potential is an indispensable factor of agricultural production and acts as both an 
object of labor and a means of production. In particular, the impact of the indicator system is 
assessed to assess all types of land resources and increase land productivity, as well as to assess 
the effectiveness of the use of labor and production resources, with the socio-economic 
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development of rural areas, improving the economic situation and identifying ways to make better 
use of existing opportunities. 

The purpose of the study is to develop proposals to achieve productivity improvement in the 
agricultural sector by effectively using the main production potential, especially land, reducing 
and eliminating dependence on imports of important food products, ensuring food security and 
sustainable development, creating innovative approaches and new production directions. 

The methodological basis of the research consists of existing scientific and theoretical 
approaches in this field, research works, and other educational and methodological publications. 

Research methods. Methods of analysis, comparison, analytical generalization, system 
approach and synthesis were used in the study. 

As a result of research, it was determined that the involvement of all resources in the 
agricultural sector in the production process can increase production capacity and achieve the 
efficiency of integrated land use. It was concluded that the production potential depends on the 
capabilities of each component, the quality of resources used in the production process, the 
structure and physical and chemical characteristics of the product. 

Key words: production potential, resource, land use, labor resources, efficiency, evaluation, 
quality. 
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AZƏRBAYCAN BANK SEKTORUNUN DEVALVASİYA DÖVRÜNDƏ 
SƏMƏRƏLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi: Bu tədqiqatın məqsədi Məlumat Zərfinin Təhlili (DEA) yanaşmasından 
istifadə etməklə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlət və özəl bankların səmərəliliyini qiy-
mətləndirməkdir.  

Tədqiqatın metodologiyası: Bu təhlildə DEA Solver tətbiqi və Data Envelopment Analysis 
(MZT) metodunun CCR (Charnes Cooper Rhodes) modeli tətbiq edilmişdir. Bununla yanaşı, giriş 
dəyişənləri (inputs) “aktivlər”, “kapital” və “faiz xərcləri”; Çıxış dəyişənləri olaraq (outputs) “xalis 
mənfəət” və “faiz gəliri” dəyərlərindən istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Bu araşdırmada Azərbaycan bank sektorunun 2016-cı il üzrə 
aktivlərinə görə ən böyük 10 bankının məlumatları istifadə edilib.  

Tədqiqatın nəticələri: Azərbaycanın bank sektorunda fəaliyyət göstərən aktivlərinə görə ən 
böyük 10 bankın devalvasiya dövrü üçün səmərəlilik göstəriciləri müəyyən edilib. Təhlil nəticə-
sində bank sektorunda fəaliyyət göstərən 10 ən iri bankın səmərəliliyi müəyyən edilib və deval-
vasiya dövründə 4 bankın səmərəli, 6 bankın isə səmərəsiz fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. 

Açar sözlər: məlumat zərfinin təhlili, bank sektoru, səmərəlilik. 
 

Giriş 
Ümumiyyətlə belə hesab edilirdi ki, maliyyə sektorunun məqsədi təsərrüfat subyektlərinin iq-

tisadi və investisiya ehtiyaclarını təmin etmək və maliyyə vəsaitlərini iqtisadi fəaliyyətlər arasında 
yenidən bölüşdürməkdir. Bu gün yaxşı fəaliyyət göstərən maliyyə bazarları və bank institutları 
adətən iqtisadi artım üçün əlverişli şərait hesab edilir. Maliyyə sisteminin ən mühüm iştirakçı-
larından biri olan banklar iqtisadiyyatda mühüm rol oynayırlar. Agentliklər kimi onlar bazarda 
resursların səmərəli şəkildə yenidən bölüşdürülməsində fəal rol oynayır, müəssisə layihələrini 
maliyyələşdirir, digər tərəfdən iqtisadi artımı təşviq edir, eyni zamanda şirkətlərlə uzunmüddətli 
əlaqələr saxlayır, iqtisadi dalğalanmaları yumşaldaraq riskləri bölüşürlər. [17, s. 3] 

Sahibkarlıq subyektləri üçün mühüm maliyyə mənbəyi kimi görülən bank sektorunun səmərəli 
fəaliyyəti ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirlər göstərir. Digər sektorlardan fərqli olaraq, resursların 
bölüşdürülməsini müəyyən edən maliyyə vasitəçisi kimi çıxış edən bank sektoru ölkənin iqtisadi 
inkişafına töhfə verir və bu vəziyyət sözügedən sektorda fəaliyyətin təhlili üçün səmərəlilik 
təhlilini zəruri edir. [9, s. 2]   

Bu araşdırmada Azərbaycan bank sektorunun 2016-cı il üzrə aktivlərinə görə 10 ən böyük 
bankının məlumatlarından istifadə edilib. Tədqiqatın ən mühüm məqsədi iki devalvasiya dövründə 
Azərbaycan bank sektorunun səmərəliliyini təhlil etməkdir. Və tədqiqat nəticəsində bir çox bank-
ların əllərində olan bütün imkanlara baxmayaraq dövrü zərərlə bağladığı müşahidə edilib. Bu təh-
lildə DEA Solver tətbiqi və Data Envelopment Analysis (MZT) metodunun CCR (Charnes Cooper 
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Rhodes) modeli tətbiq edilmişdir. Təhlil nəticəsində bank sektorunda fəaliyyət göstərən 10 ən iri 
bankın səmərəliliyi müəyyən edilib və devalvasiya dövründə 4 bankın səmərəli, 6 bankın isə 
səmərəsiz fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. 

Dünya təcrübəsi 
MZT ədəbiyyata 1957-ci ildə Farrellin yeganə giriş və tək çıxış əsaslı işi ilə daxil oldu. Bundan 

ilhamlanaraq, Charnes, Cooper və Rhodes 1978-ci ildə çox giriş və çox çıxış (CCR) metodunu 
inkişaf etdirdilər və ABŞ-da dövlət məktəblərinin səmərəliliyini ölçmək üçün istifadə etdilər. 
MZT-nin inkişafı ilə bağlı başqa bir araşdırma, miqyaslı dəyişənlərə əsaslanan Banker, Charnes, 
and Cooper (1984) tərəfindən BCC (Banker, Charnes, Cooper) modelinin inkişafına əsaslanır. 

Məlumat Zərfinin Təhlili maliyyə səmərəliliyinin ölçülməsi üçün bir çox sahələrdə istifadə 
edilmişdir. Ədəbiyyatda müxtəlif sahələrdə aparılan tədqiqatlardan nümunələr aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirilə bilər: Birincisi, Vassiloğlu, M. & Gıokas, D., (1990). öz işlərində bank sektorunda 
nisbi səmərəliliyi ölçmək üçün Yunanıstan bank sektorunun məlumat zərfinin təhlili metodu ilə 
səmərəliliyi qiymətləndirmə tədqiqatı aparmışdılar. 20 qərar qəbuletmə bölməsinin iştirak etdiyi 
tədqiqatda 1987-ci ilin məlumatlarından istifadə edilmişdir. Araşdırma nəticəsində 20 kommersiya 
bankından 9-nun səmərəli olduğu qənaətinə gəlinib. 

Digər bir tədqiqat, Tarım, Ş. A., & Cingi, S. (2000) türk bank sektorunun tədqiqi bir çox tezis 
və məqalələr üçün mühüm məlumat mənbəyi olmuşdur. Bu araşdırmada Türkiyənin bank sektoru 
1989-1996-cı illər arasında depozit həcminin 93,8%-ni təşkil edən 21 dövlət və özəl bankın nisbi 
səmərəliliyi araşdırılıb. Onların tədqiqatlarında istifadə etdikləri üsullar MZT, Total Factor 
Productivity Approach və Malmquist Məhsuldarlıq İndeksidir. Ona görə də bu araşdırmada qarışıq 
yanaşmadan istifadə edildiyini söyləmək olar. Bu baxımdan görülən işlərə görə, Cingi və Tarım 
özəl sektora aid bankların nisbi səmərəliliyinin dövlət banklarından daha yaxşı olduğunu və bunun 
da miqyasa görə ölçülən səmərililiyə bağlı olduğunu göstərdi. 

Bozdağ, N., Altan, A. və Atan, M. (2001) 2000-ci ilin məlumatlarından istifadə edərək 21 döv-
lət və özəl bankın səmərəliliyin qiymətləndirilməsi üçün məlumatlarından istifadə etmişdir. Onlar 
bu araşdırmada MZT metodundan istifadə ediblər. Bu bankların səmərəliliyini müqayisə edərkən 
giriş kimi 6 əmsaldan istifadə ediblər. Araşdırmanın nəticələrinə görə, 8 özəl bankın səmərəli ol-
duğu müəyyən edilib. Həmçinin, Gascon, F., Fidalgo, E.G. & Alvares A.I.F. (2002) 1989-1998-ci 
illər arasında 18 ölkədən 142 maliyyə alətini tədqiq edərkən bütün dünyada kommersiya bank-
larının səmərəliliyinin 1989-cu və 1998-ci illər arasında  19,6%-ə qədər əhəmiyyətli dərəcədə art-
dığı qənaətinə gəliblər. Eynilə, Casu, B. & Molyneux, P. (2003) Avropa bank sisteminin səmərə-
liliyinin öyrənilməsində, Avropanın yeganə bazar proqramından sonra bank işinin səmərəliliyinin 
əhəmiyyətli dərəcədə artdığı müşahidə edilmişdir.  

Digər tərəfdən, Luo, X. (2003), Məlumat Zərfinin Təhlili  ilə böyük bankların səmərəliliyini və 
gəlirliliyini ölçür. Nümunə kimi götürülən 245 Birləşmiş Ştat bankı arasında aparılan sorğu 
nəticəsində məlum olub ki, mövcud iri bankların kiçik banklara nisbətən marketinq səmərəliliyi 
daha aşağı səviyyəyə malikdir. Bundan əlavə, bankların 34-ünün (1,4%) daha yüksək gəlirlilik 
səviyyəsinə malik olduğunu, lakin digər banklarla müqayisədə marketinq səmərəliliyinin daha az 
olduğunu müəyyən etmişdir. Nəticə ondan ibarətdir ki, bankların coğrafi mövqeyi gəlirliliyə və 
marketinq səmərəliliyinə heç bir təsir göstərmir. 

Son dövrlərdə edilən tədqiqatlardan, Ada, AA, & Dalkılıç, N. (2014), İslam banklarından ibarət 
22 bankın balans məlumatlarından ibarət göstəricilər toplusundan istifadə etməklə, miqyasına görə 
artan səmərəliliyin və ümumi faktor səmərəliliyinin müqayisəsini aparmışdır. 2009-2011-ci illər 
üçün Türkiyədə fəaliyyət göstərən dörd İslam bankının və Malayziyada fəaliyyət göstərən 18 İslam 
bankının məlumatlarından istifadə edilmişdir. Səmərəliliyin ölçülməsi üçün Məlumat Zərfinin 
Təhlili metodundan və ümumi faktor səmərəliliyinin dəyişməsini ölçmək üçün Malmquist Ümumi 
Faktor Məhsuldarlığı İndeksi istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Türkiyədəki banklar 
2009-cu ildə Malayziyadakılardan daha yüksək səmərəlilik dərəcəsinə malikdir, 2010 və 2011-ci 
illərdə isə Malayziyadakılardan daha aşağı miqyas səmərəliliyinə malikdirlər. 2009-2010 dövrün- 
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də bankların cəmi faktor məhsuldarlığındakı dəyişiklik 2010-2011 dövrünə görə Türkiyədə azal-
mış, Malayziyada isə artması ilə nəticələnmişdir. 

Həmçinin, Yüksel, S., Mukhtarov, S., & Mammadov, E. (2016), öz tədqiqatlarında  Türkiyə və 
Azərbaycan banklarının səmərəliliyi ilə bağlı müqayisə aparmışdır. Bu kontekstdə onlar iki 
ölkənin ən böyük 10 bankını aktivlərinin həcminə görə təhlil ediblər. Bundan əlavə, 2010-cu ildən 
2014-cü ilə qədər bu araşdırmada məlumat zərfinin təhlili metodundan (MZT) istifadə edilmişdir. 
5 giriş və 3 çıxış təhlili nəticəsində Türkiyə banklarının Azərbaycan banklarından daha səmərəli 
olduğu aşkar edilmişdir. 2011-ci ildə Türkiyə banklarından yalnız Türkiyə Ekonomi Bankı səmə-
rəli olmamışdır, digər banklar isə bütün il boyu səmərəli olmuşdur. Digər tərəfdən, müəyyən edilib 
ki, cəmi 4 Azərbaycan bankı bütün illərdə səmərəli işləyir, digər 6 bankın isə bu dövrdə səmərəsiz 
olduğu müəyyən edilmişdir. 

Bank sektorunun səmərəliliyinin təhlili iqtisadi ədəbiyyatda əhəmiyyətli yer tutur. Məlumat 
Zərfinin Təhlili son illərdə bütün dünyada bank sektorunda səmərəliliyin təhlili üçün ən çox isti-
fadə edilən üsullardan biri olmuşdur. Bu metod çərçivəsində müxtəlif  yanaşmalar da işlənib hazır-
lanmışdır. İlk olaraq, Balcerzak və başqaları. (2017) MZT-dən istifadə etməklə Aİ ölkələrində kom-
mersiya banklarının çoxölkəli səmərəliliyinin təhlilini aparmışlar. Köhnə üzvlərin və yeni üzvlərin 
bank sektorunun səmərəlilik dərəcələri arasında əhəmiyyətli fərqləri müəyyən etmişlər. Bundan 
əlavə, onlar həm də Avropa Valyuta İttifaqı üzvlərinin və Avro zonasına daxil olmayan ölkələrin 
bank sektorunun səmərəliliyində mühüm fərqləri öz tədqiqatlarında ortaya çıxarmışlar.  

Erakoviç (2017) 2008-2015-ci illər arasında Serbiyada bankların səmərəliliyini tapmaq üçün 
“xərc-gəlir nisbəti”ndən istifadə edir. Nəticələr daha sonra bank sektorunda konsentrasiya dərəcəsi 
ilə xətti korrelyasiya testinə qoyuldu. Təhlil dəyişənlər arasında güclü əlaqə olduğunu göstərir. 

Qlobal maliyyə böhranının Banqladeşdəki kommersiya banklarının səmərəliliyinə təsirinin 
təhlilində Banna et al. (2017) 2000 – 2013-cü illər ərzində bankların texniki səmərəliliyini ölçmək 
üçün MZT-dən istifadə edir. Nəticələrdə ümumi səmərəlilik dərəcələri təsvir edilir və müqayisə 
edilir. Onlar həmçinin aşkar edirlər ki, böhranla birlikdə bankların ölçüsü, kapitalın adekvatlıq 
əmsalı, kapitalın gəlirliliyi və real faiz dərəcəsi Banqladeşdəki bankların səmərəliliyinə əhəmiy-
yətli dərəcədə təsir göstərir. 

Metodologiya. MZT (Məlumat Zərfinin Təhlili) texnikası təşkilatlar arasında hadisələrin nisbi 
səmərəliliyini müqayisə etməyə imkan verən qeyri-parametrik, xətti proqramlaşdırma prinsipidir. 
Ədəbiyyatda Qərar Vermə Bölmələri (QVB) ilə eyni girişlərdən istifadə edərək oxşar nəticələr 
çıxaran qurum və təşkilatları müqayisə edərək nisbi səmərəliliyi ölçə və səmərəlilik təhlili apara 
bilən bir analiz üsuludur. [10, s. 19].  

Digər oxşar tərif ondan ibarətdir ki, MZT çoxlu və müxtəlif şkalalarla ölçülən və ya müxtəlif 
ölçü vahidlərinə malik olan giriş və çıxışların müqayisəni çətinləşdirdiyi vəziyyətlərdə qərar va-
hidlərinin nisbi performansını ölçməyə yönəlmiş xətti proqramlaşdırmaya əsaslanan bir texnikadır 
[14, s. 199]. Bu təriflərdən biz MZT konsepsiyasını oxşar girişlərdən istifadə edərək çıxış və ya 
çıxış üçün cavabdeh olan qərar nöqtələrinin nisbi səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün istifadə 
olunan xətti proqramlaşdırma əsaslı metod kimi müəyyən edə bilərik. MZT metodunu oxşar 
məqsədlər üçün digər üsullardan fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun giriş və çıxışların çox olduğu 
hallarda qiymətləndirilə bilməsidir. Təhlil nəticəsində hər bir qərar nöqtəsinin səmərəliliyi, səmə-
rəsiz qərar nöqtələrinin giriş/çıxış nisbətləri üzrə effektivliyinin necə artırılacağı və istinad kimi 
istifadə edilə bilən qərar nöqtələri haqqında məlumatlar əldə edilir. [8, s. 12].  

MZT metodunun adı istehsal imkanları toplusunun ən azı bir nöqtəsindən səmərəlilik sərhə-
dinin izlənilməsi və bütün digər nöqtələrin bu sərhəddən yuxarı və ya aşağıda olması ilə verilir. 
Çünki dil riyaziyyatında bu cür sərhədin bu nöqtələrlə hüdudlandığı deyilir [charnes. S. 432]. 
Charnes, Cooper, Rhodes tərəfindən hazırlanmış və adlarının baş hərfləri ilə böyük hərflə yazılan 
CCR modeli miqyasda sabit gəlirlər (CRS) vəziyyətində səmərəlilik həddini hesablayır. CCR nisbi 
səmərəlilik modeli ümumi səmərəliliyi təmin edir. Bundan əlavə, MZT-də yuxarı səmərəlilik həd-
dinin 1.0-da məhdudlaşdırılması ilə bütün QVB-lərin səmərəlilik dərəcələri 0.0 ilə 1.0 arasında  
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qiymət alır. [2, s. 25]. 
Qərar vermə bölmələrinin təyin ediməsi və daxil olanlar (inputs) ilə xaric(outputs) olanlar 

üçün qərar verilməsi 
Bizim tədqiqatda 2016-cı il üzrə aktivlərinə görə Azərbaycanın ən böyük 10 bankının məlumat-

ları istifadə edilmişdir. Aşağıda verilmiş cədvəldə də bu bankların 2016-cı ildəki, aktiv həcmi gös-
tərilmişdir. 

 

 
 

Cədvəl 1. 2016-cı il üzrə aktivlərinə görə Azərbaycanın ən böyük 10 bankı. 
Mənbə: https://aba.az/banklar/  (07.12.2021) 
 
Analizdə istifadə edəcəyimiz on bankın məlumatları öz rüblük hesabatlarında ictimaiyyətə elan 

olunub. Hansı elementlərin daxil(inputs) olduğuna, hansı elementlərin xaric(outputs) olacağına bu 
mövzu ilə birbaşa və ya bilavasitə əlaqəli mövzularda yazılan məqalələri və elmi işləri araşdıraraq 
qərar verdik. Bu məqalədə cəmi aktivləri, cəmi kapitalı və faiz xərclərini giriş(inputs) elementi ola-
raq, faiz gəlirlərini və xalis mənfəəti isə bunun nəticəsi yəni çıxış(outputs) olaraq istifadə etmişik. 

Analiz və nəticəsi 
Aşağıda verilmiş cədvəldə devalvasiya dövrü, əvvəli və sonrası üçün səmərəlilik dərəcələri 

göstərilmişdir. Cədvələ ümumi olaraq nəzər yetirdikdə bizə aydın olur ki, hər üç ildə yalnız iki 
bank – Kapital Bank və Unibank öz aktivlərindən tam səmərəli şəkildə istifadə etmişdir. Digər 
tərəfdən bu bankları Paşa Bank və Access Bank təqib edir. Yəni Paşa Bankın və Access Bankın 
iki il üçün səmərəlilik dərəcələri 1 olmuşdur, digər ildə isə müfaviq olaraq 0.92 və 0.99 olmuşdur. 

 

 
Qrafik 2. Azərbaycan Banklarının Səmərəlilik dərəcələri. 
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2014 0,52 0,92 1,00 0,65 1,00 0,94 1,00 1,00 0,62 0,87 0,85

2015 0,44 1,00 1,00 0,62 0,99 0,88 0,69 1,00 0,59 1,00 0,82

2016 0,33 1,00 1,00 0,82 1,00 0,59 0,41 1,00 0,45 0,59 0,72
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Qrafikdə səmərəlilik dərəcələri aşağı olan banklara nəzər yetirdikdə isə ən çox aktivi olmasına 
baxmayaraq ən aşağı səmərəlilikdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı olmuşdur. 
Baxmayaraq ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının hər üç il üçün on milyarddan çox aktivi 
mövcuddur, təəssüf ki, tədqiq olunan banklar arasında öz aktivlərindən ən səmərəsiz şəkildə isti-
fadə etdiyi müəyyən olunmuşdur. Ortalama səmərəlilik dərəcələrini illər üzrə qarşılaşdırdığımızda 
bizə aydın olur ki, bankların ən yüksək ortalama səmərəlilik dərəcəsi devalvasiyadan öncə olmuş-
dur. Daha sonra devalvasiya ilində 0,82 olmasına baxmayaraq 2016-cı ildə, yəni 2 dəfə deval-
vasiya baş verdikdən sonra ümumi olaraq Azərbaycan banklarının səmərəlilik dərəcələri aşağı 
olmuşdur. 

Nəticə olaraq, edilən tədqiqat nəticəsində bizə aydın olur ki, bir sıra banklar iki devalvasiya 
dövründə səmərəli bir şəkildə fəaliyyət göstərsələr də ümumi olaraq 2 dəfə devalvasiyanın baş 
verməsi bankların öz aktivlərindən səmərəli şəkildə istifadəsinə mənfi təsir göstərərək səmərəlilik 
dərəcələrini aşağı salmışdır. 
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Резюме 
Цель исследования: Целью данного исследования является оценка эффективности го-

сударственных и частных банков, работающих в Азербайджане, с использованием подхода 
Data Envelope Analysis (DEA). 

Методология исследования: В этом анализе применялась модель CCR (Charnes Cooper 
Rhodes) приложения DEA Solver и метод Data Envelopment Analysis (DEA). Кроме того, 
входные переменные (входы) включают «активы», «капитал» и «процентные расходы»; 
Используемые результаты представляли собой чистую прибыль и процентный доход. 

Значимость исследования: В этом исследовании использовались данные топ-10 банков 
по размеру активов банковского сектора Азербайджана в 2016 году. 

Результаты исследования: Определены показатели деятельности за период деваль-
вации 10 крупнейших банков по размеру активов, действующих в банковском секторе Азер-
байджана. В результате анализа была определена эффективность 10 крупнейших банков, 
работающих в банковской сфере, причем в ходе девальвации эффективными были 
признаны 4 банка, а неэффективными - 6 банков. 

Ключевые слова: эффективность, методы измерения эффективности, анализ охва-
та данных, банковский сектор.  
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Summary 
Purpose of the study: The purpose of this study is to assess the effectiveness of public and 

private banks operating in Azerbaijan using the Data Envelope Analysis (DEA) approach. 
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Research methodology: In this analysis, the CCR (Charnes Cooper Rhodes) model of DEA 
Solver application and Data Envelopment Analysis (DEA) method was applied. In addition, input 
variables (inputs) include "assets", "capital" and "interest expenses"; Outputs used were net 
income and interest income. 

Significance of the study: This study used data from the top 10 banks in terms of assets of the 
Azerbaijani banking sector in 2016. 

Results of the study: Performance indicators for the devaluation period of the 10 largest banks 
in terms of assets operating in the banking sector of Azerbaijan have been identified. As a result 
of the analysis, the efficiency of the 10 largest banks operating in the banking sector was 
determined, and during the devaluation, 4 banks were found to be efficient and 6 banks were 
inefficient. 

Key words: efficiency, efficiency measurement methods, data envelopment analysis, banking 
sector. 
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MÜASİR DÖVRDƏ AZƏRBAYCAN BANKLARINDA HƏYATA KEÇİRİLƏN 
ƏMƏLİYYATLARIN TƏSNİFATI 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Müasir bankçılığı araşdırmaq, banklarda həyata keçirilən əməliyyatları, 
onların ölkə iqtisadiyyatındakı rolunu müəyyən etməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – araşdırılan mövzuya sistemli və kompleks yanaşma,bank əmə-
liyyatlarının müxtəlif cəhətlərdən təhlili, təsnifləşdirilməsi üsulları tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – əldə edilmiş nəticələrdən bank əməliyyatları ilə bağlı prob-
lemlərin həllində istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – Müasir iqtisadi inkişafda banklarda həyata keçirilən əməliyyatların 
təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə bəhs etdiyim mövzu üzrə müasir iqtisadi 
inkişafın tələblərinə uyğun fikirlər formalaşdırılmışdır. Banklarda aparılan əməliyyatlar, onların 
xarakteristikası, növləri, iqtisadiyyatda oynadıqları rol, müxtəlif kommersiya banklarında hal-ha-
zırda həyata keçirilən əməliyyatlar, xidmətlər məqalədə öz əksini tapıb. 

Açar sözlər: banklar, bank əməliyyatları, aktiv və passiv əməliyyatlar. 
 

Giriş 
Bazar iqtisadiyyatında banklar iqtisadiyyatın çevik inkişafa malik olan sferasıdır. Böyük məb-

ləğdə kapitalı olan, yüksək maliyyə potensialı olan, həmçinin öz fəaliyyətinə məsuliyyətlə yanaşan 
banklar olmasa ölkədə iqtisadiyyat irəliləyə bilməz. Çünki banklar müxtəlif əməliyyatlar həyata 
keçirməklə dövlətin maliyyə sisteminə, büdcəsinə vəsait yerləşdirilməsində, pul dövriyyəsində iş-
tirak edirlər. 

Banklarda yerinə yetirilən əməliyyatlar və onların növləri 
Müasir banklar fiziki və hüquqi şəxslərə, yəni müştərilərinə müxtəlif maliyyə xidmətləri gös-

tərən qurumlardır. Kommersiya bankları maliyyə sisteminin, xüsusilə də bank sektorunun əsas 
komponenti kimi çıxış edir. Bu banklar iqtisadiyyatın müstəqil strukturlarıdır. Onların müştərilərlə 
əlaqəsi kommersiya məqsədlidir. Kommersiya bankları maksimum mənfəət qazanmaq məqsədilə 
fəaliyyət göstərirlər. Bütün ölkələrdə kommersiya bankları aid olduğu ölkənin bank qanunverici-
liyi uyğun olaraq işləyir və qanunvericiliyin imkan verdiyi əməliyyatları həyata keçirirlər. Xeyli 
əməliyyatlar mövcuddur ki, demək olar ki, kommersiya banklarının hamısı həmin əməliyyatları 
yerinə yetirirlər. Yerləşdiyi ölkədən asılı olmayaraq bankların və digər kredit idarələrinin həyata 
keçirdiyi əməliyyatlar ümumi səciyyə daşıyır. Banklar aşağıdakı əməliyyatları həyata keçirirlər: 

- əmanətlərin banka cəlb edilməsi; 
- fiziki və hüquqi şəxslərə razılaşma ilə kreditlərin verilməsi; 
- müştərilərin hesablarının açılması; 
- müxbir bank hesablarının açılması; 
- nağd və nağdsız hesablaşmaların aparılması; 
- müştərilərə kassa xidmətlərinin göstərilməsi; 
- investisiya layihələrinin reallaşdırılması, kapital qoyuluşları ilə əlaqədar əməliyyatlar; 
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- müxtəlif qiymətli kağızların (çeklərin, veksellərin, səhmlərin, istiqrazların, akkreditivlərin) 
tədavülə buraxılması; 

- ödəmə sənədlərinin, qiymətli kağızların ticarəti, alınması, satışının həyata keçirilməsi, sax-
lanması, qiymətli kağızlarla bağlı digər əməliyyatlar;  

- xarici valyutayla bağlı əməliyyatlar; 
- dəyərli metalların, təbii daşların, habelə bu məhsullardan hazırlanmış əşyaların qəbulu, 

saxlanması, alqı-satqısı; 
- fiziki və hüquqi şəxslərin tapşırığına uyğun olaraq vəsaitlərin cəlb edilməsi, pul vəsaitlərinin 

və qiymətli kağızların idarə edilməsinə əsaslanan trast əməliyyatlarının həyata keçirilməsi; 
- lizinq əməliyyatları; 
- faktorinq əməliyyatları; 
- forfeytinq əməliyyatları; 
- müştərilərə bank fəaliyyəti ilə əlaqədar məsləhətlərin verilməsi və s. 
Bütün bu əməliyyatlar banklar haqqında qanunvericiliyə əsasən həyata keçirilir. Bununla yanaşı 

kommersiya bankları və digər kredit təşkilatları ölkənin Mərkəzi Bankının tələbləri əsasında fəa-
liyyət göstərirlər. Banklar bir tərəfdən pul vəsaitlərini özlərinə cəlb edir, digər tərəfdən isə bu top-
lanan vəsaitlərlə müxtəlif təşkilatların, idarələrin, həmçinin də insanların pula olan ehtiyaclarını 
ödəyir. 

Kredit resurslarının toplanması və yerləşdirilməsi üzrə əməliyyatların həyata keçirilməsinin 
iqtisadi bünövrəsini pul resurslarının təşkili, formalaşdırılması qoyur. Bu prosesi həyata keçirərkən 
kommersiya bankı toplanmış kredit vəsaitlərinin məqsədəuyğun, əlverişli şəkildə yerləşdirilməsini 
reallaşdırır. 

Son dövrlərdə ölkəmizdə mövcud olduğu kimi ümumdünya bank sahəsində də iki ənənə möv-
cuddur: 

1. Bankların universallaşdırılması; 
2. Bankların ixtisaslaşdırılması. 
Müxtəlif əməliyyatlarla fəaliyyət göstərən kommersiya bankları əhatəli, qarışıq çalışma 

sahələrinə daxil olur. Bankların növləri ilk öncə onların apardığı əməliyyatların növündən, həm-
çinin də, dövlətin iqtisadi vəziyyətindən, pul resurslarının, maliyyə bazarlarının irəliləyiş tem-
pindən, kredit münasibətlərinin inkişafından asılıdır. Kommersiya bankları universal, xüsusi əmə-
liyyatlar üzrə ixtisaslaşdırılmış, sahəvi, regional banklar kimi təsnifləşdirilir. 

Bundan başqa Mərkəzi Bankın qanunvericiliyinə müvafiq olaraq kommersiya bankları yuxarı-
da qeyd edilmiş bank əməliyyatları ilə yanaşı aşağıdakı əməliyyatları da həyata keçirmək hüququ-
na malikdir:   

• üçüncü şəxslərin əvəzinə öhdəliklərin pul formasında həyata keçirilməsini nəzərdə tutan 
zəmanətin verilməsi;  

• üçüncü şəxslərdən öhdəliklərin pul formasında həyata keçirilməsini tələb etmək hüququnun 
əldə edilməsi;  

• məsləhət və informasiya xidmətlərinin göstərilməsi.  
• fiziki və hüquqi şəxslərə sənəd və qiymətli vəsaitlərin saxlanması üçün seyflərin icarəyə 

verilməsi;  
• lizinq əməliyyatları [1, s. 33]. 
Ölkəmizdə bütün bank əməliyyatları milli valyutamız olan manatla həyata keçirilir. Mərkəzi 

Bankdan alınmış xüsusi razılıq əsasında isə əməliyyatlar xarici valyutada aparıla bilər. Kommer-
siya bankları, həmçinin digər kredit təşkilatları sığorta, istehsal və ticarətlə məşğul ola bilməzlər. 
Bu kimi fəaliyyət növləri, əsasən, qeyri-bank əməliyyatlarına daxildir.  

İqtisadi ədəbiyyatlarda bank əməliyyatları və bank xidmətləri anlayışları bir-birindən ayrılmır, 
onların arasında elə də böyük fərq qoyulmur. “Müştəri-bank” münasibətlərinin, müştərinin möv-
cud olması bankda həyata keçirilən əməliyyatları bank xidmətləri ilə eyniləşdirir. Yəni, bank 
xidməti öz müştərilərinin ehtiyaclarının təmin edilməsini reallaşdıran bank əməliyyatlarından 
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təşkil olunub. Kommersiya banklarının göstərdiyi xidmətlər ödəniş qarşılığında müştərinin xeyri-
nə, onun təlimatı ilə bank əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesidir. 

Bank xidmətinin əsas xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:  
1. Xidmətlərin qeyri-maddi mahiyyəti;  
2. Banklarda idarə edilən pul vəsaiti ehtiyatları yaradılır; 
3. Bank əməliyyatları və xidmətlərinin keçirilməsi qanunvericiliklə tənzimlənir;  
4. Yeni bank xidmətində müştəri müstəsna hüquqlara sahib deyil;  
5. Eyni bir bankın bütün filialları eyni bank əməliyyatları və xidmətlərini yerinə yetirir [1, s. 34]. 
Ölkəmizdə banklarla müştərilər arasında əlaqələr qanunvericiliyə uyğun şəkildə bank müqavi-

ləsi ilə tənzimlənir. Bank müqaviləsi tərəflərin əməkdaşlığının tələblərini müəyyən edir. Bağlan-
mış müqaviləyə istinadən bankla müştərinin razılaşması qarşılıqlı inam əsasında təsis edilir. Bank 
qanuni şəkildə müştərilərə bank xidmətləri göstərir, tapşırıqları icra etməyi öz üzərinə götürür və 
müştəriləri bankın yüksək peşəkarlığına inandırmağa çalışır. Müqavilədə bank məhsullarının faiz 
dərəcəsi, göstərilən bank xidmətlərinə görə ödəniləcək haqq, əməliyyatların yerinə yetirlmə vaxtı, 
müqavilə tələblərinə riayət edilməməsi vəziyyətində tərəflərin əmlak üzərində sahiblik öhdəliyi, 
müqaviləyə xitam verilmə qaydası və s. öz əksini tapır. 

Müasir bank əməliyyatlarının təsnifləşdirilməsi 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya bankının bütün əməliyyatlarını şərti olaraq üç əsas 

qrupa bölmək olar:  
• passiv əməliyyatlar; 
• aktiv əməliyyatlar;  
• aktiv-passiv əməliyyatlar [ 1, s. 39]. 
1. Passiv əməliyyatlar – vəsaitlərin banka cəlb edilməsi, bankda ehtiyatların yaradılması üzrə 

əməliyyatlardir. Passiv əməliyyatların bank üçün əhəmiyyəti çox böyükdür [1, səh.39]. 
Bank passivlərinin yaradılması prosesi bankın fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu-

na görə də bütün kommersiya bankları vəsaitlərini artırmağa çalışırlar. Bankın passiv əməliyyat-
larına aiddir: 

• müştərilərin hesablarına vəsaitlərin toplanması; 
• fiziki şəxslərə və müəssisələrə müddətli hesab yaradılması; 
• başqa banklardan cəlb olunmuş istiqrazlar; 
• qiymətli kağızların emissiyası. 
Vəsaitlərin banka cəlb edilməsi ilə əlaqədar olan passiv əməliyyatlara aşağıdakılar daxildir: 
• Depozitlərin qəbulu; 
• Emissiya prosesi, yəni qiymətli kağızların yerləşdirilməsi. 
Müasir bank sektorunda depozitlərin tələb olunanadək, müddətli depozitlər, əmanət yatırımları, 

fiziki şəxslərin depozitləri, hüquqi şəxslərin depozitləri, qiymətli kağızlara yatırımlar kimi növləri 
var. 

2. Aktiv əməliyyatlar. Banklar aktiv əməliyyatlar vasitəsilə sərəncamlarında olan vəsaitləri 
mənfəət əldə etmək məqsədi ilə yerləşdirir. Aktiv əməliyyatlara fiziki və hüquqi şəxslərin kredit-
ləşdirilməsi, qiymətli kağızların əldə edilməsi, faktorinq, lizinq, trast əməliyyatlarını misal göstər-
mək olar.  

Bankın aktiv əməliyyatları iqtisadi məzmununa görə aşağıdakılara bölünür:  
• ssuda əməliyyatları;  
• hesablaşma əməliyyatları;  
• kassa əməliyyatları; 
• investisiya və fond əməliyyatları;  
• zəmanət əməliyyatları [ 1, s. 45]. 
Banklar tərəfindən kredit məhsullarının müxtəlif növlərinin irəli sürülməsi halları günü-gündən 

artır. Kredit verilərkən kreditin alınması qaydalarına aşağıdakılar əlavə olunur: 
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• kreditləşmə mexanizmi barədə ümumi anlayışı olmaq; 
• müştəriyə kredit barədə informasiyanın verilməsi və müştəriyə daha sərfəli bankın, kredit 

növünün seçilməsi; 
• kreditin alınması üçün tələb olunan sənədlərin yığılmasına və qanuni şəkildə rəsmiləşdiril-

məsinə yardım etmək; 
• toplanmış sənədlərin bank tərəfindən qəbul edilməsi və kreditin əldə edilməsi üçün müvafiq 

ərizənin təmin edilməsi. 
İnsanlar bankdan müxtəlif məqsədlərlə kredit alırlar. Əsasən istehlak kreditləri, biznes kredit-

ləri, ipoteka kreditləri, avtomobil almaq üçün kredit və s. kredit növlərini misal çəkə bilərik. Kre-
ditləşmə prosesi müştərinin kredit istəyi ilə bağlı banka müraciəti ilə başlayır və bağlanmış kredit 
müqaviləsinin icrasına nəzarətlə bitir. Bütün ssuda əməliyyatlarını bankla müştəri arasında bağlan-
mış müqavilə əsasında kommersiya bankları özləri yerinə yetirirlər. Kreditin rəsmiləşdirilməsi 
üçün banka müraciət edən şəxslər kredit müqaviləsindən əlavə müddətli öhdəlik, kredit məhsu-
lunun verilməsi üçün öhdəlik, girov öhdəliyi və ya zəmanət öhdəliyi verirlər. 

Bankların həyata keçirdiyi aktiv əməliyyatlardan biri də hesablaşma əməliyyatlarıdır. Hesab-
laşma əməliyyatları müştəri üçün müvafiq hesabın açılması, onların hesabına vəsaitlərin köçürül-
məsi və hesabdan vəsaitlərin silinməsi üzrə aparılan əməliyyatlardır. Hesablaşma əməliyyatları 
Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul edilmiş qaydalar, qanunlar üzrə həyata keçirilir. Beynəlxalq he-
sablaşmalar isə beynəlxalq bank praktikasında təsdiq edilmiş qanunlara, standartlara müvafiq 
şəkildə aparılır. 

Kassa əməliyyatları qiymətli metalların, nağd pul vəsaitlərinin alınması və təhvil verilməsi üzrə 
bank əməliyyatlarıdır. İnvestisiya əməliyyatları da öz növbəsində aktiv əməliyyatlardır və bankın 
aktivində yer alır. Çünki bu əməliyyatlar sayəsində bank gəlir əldə edir. İnvestisiya əməliyyatları 
bankın öz vəsaitlərini, eləcə də cəlb olunmuş vəsaitləri gəlir əldə etmək məqsədilə digər müəssi-
sələrin səhmlərinə və digər qiymətli kağızlarına qoyması əməliyyatlarıdır. İnvestisiya əməliyyatı 
da kredit əməliyyatları kimi banka gəlir gətirir. Lakin bu əməliyyatları kredit əməliyyatlarından 
fərqləndirən cəhət odur ki, investisiya əməliyyatlarını bank özü keçirir, öz təşəbbüsü ilə reallaş-
dırır. Yəni bu əməliyyatı müştəri ilə yox, özü həyata keçirir. 

Fond əməliyyatları bankların qiymətli kağızlarla apardığı aktiv əməliyyatlardır. Fond əməliy-
yatlarına hesablaşma əməliyyatları, veksellərin inkassasiyası, veksel tapşırıqlarının verilməsi və s. 
bu kimi veksellərlə reallaşdırılan əməliyyatlar və fond birjasında qiymətləndirilən qiymətli ka-
ğızlarla bağlı bank əməliyyatları daxildir.  

Zəmanət əməliyyatları isə bank tərəfindən zəmanətin verilməsi əməliyyatlarıdır.  Bank müştə-
rinin  üçüncü şəxsə olan borcunu geri qaytarması barədə zəmanət verir və bu əməliyyatlardan 
komissiya formasında gəlir qazanır. 

Bu gün Azərbaycanın banklarında müştərilərə çoxlu sayda əməliyyatlar üzrə xidmət göstərilir. 
Məsələn, Kapital bankda kredit, depozit, pul köçürmələri, onlayn xidmətlər və digər xidmət növ-
ləri həyata keçirilir. Pul köçürmələri zamanı bankda “Xəzri”, “Western Union” kimi pulköçürmə 
sistemlərindən istifadə olunur. Onlayn xidmətlərə isə kart sifarişi, kredit sifarişi, kredit ödənişi, 
kommunal ödənişlər və s. daxildir [2]. 

Paşa bank öz müştərilərinə hesablaşma-kassa xidmətləri, depozit, kredit, faktorinq, sənədli 
əməliyyatlar və digər xidmətləri göstərir [3]. 

Bank Respublikanın həyata keçirdiyi əməliyyatlara isə nağd pul krediti, fermer krediti, lombard 
krediti, ipoteka krediti, valyuta əsasında kredit, əmanət təminatı ilə kredit, avtomobil krediti, pul 
köçürmələri, əmanət, onlayn xidmətlər və s. daxildir [4]. 

 
Nəticə 

Bununla da belə nəticəyə gəlmək olar ki, kommersiya bankları xidmətləri kompleks şəkildə hə-
yata keçirir. Bu xüsusiyyət bankları digər kredit müəssisələrindən fərqləndirir. Xüsusi kredit müəs-
sisələri əməliyyatlardan yalnız bir neçəsini yerinə yetirirlər. Bankların da üstün cəhəti məhz budur. 
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Классификация операций, проводимых в азербайджанских банках в современное время 
 

Резюме 
Цель исследования – изучить современное банковское дело, определить операции бан-

ков, их роль в экономике страны. 
Методология исследования – системный и комплексный подход к теме исследования, 

анализ банковских операций с различных сторон, методы классификации. 
Актуальность исследования – полученные результаты могут быть использованы для 

решения задач, связанных с банковскими операциями. 
Результаты исследования – Разработка предложений по совершенствованию деятель-

ности банков в условиях современного экономического развития. 
Оригинальность и научная новизна исследования – взгляды на затронутую мною в 

статье тему сформированы в соответствии с требованиями современного экономического 
развития. В статье отражены операции, осуществляемые в банках, их характеристика, виды, 
роль в экономике, текущие операции и услуги в различных коммерческих банках. 
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Classification of operations carried out in Azerbaijani banks in modern times 

 

Summary 
Purpose of the study – study modern banking, determine the operations of banks, their role in 

the country's economy. 
Research Methodology – systematic and integrated approach to the research topic, analysis of 

banking operations from various angles, classification methods. 
The relevance of research – the results obtained can be used to solve problems related to 

banking operations. 
Research results – Development of proposals for improving the activities of banks in the 

conditions of modern economic development. 
Originality and scientific novelty of the research – views on the topic I touched upon in the 

article are formed in accordance with the requirements of modern economic development. The 
article reflects the operations carried out in banks, their characteristics, types, role in the economy, 
current operations and services in various commercial banks. 

Key words: banks, banking operations, active and passive operations. 
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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 mexa-
nizminin formalaşdırılması problemlərinin tədqiqi istiqamətində alternativ mənbə kimi istifadə 
oluna bilər. 

 Tədqiqatın nəticələri – qlobal maliyyə institutlarının fəaliyyətinin Azərbaycanın iqtisadi sis-
teminə təsirinin araşdırılmasından, Azərbaycanın dünya valyuta-maliyyə sistemində səmərəli işti-
rakı 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 mü-
şahidə edilir. Müasir iqtisadi şəraitdə bazarların qloballaşması ilə biznes fəaliyyətinin payı artdıq-
ca, ölkədaxili hüdudları aşarkən, bu tendensiyalara müvafiq siyasətin idarə edilməsi, nizamlanması 
və siyasətin həyata keçirilməsi üçün institutlara zərurət yaranır. Qlobal beynəlxalq maliyyə insti-
tutları bir qurum kimi dünya iqtisadiyyatının inkişafında əməkdaşlığı, bütövlüyü və sabitliyi təmin 
etməyə xidmət edirlər. Bu işlərin görülməsi üçün BVF, Dünya Bankı, ÜTT və s. yaradılmışdır.    

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 
daxil 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 
göstərmək olar. 

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

Qlobal İnstitutlar BMT-nin Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı kimi bölmələridir. 
Regional 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 

kağızlar, 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 ölkələr 
kapitala verdiyi töhfənin miqdarı ilə müəyyən edilir, çünki adətən “çəkili səslər” sistemindən 
istifadə olunur. Dünyanın aparıcı maliyyə mərkəzlərinin (ABŞ, Qərbi Avropa, Yaponiya) güc ba-
lansının dəyişməsi dünya maliyyə institutlarının fəaliyyətinə təsir göstərir ki, bunda münasibət-
lərdə iki əks tendensiya - beynəlxalq maliyyənin qlobal problemləri üzrə fikir ayrılığı və tərəfdaş-
lıq 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. 
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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 əməliy-
yatları, 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 göstərilmə-
sinə 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 qoşulmuşdur. 
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 borc alma hüquqlarında ifadə olunmuş bir kvotası 
mövcuddur. 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 sek-
torunda 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 möv-
qeyi 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 edilmə-
sinədək - onlar İEOÖ-yə xeyli dəstək olurlar.  
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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 
ibarətdir: Dövlətlərarası Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Dövlətlərarası Maliyyə Korporasiyası, 
İnvestisiya Təminatı üzrə Çoxtərəfli Agentlik (MIGA), Dövlətlərarası İnkişaf Assosiasiyası, 
İnvestisiya 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 payı 17,04 % 
səs, Rusiyanın payına isə 2,87 % düşürdü.   

Dövlətlərarası maliyyə sisteminin inkişaf etdirilməsi istiqamətlərinə iqtisadi informasiyaların 
açıqlanması, bank nəzarəti üçün dövlətlərarası standartların əmələ gəlməsi, BVF-nin maliyyə 
imkanlarının artması və BVF-də müasir kreditləşmə qurumunun təşkil olunması üçün dövlətlər-
arası standartların tərəqqi etdirilməsi aiddir. BMT-nin “pulların yuyulması” üzrə tədbirlərin sax-
lanması 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 inkişaf 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 inkişafının təmin olunması 
[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 siste-
minin əmələ gəlməsinə yardım göstərmək, o cümlədən dövlətlərarası ticarətə əngəl olan valyuta 
məhdudiyyətinin yox edilməsi.  

- Adekvat zəmanətin nəzarəti altında üzv dövlətlərə müvəqqəti olaraq ümumi vəsaitlərin veril-
məsi metodu ilə onlara inam hissinin aşılanması, yarana, baş verə biləcək mövcud təhlükənin so-
vuşması.  

BVF-nin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri: 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 nəticələrinə, eksport-import əməliyyatları, ticarət və büdcə kəsiri və.s 
bunlar kimi meyarlara əsasən geniş şəkildə qiymətləndirilmə həyata keçirir. Qiymətləndirmə 
nəticələrinə əsasən, ölkə başçıları ilə müzakirələr aparılır və davam edən dialoq nəticəsində milli 
valyutanın kursunun sabitləşməsi və iqtisadi artıma təkan verəcək ayrı-ayrı iqtisadi proqramların 
tətbiq edilməsi məsələləri danışılır. 
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Место и роль глобальных финансовых институтов в международной экономической 
системе 

 
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 ре-
гулирования влияния глобальных финансовых институтов на международную экономи-
ческую систему. 

Значимость исследования – полученные результаты могут быть использованы как 
альтернативный источник для изучения проблем валютной системы и формирования ми-
рового 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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The place and role of global financial institutions in the international economic system. 
 

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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METHODS OF ADAPTING FINANCIAL REPORTING FORMS OF ENTERPRISES TO 

NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS 
 

Summary 
The purpose of the research is to study the development of market relations and the 

globalization of the economy to ensure the unification of accounting (financial) accounting and 
reporting at the international level. Thus, the growing role of international integration in various 
sectors of the economy requires clear financial reporting forms to ensure the harmonization of 
reporting practices in different countries. Achievement of this harmonization is possible by 
following the internationally accepted conceptual foundations of the accounting (financial) system. 

The research methodology consists of the application of a special regulatory system for the 
organization and maintenance of international accounting and reporting standards, as well as the 
formation of accounting. This system is used all over the world. This report and reporting system 
were developed by IASB. 

The main importance of the international accounting system is to provide reliable, complete, 
and systematic information about the financial condition of the organization in terms of assets, 
income, expenses, liabilities, free capital. The main purpose of BMS is to maintain accounting 
records that can be used by external users and then create reliable reports. 

The results of the study’s strong financial controls will allow for the reliable financial 
reporting throughout the organization, which will allow for more solid financial management of 
the operation. Strong controls also provide greater peace of mind that the accounting data is correct 
and the money is better protected from potential frauds. 

The originality and scientific novelty of an entity's financial statements are to assist users, 
managers, entrepreneurs, shareholders, investors, creditors and others, in making informed 
economic decisions about the entity's operations by providing information about the entity's 
operations. İt means that the information in the financial statements of each enterprise must be 
very useful for making economic decisions, be strictly reliable, be comparable to a given period 
or other indicators, and be understandable to users. 

Key words: Financial reporting, compliance of financial statements with national and 
international standards, determination of production capacity, application of risk management 
system in the company, organization of internal audit in enterprises, organization of treasury 
system, development of enterprise development strategy. 

 
İntroduction 

Accounting (finance) is a link that connects all types of economic activities. Therefore, this 
system is often called business language. It is known that the main purpose of accounting 
(financial) reports is to help its users, i.e., managers, shareholders, investors, creditors, and other 
users, to make informed economic decisions about economic activity by creating information 
about the activities of the enterprise. Thus, the financial information of each enterprise must be 
very useful for making economic decisions, be strictly reliable, be comparable to the indicators of 
other enterprises for a certain period and be understandable to users. Investors and financial 
analysts rely on financial data to analyze the performance of a company and make predictions 
about it’s the future direction of the company's stock price. One of the most important resources 
of reliable and audited financial data is the annual report, which contains the firm's financial 
statements. The financial statements are used by investors, market analysts, and creditors to 
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evaluate a company's financial health and earnings potential. The three major financial statement 
reports are the balance sheet, income statement, and statement of cash flows.  

The financial report is usually prepared on paper and presented in the form of a paper carrier. 
However, in modern times, the report can be prepared in both electronic and other forms. In 
essence, the report is a link between the organization and other market participants. At the same 
time, the reports prepared in different periods and the reports established by the legislation cannot 
be equated with other accounting reports. Periodic and statutory reports, above all, meet the needs 
of the state. At the same time, it is necessary to group some information in the form of reports, 
which is not provided by law but is directed to domestic needs. Such reports are typically used for 
management purposes. 

The implementation of international accounting standards and financial reports 
The concept of drawing up and publishing accounting (financial) statements is the basis of the 

system of national accounting standards in most economic countries. This provision assumes that 
any organization, to one degree or another, constantly needs additional sources of financing, which 
are mainly available in the capital market. It is possible to attract potential investors and creditors 
only by objectively informing them about your accounting (financial) statements. Financial 
statements are a unified system of data on the property and financial position of an organization 
and on the results of its economic and financial activities, compiled based on accounting data by 
established forms [3, p.13]. The main purpose of the financial statements, formed according to a 
certain algorithm is a reliable, complete presentation of the financial position of the organization, 
the financial results of its activities, and changes in its financial position. The financial section is 
composed of 4 financial statements. 

 
Table 1.  The stages of financial statement 

 

 
 

Source: https://www.thebalancesmb.com/[10]. 
 
At the same time, in each country, the accounting records include a different number of reports. 

Thus, financial statements according to American GAAP standards consist of three main reports - 
balance sheet, income statement, and cash flow statement. In addition to these forms, companies 
often include a statement of retained earnings and a statement of equity in their statements. In the 
UK, financial statements are presented with a balance sheet, income statement, cash flow 
statement, and an explanatory note. In France, the reporting consists of a balance sheet, a profit, 
and loss statement, and a financing table that characterizes cash flows [5, p.2]. 

The main reasons for recognizing financial statements as the main source of information about 
the life of any organization are the following:  

1) systematization of accounting reporting data; 
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2) documentary evidence of the data; 
3) the systematic nature of the formation and presentation of data; 
4) the need for information support for business in modern conditions;  
5) controllability of reporting data;  
6) lack of alternative information sources. 
To assess the performance and financial condition of the company, in particular, three main 

reports are used: the balance sheet of the enterprise, the income statement, and the cash flow 
statement. The movement of funds received and spent by the company in cash and non-cash form 
is called cash flow (CF) in financial management. They are of two types: positive and negative. 

• positive flows (inflows, inflow-CI) reflect the receipt of money in the company,  
• negative (outflows, CO) - the disposal or spending of money by the company. 
The difference between cash inflows and outflows some time is called cash flow. It can also be 

positive or negative. All cash flows of the company are combined into three main groups: flows 
from operating, investing, and financing activities [1]. 

 
Picture 1. Cash flow Statement 

 

 
 

Source: https://www.businessaccountingbasics.co.uk/ 
  
When checking the cash flow mechanism, firstly, we consider where (in what year) the cash 

flow from operating activities is greater than zero, and where it is less. If the cash flow is greater 
than zero, then it is worth figuring out whether it will be sufficient or not to pay for daily operating 
expenses. A start-up company should not expect positive cash flow from operating activities. Nor 
should a company be expected to grow rapidly in the cash-from-operations phase to make the 
investments needed to leap the company up. For sustainable companies, the reproduction of CF 
should be sufficient to keep the company "in shape", which implies the amount of investment for 
technical re-equipment, replacement of outdated technologies, and the amount of money required 
to pay annual dividends. 

Moreover, businesses need to have income statements as they help the company as well as its 
investor. An income statement contains a company’s income and expenses and has two sections: 

• operating section; 
• non-operating section. 
The operating section contains details of revenue and expenses e.g., cost of production and 

sales. The non-operating section details the revenue or expenses generated or incurred outside the 
company’s everyday activities. That could include the sale of investment assets or shares. 

The balance sheet is a set of information about the value of the property and the obligations of 
the organization, presented in tabular form. The balance consists of two sections Asset and 
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Liability. The asset must always be equal to the Liability, which is why the report form is called 
Balance. The balance sheet includes Asset and Liability, the totals of which are equal. The balance 
sheet asset consists of two sections: 
 non-current assets (assets that are used for more than 1 year: equipment, buildings, 

intangible assets, long-term investments, etc.); 
 current assets (assets that are used for less than 1 year: raw materials, materials, short-term 

receivables, cash, etc.). 
According to Grecenyuk et al (2015), shareholder’s equity is a mandatory source of funding 

for any company. In addition to shareholder’s equity, almost all companies use debt capital (long-
term and short-term liabilities in various forms) to finance their activities [4, p.165]. 

In capital accounting, there are the most common mistakes and violations that are usually 
identified in the process of auditing the capital of an organization. The purpose of checking capital 
is to confirm the correctness of its formation and changes, the compliance of accounting with the 
current legislation, as well as the reliability of the relevant indicators in the accounting (financial) 
statements. The verification of the organization's capital has several main areas, including: 

- authorized capital; 
- extra capital; 
- capital investments; 
- reserve capital; 
- equity capital of the organization; 
- own shares. 
Additional capital funds can be used by the decision of the general meeting of shareholders to 

increase the authorized capital, to pay off the loss revealed by the results of the work for the year, 
to distribute among the founders, to pay off losses in case of gratuitous transfer of property. In this 
case, the audit involves documents that serve as the basis for reflecting transactions in the 
accounting, as well as accounting registers and reporting forms. 

A well-performed audit allows avoiding many disagreements between employees of the 
enterprise and shareholders, such as improper use of reserve capital (for the payment of dividends 
on ordinary shares); unjustified distribution of the received profit (without a decision of the 
meeting of shareholders); unjustified decrease or increase in the total amount of the authorized 
capital; inconsistency between analytical and synthetic accounting data for equity capital; use of 
additional capital funds for the acquisition of fixed assets of an economic entity. 

The economic position of foreign investors in the domestic market 
It is necessary to strengthen the economic position of foreign investors in the domestic market 

and, as a result, to develop general rules of financial management, first of all, with the 
establishment and development of economic relations between national entrepreneurs and 
companies that are members of the European Union. The main part of these rules is investors from 
economically developed countries.  

In recent years, the purposeful implementation of economic reforms in various sectors of the 
economy of the Republic of Azerbaijan has been achieved through the implementation of a unified 
state policy aimed at developing market relations and forming new economic thinking in 
accordance with the requirements. These economic reforms are based on modern management 
methods. Since 2001, several important normative legal acts have been by international standards 
for reforms in tax, customs, finance, statistics, and other central executive bodies, banks, credit 
institutions, cities, as well as business entities, regardless of their legal status. Each of them, i.e., 
foreign investors, has increased their interest in investing in Azerbaijan. 

Azerbaijan's oil and gas sector, which has large hydrocarbon reserves, has always been 
attractive for foreign investment: 77.8 billion Azn was invested in the country's economy in 2000-
2017. More than 85% of FDI ($ 66.8 billion) fell to the oil and gas sector. However, the country's 
non-oil / gas sector, especially the processing industry, did not generate enough interest from 
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foreign investors at the time. With foreign investors so active in the country's oil and gas sector, it 
is thought-provoking that they have little interest in non-oil / gas (non-production) sectors [6, p3]. 
To increase the involvement of FDI in these sectors, it is important to identify the factors 
discouraging foreign investors and take measures to eliminate them. The effectiveness and 
adequacy of government decisions over the past three years to increase investment activity are also 
issues that need to be addressed. 

The first of the four target indicators set by the government in the Strategic Roadmap for the 
National Economic Prospects of the Republic of Azerbaijan until 2025 is “bringing the share of 
FDI in non-oil GDP to 4% to the non-oil sector” (in 2015 was 2.6 percent). 

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) prepares special 
annual reports on the state of the FDI in the world each year. According to the organization's 2018 
report on "Investments and New Industrial Policies”, global FDI inflows in 2017 amounted to 1.43 
trillion. USD, which is a decrease of 23% compared to 2016 (1.87 trillion USD). According to the 
report, in 2017, 126 investment decisions were made in 65 countries, 84% of which were favorable 
for investors in contrast to 2016 that 24 investment policy decisions were made in 58 countries 
[11, p.107]. 

According to the World Bank's (WB) Global Investment Competitiveness Report, 2017-2018: 
Foreign Investor Prospects and Policy Outcomes presents the results of a survey of 754 
international company executives. Leaders of international companies operating in many countries 
around the world assessed the factors influencing the decisions on the FDI in terms of importance 
[12, p.51]. 

 
Chart 1 . Azerbaijan Foreign Direct Investment in 2021 

 

 
 

Source: https://www.ceicdata.com/ 
 
Azerbaijan Foreign Direct Investment (FDI) registered a growth equal to 18.0 % of the country's 

Nominal GDP in Jun 2021, compared with a growth equal to 1.1 % in the previous quarter. 
Azerbaijan Foreign Direct Investment: % of Nominal GDP data is updated quarterly, available 
from Mar 2013 to Jun 2021. The data reached an all-time high of 18.0 % in Jun 2021 and a record 
low of -5.5 % in Sep 2020 [2]. 

 
Diagram 1. Foreign İnvestment in the non-oil sector 

 

 
 

Source: https://economy.gov.az/ 
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During January-June 2018, a value added of 20637.0 million Azn was created in the non-oil 
sector of the economy, and in general, 52.6% of it fell to the share of social and other services, 
trade, and construction. In January-June 2018, the value-added in the non-oil sector of the country's 
economy increased by 2% compared to the same period last year. The share of value-added in the 
non-oil sector in GDP was 55.8% [7, p.2]. Among the sub-sectors of the non-oil sector, the most 
positive contributors to GDP were transport and warehousing, construction, and trade. 

National and international standards of financial reporting 
Accounting standards are standards for financial for economic agents in the public and private 

sectors. Financial reporting standards were originally developed by national accounting 
authorities. 

 The IFRSB is an international body created by national accounting authorities to establish IFRS 
as an international financial reporting standard. IPSAS were developed based on IFRS specifically 
for application to public sector entities. The International Federation of Accountants promotes 
IPSAS; and while there are many common members of the IFRSB and IFAC, they are two separate 
institutions. Both are private sector organizations, although multilateral development organizations 
and some national development agencies have contributed to the IPSAS formulation process. 

ESA 95 is the financial reporting standard for EU member states. EUROSTAT defines the rules 
and reporting formats for ESA 95. The fiscal criteria of the Maastricht Treaty for the EU member 
states are determined according to the ESA 95 methodology. These are the ratio of the government 
deficit to Gross Domestic Product (GDP) and the ratio of public debt to GDP. Thus, the ESA 95 
methodology develops measures that are significant in achieving compliance with the obligations 
under the Treaty [8, p.301]. 

ESA 95 contains some macroeconomic accounts, balance sheets, and tables based on many 
concepts, definitions, classifications, and accounting rules. These tables can be summarized under 
three headings: 
 current accounts - resources; 
 savings accounts - net loans or borrowings; 
 balance sheets 
There seems to be a general acceptance that statistical and accounting financial statements have 

different purposes and will never be fully harmonized. 
However, the possibility of adopting standardized definitions and measurement concepts is not 

used because: 
 IPSASB mainly focuses on aligning IPSAS with IFRS; the latter are driven by commercial 

needs and the IFRSB has no link to systems statistical reporting; 
 Statistical systems have been brought in line with UNSNA, and primarily concern the 

development of rules for the financial reporting of a sovereign government. 
In previous years, the responsibility for preparing and submitting financial statements rested 

primarily with the manager. In principle, this was allowed only if the financial statements were 
based on the rules and regulations (instructions) established by law. 

However, in the context of IFRS or the transition to national standards based on them, this is 
completely unacceptable. The financial statements here are primarily based on professional 
judgment. And the management of the company as a whole is responsible. Management's 
performance is assessed based on the financial statements submitted at the end, and it is responsible 
for their reliability and timeliness. The second rule increased public concern about ensuring real 
transparency and accountability of structures and groups of public interest.  Deadlines have been 
set for commercial and non-governmental organizations to submit financial statements by 
international and national accounting standards. 
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Chart 2. Evaluation of Azerbaijan national financial status 
 

 
Source: https://www.oecd.org/ 

 
İt is substantial to analyze the financial knowledge of the national population to evaluate the 

national financial standards that the country implements. The OECD financial literacy data show 
that trust was mentioned as the main factor affecting the choice of financial products by only 28% 
of respondents, while the speed of obtaining the product was far more important (59%). 

The purpose of the financial statements of SMEs is to provide information about the financial 
position, financial results, and cash flows that are useful in making economic decisions by users 
of a wide range of financial statements who are unable to request reports prepared for their specific 
information needs [9, p.20]. Furthermore, the Rules of Accounting by International Financial 
Reporting Standards for Small and Medium Business Entities in the Country” are approved. To 
instruct the Accounting Policy Department of the Ministry of Finance to submit this decision to 
the Ministry of Justice for inclusion in the State Register of Legal Acts of the Republic of 
Azerbaijan within 3 days. 

 
Conclusion 

Financial statement information helps capitalists make better decisions that result in more 
efficient capital markets and lower capital costs for the economy as a whole. Individual enterprises 
also benefit from profits, including better access to capital markets, a favorable impact on public 
relations, and possibly a lower cost of capital. Benefits may also include better management 
decisions because the financial information used internally is usually at least partially for general 
purpose financial reporting purposes based on prepared information. 

The financial statements should be based on available information about the costs and benefits 
of the claim at the time of the initial recognition, for example, at the date of the transaction, to 
assess whether the claim requires additional costs or effort at initial recognition. If additional costs 
or attempts are subsequently applied to the initial recognition, for example, the subsequent 
valuation of the item, the revaluation of the additional costs or attempts should be based on the 
information available at that subsequent date. 

The financial position of an entity is the relationship of its assets, liabilities, and equity to the 
specific data presented in its statement of financial position. An entity shall prepare its financial 
statements using the accrual method of accounting, except for information about cash flows. When 
the accrual method is used, items are recognized as assets, liabilities, equity, income, or expenses, 
and they must meet the recognition criteria established for those items. 
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Müəssisələrin maliyyə hesabatı formalarının milli və beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılması üsulları 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi mühasibat (maliyyə) uçotunun və hesabatın beynəlxalq səviyyədə unifi-

kasiyasını təmin etmək üçün bazar münasibətlərinin inkişafını və iqtisadiyyatın qloballaşmasını 
öyrənməkdən ibarətdir. Beləliklə, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində beynəlxalq inteqrasiyanın 
artan rolu müxtəlif ölkələrdə hesabat təcrübəsinin uyğunlaşdırılmasını təmin etmək üçün aydın 
maliyyə hesabat formalarını tələb edir. Mühasibat uçotu (maliyyə) sisteminin beynəlxalq səviyyə-
də qəbul edilmiş konseptual əsaslarına riayət etməklə bu uyğunlaşmanın müvəffəqiyyətlə əldə 
edilməsi mümkündür. 
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Tədqiqatın metodologiyası beynəlxalq mühasibat uçotu və hesabat standartlarının təşkili və 
aparılması, habelə mühasibat uçotunun formalaşdırılması üçün xüsusi tənzimləmə sisteminin 
tətbiqindən ibarətdir. Bu sistem bütün dünyada istifadə olunur. Bu hesabat və hesabat sistemi 
IASB tərəfindən hazırlanmışdır. 

Beynəlxalq mühasibat uçotu sisteminin əhəmiyyəti aktivlər, gəlirlər, xərclər, öhdəliklər, sər-
bəst kapital baxımından təşkilatın maliyyə vəziyyəti haqqında etibarlı, tam və sistemli məlumat 
verməkdir. BMS-nin əsas məqsədi xarici istifadəçilər tərəfindən istifadə edilə bilən mühasibat 
uçotu sənədlərini saxlamaq və sonra etibarlı hesabatlar yaratmaqdır. 

Tədqiqatın nəticələri - güclü maliyyə nəzarəti bütün təşkilatda etibarlı maliyyə hesabatı ver-
məyə imkan verəcək və bu, əməliyyatın daha möhkəm maliyyə idarə edilməsinə imkan verəcəkdir. 
Güclü nəzarət həm də mühasibat məlumatlarının düzgünlüyünə və pulun potensial saxtakarlıqlar-
dan daha yaxşı qorunmasına daha çox əminlik verir. 

Müəssisənin maliyyə hesabatlarının orijinallığı və elmi yeniliyi istifadəçilərə, menecerlərə, 
sahibkarlara, səhmdarlara, investorlara, kreditorlara və başqalarına müəssisənin fəaliyyəti haqqın-
da məlumat verməklə onun fəaliyyəti haqqında əsaslandırılmış iqtisadi qərarlar qəbul etməkdə 
köməklik göstərməkdən ibarətdir. Bu o deməkdir ki, hər bir müəssisənin maliyyə hesabatlarında 
olan məlumatlar iqtisadi qərarların qəbulu üçün çox faydalı olmalı, ciddi etibarlı olmalı, verilmiş 
dövr və ya digər göstəricilərlə müqayisə oluna bilən, istifadəçilər üçün başa düşülən olmalıdır. 

Açar sözlər: maliyyə hesabatı, maliyyə hesabatlarının milli və beynəlxalq standartlara uy-
ğunluğu, istehsal potensialının müəyyən edilməsi, şirkətdə risklərin idarə edilməsi sisteminin 
tətbiqi, müəssisələrdə daxili auditin təşkili, xəzinədarlıq sisteminin təşkili, müəssisənin inkişaf 
strategiyasının hazırlanması. 
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Методы адаптации форм финансовой отчетности предприятий к национальным и 
международным стандартам 

 
Резюме 

Целью исследования является изучение развития рыночных отношений и глобализации 
экономики для обеспечения унификации бухгалтерского (финансового) учета и отчетности 
на международном уровне. Таким образом, растущая роль международной интеграции в 
различных секторах экономики требует четких форм финансовой отчетности для обеспече-
ния гармонизации практики отчетности в разных странах. Успешное достижение этой 
гармонизации возможно при соблюдении международной признанных концептуальных ос-
нов бухгалтерской (финансовой) системы. 

Методология исследования заключается в применении специальной нормативной сис-
темы для организации и соблюдения международных стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности, а также в формировании бухгалтерского учета. Эта система используется во 
всем мире. Этот отчет и система отчетности были разработаны IASB. 

Основное значение международной системы бухгалтерского учета - предоставление 
надежной, полной и систематической информации о финансовом состоянии организации с 
точки зрения активов, доходов, расходов, обязательств, свободного капитала. Основная 
цель BMS - вести бухгалтерские записи, которые могут использоваться внешними пользо-
вателями, а затем создавать надежные отчеты. 

Результаты исследования. Надежный финансовый контроль позволит обеспечить на-
дежную финансовую отчетность по всей организации, что позволит более надежно 
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управлять финансовыми операциями. Кроме того, строгие меры контроля обеспечивают 
уверенность в том, что данные бухгалтерского учета верны, а деньги лучше защищены от 
возможного мошенничества. 

Оригинальность и научная новизна финансовой отчетности организации заключается 
в том, чтобы помочь пользователям, менеджерам, предпринимателям, акционерам, инвес-
торам, кредиторам и другим лицам принимать обоснованные экономические решения в 
отношении операций организации путем предоставления информации об операциях ор-
ганизации. Это означает, что информация в финансовой отчетности каждого предприятия 
должна быть очень полезной для принятия экономических решений, быть строго надежной, 
быть сопоставимой с данным периодом или другими показателями и быть понятной для 
пользователей. 

Ключевые слова: Финансовая отчетность, соответствие финансовой отчетности 
национальным и международным стандартам, определение производственной мощ-
ности, применение системы управления рисками в компании, организация внутреннего 
аудита на предприятиях, организация казначейской системы, разработка стратегии 
развития предприятия. 
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NEFT-QAZ SƏNAYESİNDƏ BEYNƏLXALQ MALİYYƏLƏŞMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ 
ONUN İNKİŞAFININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - müasir iqtisadi şəraitdə neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmə-
nin mahiyyəti və onun inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində məntiqi ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma, analiz 
və sintez metodlarından istifadə edilib. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - tədqiqatdakı əsaslı araşdırmalara əsasən statistik məlumatlar-
dan göründüyü kimi, «Əsrin kontraktı» adlandırılan bu layihə ilə ölkə iqtisadiyyatının inkişafının 
təməli qoyulmuşdur və investisiya məbləğlərində multiplikator səmərəsini nəzərə alsaq zəncirvari 
təsirlə iqtisadiyyatın digər sahələrinə də əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəkdir. 

Tədqiqatın nəticələri - respublikanın neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmənin tətbi-
qi şərti olaraq bir neçə istiqamətlər üzrə təsnifləşdirilə bilər və bu layihələrin icrasına başlanaraq 
onun beynəlxalq mənbələrdən maliyyələşdirilməsi respublika iqtisadiyyatını köklü şəkildə müsbət 
istiqamətlərə yönəltmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmənin 
inkişafının əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir və onun sayəsində layihəyə qoyulmuş inves-
tisiyanın dövlət büdcəsi xərclərindəki və ÜDM-dəki vəziyyəti qiymətləndirilmişdir. 

Açar sözlər: neft-qaz sənayesi, beynəlxalq maliyyələşmə, saziş, layihə, investisiya, xərc. 
 

Giriş 
Məlum olduğu kimi, 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının müs-

təqillik dövründən etibarən ölkənin bütün sahələrində olduğu kimi neft-qaz sənayesində də yeni 
inkişaf mərhələsinin yaranmasına ehtiyac yarandı. Azərbaycan Sovetlər Birliyinin tərkibində ol-
duğu müddətdə hasil etdiyi karbohidrogenlər mərkəzin müvafiq göstərişləri ilə mərkəzləşərək 
Mərkəzi Komitənin bölgüsü əsasında daxil olan respublikalara bölünürdü. Bu zaman vahid ölkə-
daxili infrastrukturlardan planlı iqtisadiyyatın sistemləri əsasında istifadə edilirdi. Xüsusi ilə gələ-
cəkdə Sovetlər Birliyinin dağılması və respublikaların müstəqilliyə doğru istiqamətlənməsini məh-
dudlaşdırmaq üçün biznes mühitində iqtisadi qanunların əksinə olaraq istehsalın iş və xidmətlər 
üzrə dəyər zəncirində coğrafi olaraq məsafə artırılırdı. Belə ki, hər hansı respublikada müəyyən 
bir məhsulun istehsalı üçün tələb olunan iş və xidmətlər bilərəkdən başqa respublikalarda yerləş-
dirilirdi. Bu isə öz növbəsində məhsulların rəqabətqabiliyyətliliyinin olmamasına və ya az olma-
sına, keyfiyyətin aşağı olmasına, eləcə də itkilərin çox olmasına səbəb olmuşdur [3, 5, 7, 9]. Lakin 
qeyd edilən müstəqillik dövrü başlayandan sonra əlaqəli zəncir infrastrukturlarından istifadə tam 
və ya qismən donduruldu və ya onlardan istifadə kommersiya münasibətləri ilə tənzimləndi. Belə 
bir iqtisadi şəraitdə ölkəmizin neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmənin mahiyyətinin və 
onun inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə böyük zərurət yaranmışdır. 

Azərbaycan Pespublikasının neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmənin təşəkkülü 
Respublikanın iqtisadiyyatının əsas sütunlarından olan neft-qaz fəaliyyətinə beynəlxalq maraq 

aydın göründü. Bu səbəbdən də aparılan neft strategiyasının tərkib hissəsi olan danışıqların nəti-
cəsində 20 sentyabr 1994-cü ildə məlum «Əsrin kontraktı» adlı Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi müx-
təlif şirkətlər (o cümlədən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (bundan sonra SOCAR) 
və Azərbaycan dövləti arasında imzalandı [17]. Bu Saziş, xüsusən də onun beynəlxalq neft 
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şirkətlərilə imzalanması regionda güclü meqa layihələrin davamlı inkişafına zəmin yaratdı. Qeyd 
olunan Sazişin əhatə yataqları Azəri, Çıraq və Günəşli yataqlarının dərinsulu hissələrini əhatə edir-
di. Saziş imzalandıqdan 4 il ərzində geoloji kəşfiyyat, eləcə də digər tələb olunan infrastruktur 
qurulduqdan sonra 1998-ci ildə ilkin neft hasil olundu. Həmin dövrdə beynəlxalq neft qiymətləri-
nin aşağı olmasına baxmayaraq layihələrin gəlirliyi tərəfdaşları yenə də maraqlandırırdı. Beləliklə, 
ilk Saziş 1994-cü ildə imzalandıqdan sonra xarici tərəfdaşların inamı günbəgün artaraq növbəti 
maraqların yaradılmasına əsas yarandı. Hal-hazıradək 30-a qədər bu tipli Sazişlər imzalanmışdır 
[18]. 

Dünyada neftin sənaye üsulu ilə hasilatına ilk dəfə ölkəmizdə başlanılmasına baxmayaraq, müs-
təqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası ərazisinə məxsus neftin istifadəsinə dair 
neft sənayesinin idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsinə, neft və enerji kompleksinin inkişa-
fının təmin edilməsinə böyük ehtiyac yaranmışdır. Ona görə də həmin dövrdə neft sənayesinin 
idarəetmə strukturu yenidən təşkil edilərək təkmilləşdirilmiş və neft-qazın kəşfiyyatı, hasilatı, nəq-
li, emalı, satışı və sair işlərlə məşğul olan müxtəlif qurumlar bir mərkəzdə cəmləşdirilərək “Azə-
rineft” Dövlət Konserninin və “Azərneftkimya” İstehsalat Birliyinin bazasında Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Neft Şirkəti yaradılmışdır [16, s. 101]. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2003-cü il 24 yanvar tarixli 844 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” ölkə başçısının 
22 dekabr 2014-cü il tarixli, 430 nömrəli Fərmanına əsasən şirkətin tam rəsmi adı Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, qısaldılmış rəsmi adı isə SOCAR kimi müəyyən olunmuşdur [2 
və 6, s. 25]. 

Sözügedən Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişin imzalanması yeni təcrübə ilə yanaşı, bey-
nəlxalq investisiyanı cəlb etdi və investorların maraqlarını təmin etdi. Həmin dövrdə beynəlxalq 
investorlar üçün diversifikasiya edilmiş gəlirlər xüsusi önəm daşıyırdı. Nəticə etibarilə bütün sa-
hələrin inkişafında maliyyələşdirmə vacib amildir. Əminliklə qeyd edə bilərik ki, istehsalı və inki-
şafı şərtləndirən və insan resursu və istehsal gücləri ilə yanaşı kapitalın, yəni maliyyələşdirmənin 
təmin edilməsi vacib amillərdəndir. Bu sahə son dövrlərdə, xüsusi ilə yeni texnika və texnologi-
yaların inkişafı dövründə daha da inkişaf etməyə başlamışdır. Belə ki, biznes mühitinin daha çevik 
və əlaqəli şəkildə fəaliyyəti, hesablama, qərarvermə və aidiyyatı üzrə rəqəmsal texnologiyalardan 
istifadə beynəlxalq maliyyə platformasında əlavə dəyər yaratmağa imkan vermişdir. Qloballaşma 
və internetin inkişafının layihələrin maliyyələşdirilməsində əhəmiyyətli rolu danılmazdır. 

Neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmənin alətlərindən istifadə olunmamasının 
səbəbləri 

90-cı illərin ortalarından etibarən respublikanın iqtisadiyyatının inkişafını, eləcə də gələcəkdə 
şaxələndirilmiş və fundamental iqtisadiyyatın əsasını yaradan neft-qaz layihələrinin inkişafında 
maliyyələşdirmənin, xüsusi ilə də beynəlxalq maliyyələşdirmənin rolu vacib hesab edilərək daha 
ətraflı araşdırılmasına, təhlillər aparıb gələcək layihələrin yaranmasına və digər sahələrə də fayda-
sına əminlik üçün ehtiyac vardır [11, 12, 13, 14, 15]. Məlumdur ki, 1994-cü ilə qədər Azərbaycan 
Respublikasının neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmə alətlərindən istifadə olunmamış-
dır. Buna səbəb kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

- ölkə müstəqillik dövrlərinə yeni qədəm qoymuşdur; 
- stabil müstəqillik və bütün sahələrdə müsbət inkişaf meyilləri 1993-cü ildən sonra göründü; 
- yeni layihələrin olmaması; 
- beynəlxalq şirkətlərin cəlb olunmaması; 
- əhəmiyyətli məhdudiyyətlər (məsələn, dil baryeri və s.); 
- aidiyyatı kadrların və təcrübənin olmaması; 
- beynəlxalq təcrübənin mənimsənilməməsi; 
- layihələrin beynəlxalq standartlara uyğun göstəricilərinin hazırlanması və s. bu kimi amillər 

həmin dövrə qədər nəinki neft-qaz, digər sahələrdə də beynəlxalq maliyyələşmənin olmadığını 
şərtləndirirdi. 
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Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Saziş (HPBHS) və onun əsas şərtləri 
20 sentyabr 1994-cü ildə dünyanın 6 ölkəsinin təmsil etdiyi 11 neft şirkətinin iştirakı ilə “Əsrin  

Kontraktı”nın imzalanması Azərbaycan Respublikasının neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliy-
yələşmənin təməlinin qoyuluşu kimi qeyd oluna bilər [4, 8, 10]. Göstərdiyimiz tarixdə imzalanmış 
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə 
yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə AMOKO Kaspian Si Petroleum Limited, Bİ-Pİ Eksploreyşn 
(Kaspian Sİ) Limited, Delta Nimir Xəzər Limited, Den Norske Stats Olyeselskap A.S, Lukoyl 
Səhmdar Cəmiyyəti, MakDermott Azərbaycan INK, Pennzoyl Kaspian Korporeyşn, REMKO 
Xəzər Enerji Limited, Türkiye Petrolleri A.O., YUNOKAL Xəzər, LTD arasında Saziş”in qəbul 
və təsdiq edilməsi, onun həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 
2 dekabr 1994-cü il tarixində 933 saylı Qanunu təsdiq olunmuşdur [17]. Əvvəlcə son dövrdə Azəri, 
Çıraq və Günəşli (AÇG) yataqlarının dərinsulu hövzəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü 
arasında Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə podratçı arasında Hasilatın Pay Bölgüsü 
Haqqında Sazişə (HPBHS) əsasən bu layihənin iştirakçılarının payları və göstəricilərini cədvəl 1-
dəki kimi təsvir edək. 

Cədvəl 1 
Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişə (HPBHS) əsasən müxtəlif ölkələrdən layihədə 

iştirak edən şirkətlərin payları [18] 
 

Layihədə iştirak edən şirkətlərin adı 
Şirkətlərin təmsil 

etdikləri ölkələrin adı 
Şirkətlərin payı, 

%-lə 
Azərbaycan (Ey Si Ci) Limited Azərbaycan Respublikası 11,6461 
BP Eksploreyşn (Caspian Si) Limited Böyük Britaniya 35,7828 
Statoyl Abşeron a.s. Norveç 8,5633 
İnpeks Sausvest Kaspian Si, Ltd Yaponiya 10,9644 
Türkiyə Petrolleri A.O. Türkiyə 6,75 
Ekson Azərbaycan Limited - Ekson Моbil ABŞ 8,0006 
İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) Limited Yaponiya 4,2986 
Chevron TEksa co ABŞ 11,2729 
Amerada Hess ABŞ 2,7213 

 
Bu Sazişin əsas şərtləri aşağıdakı kimi olmuşdur: 
- 30 il müddətinə; 
- podratçılar layihə ilə bağlı investisiyaları təmin edir; 
- dövlət investisiya qoyuluşunda iştirak etmir; 
- podratçıların investisiyaları rüblük əsasda uçota alınır; 
- podratçıların investisiyaları rüblük əsasda uçota alınır, üzərinə Libor+4% illik maliyyə xərc-

ləri əlavə edilir, xərclər kapital (CAPEX) və əməliyyat (OPEX) kimi təsnifləşdirilir, çıxarılan 
həcmlərdən ilk növbədə OPEX-in, yerdə qalan hissənin yarısı CAPEX-in əvəzinin ödənilməsinə 
yönəldilir, yarısı isə mənfəət nefti kimi nəzərə alınır; 

- mənfəət nefti kimi nəzərə alınan həcm dövlətlə podratçılar arasında R-amilə uyğun bölüşdü-
rülür (HPBHS-lərin çərçivəsində dövlətlə podratçılar arasında xərclər ödənildikdən sonra qalan 
həcm mənfəət nefti adlanır və bu həcm dövlətlə podratçılar arasında R-amilə əsasən bölünür. R-
amilə əsasən hesablamada əsas məntiq podratçıların investisiyaları daha çox qaytarıldıqda bölgüdə 
dövlətə çatan pay artır); 

- layihənin Saziş müddətində iş proqramı və onun əsasında illik iş proqramı və onu tənzimləyən 
müvafiq büdcəsi müəyyənləşdirilir; 

- büdcələr podratçılar arasında reallaşdırıldıqdan sonra dövlətin təmsil olunduğu və rəhbərlik 
etdiyi Rəhbər Komitədə razılaşdırılır və təsdiq edilir; 
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- hər podratçı ayrıca olaraq mənfəət vergi bəyənnaməsini (MVB) dövlətə təqdim edir (satış 
müddətində mənfəət vergisi 25% nəzərdə tutulmuşdur). 

Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq yuxarıda qeyd olunanları 
aşağıdakı şəkil 1-dəki kimi təqdim etmək olar:  

 

 
 

 
Şəkil 1. Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişin əsas şərtləri. 

 
HPBHS-nin layihəsinə qoyulmuş investisiyanın dövlət büdcəsi xərclərindəki və ÜDM-də-

ki vəziyyəti  
Göründüyü kimi, investorlar (Sazişdə podratçılar adlandırılır) layihənin inkişaf etdirilməsi üçün 

böyük məbləğlərdə investisiya qoyuluşları edirlər. Əgər bu meqa layihələri neft-qaz sənayesində 
beynəlxalq maliyyələşdirmənin təməl nöqtəsi kimi və Azərbaycan iqtisadiyyatına əhəmiyyətli töh-
fə kimi nəzərə alsaq, görünər ki, investorların vəsait qoyuluşu sektorun inkişafının əsas təkanverici 
qüvvələrindəndir. Bu layihə regionda meqa layihədir. 1994-cü ildən indiyədək bu layihəyə qoyul-
muş investisiya xərcləri aşağıdakı cədvəl 2-dəki kimi olmuşdur. 

Aşağıdakı cədvəl 3-də Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişin layihəsinə qoyulmuş investisi-
ya xərclərinin də respublikanın dövlət büdcəsi xərclərində və ÜDM-də xüsusi çəkisi dinamika üzrə 
qeyd olunmuşdur. 2000-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 29,2%-ni və ÜDM-in 4,7%-ni təşkil 
edən HPBHS layihəsinə qoyulmuş investisiya xərclərinin həcmi 222,8 milyon manat olmuşdur. 
Belə ki, bu göstəricilər son dövrdə müvafiq olaraq dövlət büdcəsi xərclərinin 2010-cu ildə 14,5%-
ni (ÜDM-in 4%-ni), 2011-ci ildə 13,8%-ni (ÜDM-in 4,1%-ni), 2012-ci ildə 14,8%-ni (ÜDM-in 
4,7%-ni), 2013-cü ildə 15,1%-ni (ÜDM-in 5%-ni), 2014-cü ildə 14,1%-ni (ÜDM-in 4,5%-ni), 
2015-ci ildə 24,3%-ni (ÜDM-in 7,9%-ni), 2016-cı ildə 20%-ni (ÜDM-in 5,9%-ni), 2017-ci ildə 
16,3%-ni (ÜDM-in 4,1%-ni), 2018-ci ildə 12,4%-ni (ÜDM-in 3,5%-ni), 2019-cu ildə 14,2%-ni 
(ÜDM-in 4,2%-ni) və 2020-ci ildə 15,1%-ni (ÜDM-in 5,5%-ni) təşkil etmişdir. 
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Cədvəl 2 
Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında Sazişin layihəsinə qoyulmuş investisiya xərclərinin 

dinamikası [19] 
 

İllər 
Kapital xərcləri (CAPEX),

milyon ABŞ dolları 
Əməliyyat xərcləri (OPEX),

milyon ABŞ dolları 

İnvestisiya 
xərclərinin cəmi, 

milyon ABŞ dolları 
1994 - - - 

1995 89,9 36,3 126,2 

1996 351,8 64,5 416,3 

1997 499,1 133,7 632,8 

1998 467,4 130,6 598,0 

1999 208,3 104,0 312,3 

2000 140,3 104,5 244,8 

2001 164,3 80,0 244,2 

2002 1228,4 82,9 1311,3 

2003 2132,1 94,1 2226,3 

2004 2592,2 98,1 2690,3 

2005 2744,5 203,5 2948,0 

2006 2615,9 302,2 2918,1 

2007 2925,2 511,0 3436,2 

2008 1914,6 707,6 2622,3 

2009 1051,2 715,7 1766,9 

2010 1661,5 472,1 2133,6 

2011 1912,3 770,8 2683,2 

2012 2494,6 817,1 3311,7 

2013 2833,2 877,2 3710,4 

2014 2310,0 1073,0 3383,0 

2015 1934,0 833,0 2767,0 

2016 1451,0 556,0 2007,0 

2017 1176,0 506,0 1682,0 

2018 1150,5 505,0 1655,5 

2019 1476,0 567,0 2043,0 

2020 1817,0 531,0 2348,0 

2021 1660,0 533,0 2193,0 

Cəmi: 41001,5 11409,7 52411,3 
 
Yuxarıdakı cədvəllərin statistik məlumatlarından göründüyü kimi, «Əsrin kontraktı» adlandırı-

lan bu layihə ilə ölkə iqtisadiyyatının inkişafının təməli qoyulmuşdur. Aydındır ki, investisiya 
məbləğlərində multiplikator səmərəsini nəzərə alsaq zəncirvari təsirlə iqtisadiyyatın digər sahələ-
rinə də əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəyi məlum idi. Bu layihələrin icrasına başlanması və bila-
vasitə onun beynəlxalq mənbələrdən maliyyələşdirilməsi respublika iqtisadiyyatını köklü şəkildə 
müsbət istiqamətlərə yönəltmişdir. 
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Cədvəl 3 
HPBHS layihəsinə qoyulmuş investisiya xərclərinin dövlət büdcəsi xərclərində və ÜDM-də 

xüsusi çəkisinin dinamikası [1, 19] 
 

 
İllər 

İnvestisiya 
xərclərinin 

cəmi, 
milyon 
manat 

Dövlət büd-
cəsində 

xərclərin cə-
mi, milyon 

manat 

İnvestisiya 
xərclərinin döv-

lət büdcəsi 
xərclərində xü-
susi çəkisi, %-lə

ÜDM-in 
cəmi, 

milyon 
manat 

Neft-qaz 
sektorunda 

ÜDM, 
milyon 
manat 

İnvestisiya 
xərclərinin 
ÜDM-də 
xüsusi çə-
kisi,%-lə 

2000 222,8 764,0 29,2 4718,1 1371,0 4,7 

2001 239,3 807,5 29,6 5315,6 1668,2 4,5 

2002 1285,1 931,8 137,9 6062,5 1882,3 21,2 

2003 2204,0 1234,5 178,5 7146,5 2149,1 30,8 

2004 2636,5 1502,1 175,5 8530,2 2672,0 30,9 

2005 2712,2 2140,7 126,7 12522,5 5520,9 21,7 

2006 2538,8 3790,1 67,0 18746,2 10091,8 13,5 

2007 2886,4 6086,2 47,4 28360,5 15914,2 10,2 

2008 2097,8 10774,2 19,5 40137,2 22251,3 5,2 

2009 1413,5 10503,9 13,5 35601,5 16065,5 4,0 

2010 1706,9 11765,9 14,5 42465,0 20409,5 4,0 

2011 2119,7 15397,5 13,8 52082,0 25829,9 4,1 

2012 2583,1 17416,5 14,8 54743,7 24487,3 4,7 

2013 2894,1 19143,5 15,1 58182,0 23778,1 5,0 

2014 2638,7 18709,0 14,1 59014,1 21405,2 4,5 

2015 4316,5 17784,5 24,3 54380,0 15382,2 7,9 

2016 3552,4 17751,3 20,0 60425,2 19552,6 5,9 

2017 2859,4 17594,5 16,3 70337,8 25005,4 4,1 

2018 2814,4 22731,6 12,4 80092,0 32231,7 3,5 

2019 3473,1 24425,9 14,2 81896,2 30051,9 4,2 

2020 3991,6 26416,3 15,1 72578,1 20417,5 5,5 

2021 3728,1 - - 92857,7 33930,6 4,0 

 
Neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmənin tətbiqi istiqamətləri 
Respublikanın neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmənin tətbiqi şərti olaraq bir neçə 

istiqamətlər üzrə təsnifləşdirilə bilər. İlk öncə onun ümumi görünüşünün təsvirini aşağıdakı şəkil 
2-dəki kimi göstərmək olar. 
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Şəkil 2. Neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmənin tətbiqi istiqamətləri. 

 
Beləliklə, şəkil 2-dən göründüyü kimi, respublikamızın neft-qaz sənayesinin inkişafında bey-

nəlxalq şirkətlər və maliyyə institutları vasitəsilə maliyyələşmə mənbələri aşağıda göstərdiyimiz 
bir neçə istiqamətlərdən ibarətdir.  

1-ci istiqamət. İri miqyaslı (məsələn, BP, Exxon, Statoyl (Equinor) beynəlxalq şirkətlər Azər-
baycan Respublikası ilə (dövlətlə) yataqların birgə işlənməsi və Hasilatın Pay Bölgüsü Haqqında 
Sazişlər imzalamaqla ciddi öhdəliklər nəticəsində birbaşa investisiyalar edir. Məsələn, ilk imzala-
nan “Əsrin kontraktı” adlandırılan Azəri-Çıraq və Günəşli yataqlarının birgə işlənməsi və Hasila-
tın Pay Bölgüsü Haqqında Saziş (HPBS) çərçivəsində 1994-2021-ci illərdə layihəyə 11,5 milyard 
ABŞ dolları əməliyyat xərcləri və 41,0 milyard ABŞ dolları isə kapital (əsaslı) xərcləri, ümumi-
likdə isə layihəyə 52,4 milyard ABŞ dolları investisiya edilmişdir. Qeyd olunan investisiya üçün 
həmin şirkətlər bir neçə istiqamətdən maliyyələşdirilməsi mümkün olmuşdur: 

- öz vəsaitləri (xaricdə olan) hesabına yönəldilən birbaşa investisiya; 
- öz digər aktivlərinin girovu əsasında maliyyə institutlarından cəlb etdikləri vəsait hesabına; 
- HPBS əsasında əldə etdikləri hüquq və aktivlərin əsasında beynəlxalq maliyyə institutlarından 

cəlb etdikləri vəsait hesabına; 
- layihədə istehsalı başlandıqdan sonra əvvəlki illərdə əvəzi ödənilməmiş xərclərin qaytarılması 

üçün layihələrdən daxilolmalar hesabına (bu istiqamət əvvəlki illərdə əhəmiyyətli xüsusi çəkiyə 
malik deyildir). 

2-ci istiqamət. Bu istiqamət üzrə layihələr birbaşa beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən 
maliyyələşdirilməsidir. Lakin 90-cı illərin ortalarında bu tipli əqdlərin həyata keçirilməsi mümkün 
deyildir. Tələb olunan göstəricilərin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və transformasiya-
sı, gəlirlik göstəricilərinin beynəlxalq audit şirkətləri tərəfindən təsdiq olunmaması, maliyyə insti-
tutlarının yoxlama və risk komitələrinin prosedur tələblərinə cavab verməməsi buna platforma ya-
rada bilmirdi. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra aktivlərin, eləcə də onlar üzərində sahiblik hüququ 
daşıyan hüquqi şəxslərin beynəlxalq qloballaşma şəraitində yeni müasir standartlara cavab verən 
təqdimatı bu tipli əqdlərin yaranmasına imkan və şərait yaratdı. 

3-cü istiqamət. Bu istiqamətdə olan investisiya 1-ci ilə müqayisədə qismən aşağı səviyyədə 
olmasına baxmayaraq, yan sahələrin inkişafında xüsusi ilə yeni təcrübənin formalaşmasında, kadr 
potensialının gücləndirilməsində, investisiya layihələri üzrə məhdudiyyət baryerlərindən olan dil, 
yanaşma və sair çətinliklərin aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli köməklik göstərmişdir. Eyni za-
manda genişmiqyaslı layihələrin yaradılması və inkişafında bu istiqamətdə maliyyələşmələrin öz-
lərini də 3 bölməyə təsnifləşdirə bilərik: 
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- layihələrə xidmət göstərən birbaşa xarici şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirmə. Belə ki, layi-
hələrin həyata keçirilməsi zamanı məhsul, iş və xidmətlər tələb olunur ki, bunların da bəziləri 
yalnız xarici mənbələrdən mümkündür. Bu isə öz növbəsində 2 səbəbdən mümkündür:  

a) həmin məhsulun (iş və xidmətlərin) yerinə yetirilməsi zamanı müvafiq sertifikatların və stan-
dartlara cavab verməsinin beynəlxalq miqyasda təsdiqi sənədlərinin olması;  

b) yeni bazarda bu tipli məhsulun (iş və xidmətlərin) olmaması və ya keyfiyyətinin aşağı olması. 
- layihələrə xidmət göstərən birgə fəaliyyətlər üzrə. Məlum olduğu kimi, aparılan uğurlu neft 

strategiyasının əsas istiqamətlərindən və onu şərtləndirən amillərdən biri də meqa neft-qaz layihə-
lərinin icrası zamanı yerli istehsalın və şirkətlərin gələcək inkişafının təmin olunması üçün bütün 
sazişlərdə yerli mənbələrə 10% üstünlük hüququ verilməsidir. Bu o deməkdir ki, yerli şirkətlərin 
təklifləri 10% bahalıq təşkil etsə də seçimlərdə üstünlük hüququ onlara şamil edilir. Bu üstünlük 
hüququ ilə əlaqədar olaraq, layihələrin ilkin mərhələsində yerli şirkətlərin xarici təcrübəyə malik 
olmadığını nəzərə alaraq, sinergiyaların yaradılması məqsədi ilə xarici şirkətlər yerli şirkətlərlə 
birgə fəaliyyət istiqamətində birgə müəssisələr və alyanslar yaratmışlar. Həmin müəssisələr müx-
təlif profilli şirkətlər kimi uğurla fəaliyyət göstərirlər. Əlavə olaraq, çox hallarda bu müəssisələrin 
yaradılması yerli şirkətlər tərəfindən investisiya edilməsinə ehtiyac yaratmışdır. Tələb olunan in-
vestisiya xarici şirkətlər tərəfindən təmin edildi ki, bu da ölkənin neft-qaz sənayesində dolayı in-
vestisiyalar və maddi və qeyri-maddi faydalar verdi. 

- yalnız yerli şirkətlər tərəfindən məhsul, iş və xidmət satışı. Layihələrin icrası uğurla davam 
etdikcə yerli şirkətlərin təcrübəsi artaraq stabil müqavilələr əsasında onların davamlılığı güclən-
mişdir. Bunun əsasında yerli şirkətlər beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq yaradaraq 
çoxşaxəli maliyyə alətlərindən faydalanmışdır. 

Beləliklə, yuxarıda şərh edilən 3 istiqamətin hər birində beynəlxalq maliyyələşdirmə xüsusi rol 
oynamış və əhəmiyyətini təsbit etmişdir. 
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Сущность международного финансирования в нефтегазовой отрасли и основные 

направления его развития 
 

Резюме 
Цель исследования - определить характер международного финансирования нефтегазо-

вой отрасли в современных экономических условиях и основные направления его развития. 
Методология исследования – в работе использовались логическое обобщение, систем-

ный подход, методы анализа и синтеза. 
Значимость применения исследования - Согласно исследованию, данный проект, по-

лучивший название «Контракт века», заложил основу для развития экономики страны и 
окажет значительное влияние на другие отрасли экономики. 

Результаты исследования - применение международного финансирования в нефтега-
зовой отрасли республики можно условно разделить на несколько направлений, и реализа-
ция этих проектов и его финансирование из международных источников коренным образом 
повернули экономику страны в положительном направлении. 

Оригинальность и научная новизна исследования – выявлены основные направления 
развития международного финансирования в нефтегазовой отрасли и оценено положение 
инвестиций в проект в расходах государственного бюджета и ВВП. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, международное финансирование, соглаше-
ние, проект, инвестиции, стоимость. 
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The nature of international financing in the oil and gas industry and the main directions of 
its development 

 

Summary 
The purpose of the study is to determine the nature of international financing in the oil and gas 

industry in modern economic conditions and the main directions of its development. 
Research methodology - logical generalization, systematic approach, analysis and synthesis 

methods were used in the research work. 
Significance of the application of the study - According to the research, this project, called 

the «Contract of the Century», laid the foundation for the development of the country's economy 
and will have a significant impact on other sectors of the economy. 

The results of the study - the application of international financing in the oil and gas industry 
of the republic can be conditionally classified into several areas, and the implementation of these 
projects and its financing from international sources has radically turned the country's economy in 
a positive direction. 

Originality and scientific finding of the research - the main directions of development of 
international financing in the oil and gas industry were identified and the situation of the 
investment in the project in the state budget expenditures and GDP was assessed. 

Key words: oil and gas industry, international financing, agreement, project, investment, 
cost.                                                                                                   
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AUDIT AND ITS DEVELOPMENT STAGES IN INTERNATIONAL PRACTICE 
 

Summary 
The purpose of the study is to independently examine and analyze the audited entity's 

accounting (financial) reports in order to give an opinion on the reliability of audit reports, which 
is a type of financial control. 

Research methodology. Informing local and international scientists about the priority direction 
of this process, providing legislative acts, program documents, Government orders and options 
constitute the theoretical and methodological basis of the research. 

The applied importance of the study is that various recommendations have been developed 
and experimentally tested in the direction of auditing and strengthening of financial control in 
enterprises, which will be useful for auditors. 

As the results of the research, it can be shown that there is great potential for the development 
of audit in our country, the creation of a favorable environment by the state for the development 
of the strengthening of control over enterprises, and the significant increase in statistical data from 
year to year. 

The originality and scientific novelty of the research is that, based on theoretical analysis, 
the potential possibilities of using innovations based on international practices as a means of 
increasing audit activity in the inspection process are determined and experimentally substantiated. 

Keywords: financial control, reliability of reports, audit services, development of market 
relations, commercial banks, financial - economic activity 

 
Introduction 

Relevance of the research topic. Audit is a type of financial control. It is an independent audit 
of the audited entity's accounting (financial) statements to express an opinion on the reliability of 
such statements. The activity of conducting an audit and providing audit-related services is called 
an audit activity. In the conditions of the development of market relations, the use of financial 
control of the audit is of great importance. The creation of enterprises, commercial banks and other 
economic structures based on non-state forms of ownership required a comprehensive solution to 
the issue of forms and subjects of control over their financial and economic activity, as they are 
under the control of competent state authorities. in the considered relations, it is mainly focused 
on the interests of the state treasury. 

At the same time, economic entities themselves are interested in the reliability and quality of 
accounting and reports on financial and economic activity. All this ultimately meets the interests 
of the state and gives audit control a public character. The use of the audit form of control allows 
combining the interests of these two parties - the state and economic subjects. 

The purpose and tasks of the study. The formation of audit financial control in Azerbaijan 
reflects the experience of developed foreign countries where this form of control is widespread. 
Audit (in various translations the word это means "hears", "hear") has a long enough history. The 
first independent auditors appeared in the 19th century. 

The emergence of audit is related to the separation of the interests of those who directly 
participate in the management of the enterprise (management, managers) and those who invest in 
its activity. 
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They do not want to trust only the financial information they provide to the managers and 
subordinate accountants of the enterprises. The frequent bankruptcy of the enterprises and the 
deception of the management greatly increased the risk of financial investments [3, p. 65]. 

Auditors were invited to verify the accuracy of financial information and to approve financial 
statements. The main requirements for the auditor were his impeccable integrity and independence. 
At first, accounting was not essential, but as accounting becomes more complex, good professional 
training of the auditor becomes a necessary requirement. 

The historical homeland of auditing is Great Britain, where since 1844 a number of company 
laws have been adopted, according to which the board of directors of joint-stock companies must 
invite a special person to audit the accounts at least once a year. and reports to shareholders. The 
world economic crisis of 1929-1933 increased the need for the services of accountants and 
auditors. During that period, the requirements for the quality of the audit were sharply tightened, 
it became mandatory, and the market demand for such services increased. After the end of the 
crisis, almost all countries began to apply the necessary requirements for the amount of information 
contained in annual reports, the mandatory publication of these reports and the results of auditors. 
Audit becomes a powerful weapon against fraud [7, p.32]. 

In the UK, auditors are any specialist in auditing the reliability of financial statements. In the 
United States, financial statements are audited by a certified public accountant. In all developed 
countries, people who want to become an accountant-auditor are faced with many years of 
education and experience, as well as numerous exams. Chambers of Auditors, Institutes of 
Professional Accountants and others regularly review their work, and expulsion from these 
organizations means a ban on further activity. 

The need for auditor services arose due to the following circumstances: 
 the possibility of biased information by its compilers (management) when there is a conflict 

between data users (owners, investors, creditors); 
 the dependence of the results of decisions (and they can be very important) on the quality of 

information; 
 the need for special knowledge to verify information; 
 Lack of information of users to evaluate its quality. 
The availability of reliable information makes it possible to increase the efficiency of the capital 

market and to evaluate and predict the consequences of various economic decisions. Conducting 
an audit, even in cases where it is not mandatory, is undoubtedly important [2, p.13]. 

The audit theory allows to systematize the experience gained in the audit activity and to 
determine the further vector of its development. At the initial stage of its formation, there was no 
need for a unified structured theory of auditing, because the urgent need to understand the practice 
of business process development, accounting and report approval exceeded the need for theoretical 
research in this area. 

As a rule, at this stage of development, the main attention of scientists and practitioners is 
focused on the development of methodological approaches and technology for organizing and 
conducting audits. Unfortunately, at the current stage of audit development, the theory is presented 
in fragments. Auditing theory is a clearer issue in published works. 

Regulation of audit activities by legislation. Audit theory is reflected in the legislative 
regulation of audit activity, methodological aspects of audit are reviewed. Clarification of the 
subject, object, functions of the audit in the system of economic relations and related sciences and 
evaluation of the role of the audit, a number of problems that require additional research can be 
identified [4, p. 124]. The lack of a unified approach to solving these issues does not allow to 
improve the audit methodology, and the necessity of independent financial control in the context 
of an audit crisis remains in question. 

In the midst of the greatest world crisis of 1929-1933, the Great Depression, the need for the 
services of accountants and auditors arose, and at the same time, the requirements for auditing 
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procedures also changed. Audit has established itself as an effective management tool that provides 
high-quality, timely information for decision-making and thereby plays an important role in crisis 
resolution. In turn, the crisis also affected the procedure for submitting financial statements, and 
most countries introduced additional requirements for disclosure and publication of information 
in annual reports [5, p.57]. 

In those years, legislative acts were adopted that tightened the requirements for the presentation 
of financial statements, strengthened the internal control organization procedure, and regulated the 
responsibility of the top management and owners. The measures implemented in this regard had a 
significant impact on the methodology of the audit and contributed to the formation of a new stage 
of development called system-oriented audit. 

The next turning point in the development of international audit was the global financial crisis 
that occurred in 2008. At that time, the usefulness of the audit was questioned due to user 
dissatisfaction with the results of the audit. In the midst of the ethical conflict with Arthur 
Andersen, the audit as a type of financial control was transformed and subsequently continued to 
be a popular and useful tool for both owners and other users, then after the global crisis of 2008, 
the audit largely lost its value [3, p .77]. 

Users began to look for alternatives to auditing, and new types and forms of auditing, which 
are conceptually more related to consulting, but called auditing, began to appear on the market. 
This created confusion both in terminology and in understanding the check types themselves. This 
situation distorts the goals and tasks of the audit, which leads to a different interpretation of its 
essence, or even forms a radical opinion about the uselessness of the audit in so many different 
types of audits and expertise that appear on the market. 

New types and forms of auditing. Before the global crisis of 2008, the main efforts of 
scientists and experts were focused on improving the audit methodology, so the development of 
audit theory was unreasonably little attention. Inadequate scientific development of the audit 
theory and ignoring the changes occurring in the modern economy have caused the current audit 
to be in a state of deep crisis as a type of activity. 

The modern - day pragmatics of economic activity of organizations, unfortunately, greatly 
weakened the attention to the development of economic sciences, including the theoretical aspects 
of auditing. The process of organizing and conducting an audit, as a rule, takes place strictly in 
accordance with audit standards, which contain general approaches and requirements for certain 
aspects of the audit and are mandatory. Therefore, special methods, procedures and algorithms are 
developed and approved in internal local rules, regulations, methods and guidelines of audit 
companies [6, p. 45]. 

The set of audit tools was mainly formed through the development of methods based on 
standards approved by law, and at the same time, the objective limitations inherent in audit activity 
helped to standardize audit procedures. Since the audit methodology is formed by audit 
organizations and individual auditors, the accepted audit standards include general principled and 
methodological approaches. 

The effects of development of economic processes to the audit standards. The rapid 
development of economic processes led to the need to change audit standards, certain provisions 
of regulatory legal acts and search for new effective forms and methods of audit, but there was no 
objective need for a generalized audit theory. 

If we consider the structure of the scientific theory of audit activity as an integral structure, then 
we can say that it currently includes audit postulates that require changes, taking into account the 
changes in the economy, the project of the concept of audit development. 

Accounting allows to systematize the facts of economic life, to create analytical and financial 
reports necessary for making management decisions. But the quality of these decisions depends 
on the reliability of the information, the confirmation of which is the main task of the audit. 
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Thus, the role of audit is extremely important for management decision-making, but when 
formulating audit theory, it is necessary to take into account the features of accounting theory that 
influence the formation of audit theory. These are the following [9, p. 89]. 

The first feature. The developed accounting theory was approved by the scientific community, 
and for a long time the validity of the definition of the subject, object and other elements of the 
accounting theory was not disputed in the professional community. The theory of accounting has 
not changed seriously, but it can be noted that the theoretical provisions of accounting do not 
correspond to practical realities [13, p. 45]. It seemed clear that the subject of accounting had been 
defined, and that research was mainly focused on the improvement of its individual types, 
especially management accounting. There are different approaches to defining the subject of 
accounting. In some studies, the subject of accounting is defined as a general category, according 
to other scholars, the subject should be classified into a specific category. 

İmprovement of accounting and auditing methodology. The correct definition of the 
research subject of accounting is very important for the development of both accounting and 
auditing methodology. 

The second feature comes from the relationship between object and subject in accounting 
theory. In scientific classification, object and subject are generally and specifically related. 
However, when the subject of the scientific field in accounting theory is broader than the 
considered objects, a unique interpretation of the interaction of the object and the subject has 
historically developed. 

The third feature is expressed in the division of accounting into three separate types. These are 
the following [6, p.33]. 
 accounting; 
 management accounting; 
 tax accounting. 
The fourth feature is to determine the subject and object of the audit and relate them to the 

subject and object of accounting. 
Figure 1 shows the proposed structure of the theoretical audit model. The theoretical audit 

model is based on several assumptions and axioms [9, p. 39]. 
 
AUDIT THEORY 
An audit is a process of independent verification of accounting (financial) reports, a part of the 
report or its separate element, as well as other reports regulated by law or local regulatory acts, 
in order to express an opinion on the reliability of the audit report. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
FUNCTIONS 

 
 

Reliability is a set of conditions: compliance with the 
requirements of normative legal acts; approval of the 
prerequisites for the preparation of financial statements; the 
absence of dishonest acts and material errors, both quantitatively 
and qualitatively; compliance with the quality characteristics of 
the preparation of financial information 

Information and 
management 

Protector Control 
socially 
oriented 

Forecasting 
and analytics 

Cultural and 
educational 

The purpose of the 
audit is to express an 

opinion on the 
reliability of the 

statements 
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DUTIES 
 

 
SUBJECT, OBJECT 
 
The subject of the audit is 
the pattern of data reflection 
in accounting and the 
procedure for forming 
accounting (financial) or 
other reports. 

Subjects of the audit: 
auditor, individual auditor, 
auditor organization 

The object of the audit is the 
organization as an 
autopoietic system 

 
Audit theory is based on the following values: 
 responsibility; 
 visibility; 
 transparency. 
Accountability - Auditing is an activity that enhances ethical responsibility. The auditor's 

responsibility is not limited to obligations related to the specific audited entity and customer, as 
the results of the audit are intended for a wide range of users. 

Publicity - Auditor activity is a public right and is aimed at protecting the interests of society. 
Transparency - Eliminating the crisis in audit activity leads to the need to clarify the usefulness 

and value for the users of audit services and involves the preparation of a transparent and 
informative form of the audit report. 

2) Audit multidisciplinarity and application value. Audit theory is considered together with 
accounting and business analysis theory [2, p. 62]. 

3) The auditor's opinion is a public and official document. An audit is an activity whose purpose 
is to give an opinion on the reliability of the verified statements in an official document. Thus, the 
report should be regulated, have a purpose, and the opinion on its reliability should be reflected in 
the auditor's report. This theory does not apply to types of audits that do not involve the expression 
of an opinion based on their results. 

We emphasize once again that audit as a type of independent control emerged only a few 
centuries later, in response to the needs of owners, due to the division of management functions 
among external users such as owners, management and investors of companies. The theory of 
accounting was formed by the professional community and is generally recognized [8, p. 83]. 

As a result of the study, three axioms in auditing were proposed. These are the following: 
 about limitations; 
 about imminent risk; 
 on the subjectivity of the opinion in the auditor's report. 
Axiom about limitations in auditing - Internal control and accounting system is not perfect; 
Axiom about the inevitable risk of the auditor - There is always a risk of not detecting errors 

and (or) fraudulent actions within the scope of the audit; 

checking the accuracy of 
accounting and reflecting the 
facts of economic life; 
assessment of efficiency and 
effectiveness of the audited 
subject; verification of the 
disclosure of information 
about the facts of economic 
life in the report 

Verification of compliance 
with accounting and 
accountability principles by 
the audited entity; evaluation 
of the effectiveness of the 
internal control system of the 
audited entity 

Verification of compliance 
with the requirements of the 
existing legislation during 
the entrepreneurial activity 
by the audited entity; 
verification of compliance 
with local regulations by the 
audited entity during 
economic activity 
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Axiom about the subjectivity of the opinion in the auditor's report - The auditor's opinion is 
subjective because it is based on his professional judgment. Thus, the author's concept of audit 
theory can be noted as shown in figure 1. 

Historically, two models of the emergence and development of audit can be distinguished. The 
first model is an evolutionary model that originated and developed in countries with developed 
market economies. 

The second model is not evolutionary, but is based on international experience and is typical 
for countries where audit is introduced during the transition from a planned economy to a market 
economy. The audit developed in Azerbaijan according to the non-evolutionary model was applied 
"from above" together with other elements of the market economy and, despite being based on 
international experience, initially acquired its own characteristics [2, p.166]. 

The results of the global financial crisis of 2008 showed that the mechanism for the 
implementation of the objectives and tasks initially set for the audit is not in accordance with the 
requirements of the economy. Most companies with serious financial problems and declared 
bankruptcy have provided users with positive audit reports. Taking into account the possibility of 
crisis situations in the near future, we believe that the formation of the scientific theory of audit is 
a necessary condition for getting out of the crisis and the basis for improving the audit 
methodology. 

Both foreign and local scientists define audit as a science [10, p.107]. At the same time, there 
is a whole range of issues that require further research, in particular, clarification of the subject, 
object, functions of audit and assessment of the role of audit in the system of related economic 
sciences. The lack of a unified approach to solving these issues exacerbates the crisis in audit 
activity and calls into question the effectiveness of independent financial control. 

The world economic crisis of 1929-1933 increased the need for the services of auditors. During 
this period, the requirements for the quality of the audit were sharply tightened, and the demand 
for auditor services in the market increased. Audit has established itself as an effective 
management tool that provides high-quality, timely information for decision-making and thereby 
plays an important role in crisis resolution [7, p. 42]. 

After the end of the crisis, almost all countries began to apply the necessary requirements on 
the amount of information contained in annual reports, mandatory publication of these reports and 
auditors' opinions. 

Legislation has been adopted that tightens the requirements for submitting financial statements, 
strengthens the procedure for organizing internal control, and regulates the responsibility of senior 
management and representatives of owners due to the inadequacy of the internal control system. 

These and other events had a significant impact on the audit methodology and contributed to 
the formation of a new stage of development in audit, which is called system-oriented. 

The next turning point in the development of international audit was the global financial crisis 
that occurred in 2008. At that time, the usefulness of the audit was questioned due to user 
dissatisfaction with the results of the audit. Users began to look for an alternative to audit, new 
types and forms of audit, which are conceptually more related to consulting, but called audit, began 
to appear on the market. This created confusion both in terminology and in understanding the 
check types themselves. 

Before the global crisis of 2008, the main efforts of scientists and experts were focused on 
improving the verification methodology. Therefore, the development of audit theory was 
unreasonably little attention. Lack of sufficient scientific development of audit theory and ignoring 
the changes occurring in the modern economy have led to the fact that audit as a type of activity 
is in a deep crisis and the necessity of audit as a type of independent financial control is in question. 
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Results 
Currently, the International Association has more than 4.5 thousand audit firms performing 

their functions in 189 countries of the world. A feature of auditing at the modern stage is that 
Professional Audit Institutes with their own legal and organizational infrastructure operate in 
almost all developed countries of the world, but there are certain differences in the degree of state 
control. 

When comparing the normative acts of different countries, certain similarities can be found in 
the adoption of decisions on many audit issues. 

Thus, almost all states have a provision on the need to audit the annual accounts of the 
enterprise. Among other things, auditors have the right to attend or speak at all meetings of the 
entity they audit. 

There are also some similarities in auditor liability issues. In addition to moral and disciplinary 
responsibility, the auditor bears material and criminal responsibility for negligence, defects, and 
wrong assessment of activity. An important feature of the audit of foreign countries is that the 
legislation provides for a more detailed classification of audit types. For example, in the United 
States, there are internal, state, management and regulatory audits. 

In general, UK and US audit firms are characterized by a great deal of autonomy in training, 
qualification and monitoring auditors' conscientious performance of their professional duties [12, 
p.109]. 

Audit activity in continental European countries, on the contrary, is strictly regulated by the 
state. Here, the audit is governed by the rules adopted in government circles. Among other things, 
there is a special category of auditor-consultants on taxation issues, along with auditors involved 
in the verification of financial statements. 

An institute of certified public accountants has been established in Australia, whose members 
can also be nationals of Asian countries such as Singapore, Malaysia and Hong Kong. Later, 
representatives of such countries are assisted in getting a job and passing qualification exams. 

In foreign practice, three types of audit can be distinguished. These are the following: 
1. finance; 
2. operation; 
3. management. 
A financial audit is an assessment of the reliability of information contained in financial 

statements. As a rule, this audit is carried out by auditing organizations that give opinions based 
on the results of the audit. In terms of form and content, this type of audit is the closest to the 
Azerbaijani audit. 

Operational audit is an assessment of the efficiency of certain types of activities of the 
organization. The peculiarity of this type of audit is that it is not only limited to checking 
accounting, but also includes the study of the company's organizational structure, credit, 
investment, marketing policy. It is quite common in the public sector. 

Management audit is the study of business operations with the aim of making recommendations 
for more economical and efficient use of resources and effectiveness in achieving business goals. 
In addition, management audit is one of the most effective means to ensure the fulfillment of the 
tasks set by the company's top management. 

Although there is a certain list of similar features of the organization of the audit, each country 
has its own characteristics of its implementation. In the United States, auditing is the process of 
gathering and evaluating evidence about economic activities and events to determine whether such 
judgments meet established criteria. 
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İlhamə Valeh qızı QASIMOVA 

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin dissertantı 
ilhameqasim2021@gmail.com 

 
Beynəlxalq təcrübədə audit və onun inkişaf mərhələləri 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi maliyyə nəzarətinin bir növü olan audit hesabatların etibarlılığına dair rəy 
bildirmək üçün yoxlanılan subyektin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının müstəqil şəkildə araşdı-
rılması və təhlil edilməsindən ibarətdir. 

İşin metodologiyası. Bu prosesin prioritet istiqaməti ilə bağlı yerli və beynəlxalq alimlərin 
məlumatlandırılması, qanunvericilik aktları, proqram sənədləri, Hökumətin sərəncamları və se-
çimlərinin təmin edilməsi tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını təşkil edir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, müəssisələrdə maliyyə nəzarətinin yoxlanıl-
ması və nəzarətin gücləndirilməsi yönündə mu ̈xtəlif no ̈v tövsiyələr işlənib hazırlanmıs ̧ və ekspe-
rimental sınaqdan keçirilmişdir ki, bu da auditorlar üc ̧ün faydalı olacaqdır.  

Tədqiqatın nəticələri kimi, ölkəmizdə auditin inkişafı üçün böyük potensialların olmasını, 
müəssisələrə nəzarətin gücləndirilməsinin inkişafı üçün dövlət tərəfindən əlverişli mühitin yara-
dılması, ildən-ilə statistik verilənlərdəki artımın nəzərəçarpacaq dərəcədə olmasını göstərmək olar. 
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Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, nəzəri təhlil əsasında yoxlama pro-
sesində audit fəaliyyətinin artırılması vasitəsi kimi beynəlxalq təcrübələrə əsaslanmış yeniliklərin 
istifadənin potensial imkanları müəyyən edilir və eksperimental əsaslandırılır. 

Ac ̧ar sözlər: maliyyə nəzarəti, hesabatların etibarlılığı, audit xidmətləri, bazar münasibətlə-
rinin inkişafı, kommersiya bankları, maliyyə - təsərrüfat fəaliyyəti 

 
Ильхама Валех ГАСИМОВА 
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диссертант 

ilhameqasim2021@gmail.com 
 

Аудит и этапы его развития в международной практике 
 

Резюме 
Целью исследования является самостоятельное изучение и анализ бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности аудируемого лица с целью дачи заключения о достоверности ауди-
торского заключения, что является разновидностью финансового контроля. 

Методика работы. Информирование отечественных и зарубежных ученых о приоритет-
ном направлении этого процесса, предоставление законодательных актов, программных до-
кументов, постановлений Правительства и вариантов составляют теоретическую и мето-
дологическую основу исследования. 

Прикладное значение исследования заключается в том, что разработаны и экспери-
ментально апробированы различные рекомендации в направлении аудита и усиления фи-
нансового контроля на предприятиях, которые будут полезны аудиторам. 

По результатам исследования можно показать, что в нашей стране имеется большой 
потенциал для развития аудита, создания государством благоприятных условий для разви-
тия, усиления контроля над предприятиями, значительного увеличения статистические дан-
ные из года в год. 

Оригинальность и научная новизна исследования заключается в том, что на основе 
теоретического анализа определяются и экспериментально обосновываются потенциаль-
ные возможности использования инноваций, основанных на мировой практике, как сред-
ства повышения аудиторской активности в инспекционном процессе. 

Ключевые слова: финансовый контроль, достоверность отчетов, аудиторские услу-
ги, развитие рыночных отношений, коммерческие банки, финансово-хозяйственная 
деятельность. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ İNFRASTRUKTURUN  YARADILMASI 
İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında infrastrukturun yaradıl-
ması  ilə bağlı  təhlillər  aparmaq və  təkliflər vermək. 

Tədqiqatın metodologiyası – təhlil, kompleks yanaşma, beynəlxalq təcrübənin ümumiləşdiril-
məsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - tədqiqatın əsas müddəalarından Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi rayonlarının sosial – iqtisadi inkişaf proqramları və tədbirlərin hazırlanmasında istifadə 
edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticəsi - Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında qazanılmış innovativ 
texnologiyalardan  digər iqtisadi rayonların ərazisində də istifadə etmək olar.  

Tədqiqatın orijinallığı və yeniliyi - İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə əmlak və infrastruktur 
sistemi demək olar ki, tam mənası ilə dağıdıldığından yox dərəcəsindədir və odur ki, bu ərazilərdə 
iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün ilk növbədə infrastruktur sisteminin bərpasına kəskin ehti-
yac vardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, işğal olunmuş ərazilərdə məhz təsərrüfat infrastruktur siste-
minin dağılması hazırkı şəraitdə əlaqələrin və rayonlararası təsərrüfat əlaqələrinin dağılmasına gə-
tirib çıxarmışdır. İnfrastruktur sisteminin yaradılması davamlı məskunlaşma və məşğulluğun tə-
min edilməsinin ən mühüm istiqamətlərindən biri olduğundan bu sahədə zəruri təşkilati və iqtisadi 
mexanizmlərin yaradılmasına ehtiyac vardır. 

Açar sözlər: infrastruktur, bərpa, nəqliyyat, su, şəhər və kəndlər, sənaye parkı. 
 

Giriş 
Vətən müharibəsindən sonra  işğaldan azad olunan ərazilərin yenidən  bərpa edilməsi və əhali-

nin öz dədə-baba yurdlarına qayıtmalarının təmin edilməsi hazırda ölkəmizin qarşısında duran pri-
oritet məsələlərdən biridir. Azərbaycan həmin ərazilərə Böyük qayıdışı qısa müddətdə və yüksək 
səviyyədə təmin etmək üçün böyük layihələr həyata keçirir. Vətən müharibəsinin başa çatmasın-
dan az vaxt keçməsinə baxmayaraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və zə-
ruri infrastrukturun yaradılması istiqamətində işlərə başlanılması deyilənləri əyani şəkildə sübut 
edir. Ölkəmizin başcısı Prezident İlham Əliyev cənabları bərpa və infrastruktur quruculuğu ilə 
bağlı layihələrin icrasını şəxsi nəzarəti altında saxlayır. Dövlət başçımız postmüharibə mərhələ-
sində dəfələrlə işğaldan azad olunan ərazilərə səfərə gedib və müxtəlif infrastruktur obyektlərinin 
təməlqoyma və yaxud açılış mərasimlərinə qatılaraq özünün dəyərli tövsiyələrini verir. Böyük 
zəfərlə yekunlaşan 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra  işğaldan azad edilən ərazilərdə zəruri 
infrastrukturun yaradılması müxtəlif istiqamətləri əhatə edir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən aparılan hesablamalara görə Ermənistanın işğalı nəticə-
sində ölkəmizə dəymiş iqtisadi zərərin həcmi 53,5 milyard ABŞ dolları həcmindədir. İşğal nəti-
cəsində bütün sahələr üzrə Azərbaycana dəymiş zərəri hesablasaq o zaman görərik ki, dəymiş 
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zərərin həcmi daha böyükdür. Belə ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarında 
qeyd edilir ki, işğal nəticəsində Azərbaycanın ekologiyasına və təbii sərvətlərinə ümumilikdə 265 
milyard dollar həcmində ziyan dəyib. Hərbi Prokurorluq tərəfindən aparılmış kompleks məhkəmə 
ekspertizasının ilkin hesablamalarına görə bütün sahələr  üzrə dəymiş maddi ziyanın ümumi həcmi 
819 milyard dollar təşkil edir. Dağıntıların hərtərəfli və miqyasının böyük olması isə azad edilmiş 
ərazilərin bərpası prosesini mürəkkəb və olduqca böyük zaman alan  bir prosesə çevirir. Ona görə 
də bərpa prosesinin müxtəlif iqtisadi və sosial istiqamətlər üzrə həyata keçirilməsinə ehtiyac var-
dır. Vətən müharibəsi  bitdikdən dərhal sonra azad edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişaf planı-
nın hazırlanması üçün tapşırıqlar verilmişdir  və “Böyük Qayıdış” proqramı əsasında bərpa prose-
sinə başlanılmışdır. Bu prosesin həyata keçirilməsi üçün ilkin olaraq 2021-ci ilin büdcəsində 2.2 
milyard dollar vəsait ayrılmışdır. Bərpa prosesinin bir neçə mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulur. İlk  mərhələdə büdcədən ayrılan vəsaitlərin əsas iki məqsəd üçün - infrastrukturun forma-
laşdırılması və kommunal xidmətlərin əlçatanlığının təmin edilməsi istiqamətinə yönəldilməsi və 
sonrakı  mərhələdə isə özəl və xarici investisiyanın cəlb edilməsinə daha çox yer nəzərdə tutulur. 
Azad edilmiş ərazilərin əsaslı şəkildə bərpa edilməsi və orada müasir infrastrukturun yaradılması 
Qarabağın inkişafının əsas strateji hədəflərindən  biridir. Ona görə ki,  bərpa prosesi həyata keçiril-
mədən həmin ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək mümkün deyildir. Bu prosesin  
həyata keçirilməsi Azərbaycanda ümumi iqtisadi inkişafa təkan verəcək, əhalinin məşğulluq səviy-
yəsinin yüksəldilməsinə, yeni iş yerlərinin yaranmasına, sosial rifahın yüksəldilməsinə şərait yara-
dacaqdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastruktur tamamilə dağıldığından, həmin ərazilər 
yenidən qurulmalıdır ki, bu da bərpa prosesində innovativ texnologiyanın  tətbiqini bir qədər  asan-
laşdırır. Bu nöqteyi-nəzərdən Qarabağın bərpası prosesində innovativ texnologiyaların tətbiqi və 
müasir standartlara cavab verən infrastrukturun yaradılması əsas məqsədlərdəndir.  

İnfrastrukturun bərba edilməsi prosesinin  həyata keçirilməsini müəyyən etmək üçün yol-nəq-
liyyat, enerji, şəhərsalma və digər istiqamətlər üzrə həyata keçirilən layihələri və qarşıya qoyulan 
məqsədləri nəzərdən keçirək. 

Yol-nəqliyyat infrastukturunun bərpası. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturun  
yenidən qurulması istiqamətində atılan ilk addımlar avtomobil yollarının çəkilməsi olmuşdur. 
Qarabağın dirçəlişinə aparan “Böyük Qayıdış” proqramının birinci mərhələsi məhz işğal olunmuş 
ərazilərdə yeni yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasıdır. İcrasına başlanmış nəqliyyat 
layihələri Şimal, Cənub və Şərq istiqamətindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına 
hərəkət etmək imkanı yaradacaqdır. Həyata keçirilən və həyata keçirilməsi planlaşdırılan avtomo-
bil, dəmiryolu və hava limanı layihələrinə ayrı-ayrılıqda nəzər salsaq görərik ki, Suqovuşan və 
Talış avtomobil yolu həyata keçirilməsinə başlanılan ilk layihələrdəndir. Bu layihə çərçivəsində 
Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən avtomobil yolları yenidən quruldu. Hələ 
döyüşlərin davam etdiyi dövrdə bu yolların çəkilişinə başlanıldı. Bu yolun Tərtər şəhərindən Su-
qovuşan kəndinə qədər olan hissəsi 21 km, Suqovuşandan Talış kəndinə doğru uzanan hissəsi isə 
7,5 km-dir. 2 geniş hərəkət zolağından ibarət olan yolun asfalt-beton örtüyünün eni 9 metr təşkil 
edir və artıq bu yollar 2-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq 1-ci mərhələ üzrə bərpa edilib. Növbəti 
mərhələdə isə Çaylı kəndindən Talış kəndinə qədər uzunluğu 8 kilometr olan yolun, həmçinin 
Talış kəndindən Naftalan şəhərinə doğru 22 kilometr uzunluğa malik yeni yolun inşası da 
planlaşdırılır. Qeyd edilən avtomobil yollarının birləşdirilməsi nəticəsində Tərtər şəhəri ilə yanaşı, 
alternativ olaraq Naftalan şəhərindən də Talış və Suqovuşan istiqamətində hərəkət etmək mümkün 
olacaqdır. Olduqca böyük əhəmiyyət daşıyan avtomobil yolu isə Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avto-
mobil yoludur. 2020-ci ilin noyabrın 17-də Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun layihə-
ləndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalanmışdır və sərəncama əsasən 
Prezidentin ehtiyat fondundan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 50 milyon manat 
ayrılmışdır. Yolun ümumi uzunluğu 101.5 km, eni isə 37.7 metr olacaqdır və 2022-ci ildə hazır 
olacağı gözlənilir. Bu yolu Füzulidə tikilmiş  yeni hava limanı ilə əlaqələndirmək məqsədi ilə  
yolun 27-ci km-ində yol qovşağının və hava limanına giriş yolunun inşası da nəzərdə tutulmuşdur. 
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Bu yolun simvolik məna daşıyan hissəsi Füzuli-Şuşa avtomobil yoludur. Bu yol Topxana meşə-
lərinin ətəyindən keçməklə Daşaltı kəndinə, oradan isə Şuşa şəhərinə çəkiləcəkdir. Bu yoldan İsa 
bulağına da yol çəkiləcəkdir və yolun dördzolaqlı, bəzi yerlərdə altızolaqlı olacağı nəzərdə tutul-
muşdur. Füzuli-Şuşa yolu əsgərlərimizin Qarabağın mərkəzinə, xüsusilə də Şuşaya doğru irəlilə-
dikləri  Zəfər yoludur. Ona görə də ölkə başçısı bu yolu “Zəfər Yolu” adlandırmışdır. Füzuli-Şuşa 
yeni avtomobil yolu ilə avtonəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması 
üçün qısa müddət ərzində müvəqqəti olaraq 2 hərəkət zolaqlı və çınqıl örtüklü olmaqla yeni yol 
inşa edilərək istifadəyə verilib. 2021-ci il sentyabr ayında yol bütünlüklə istifadəyə verilib. 7 no-
yabrda isə yolun rəsmi açılışı olub və  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənab-
ları və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmən gün Füzuli rayonunda Zəfər yolunun açılışında 
iştirak ediblər. Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolu sayəsində Bakıdan Şuşa şəhərinədək olan  
məsafə daha da qısalaraq təqribən 345 km təşkil edəcəkdir. 

Toğanalı - Kəlbəcər avtomobil yolunun Şimal istiqamətində isə Toğanalı-Kəlbəcər avtomobil 
yolunun çəkilməsi  nəzərdə tutulur. Bu yol Göygöl rayonunun Toğanalı kəndindən başlayaraq, 
Murov dağı silsiləsindən keçərək, Kəlbəcər, İstisu və Laçın istiqamətində davam edəcəkdir. Yolun 
ümumi uzunluğu təxminən 190 km-ə yaxındır. Toğanalı-Kəlbəcər istiqamətində olan hissəsi 74 
km, Kəlbəcər-İstisu istiqamətində 28 km, Kəlbəcər-Laçın istiqamətində isə 87 km təşkil edir. Yol 
iki, bəzi hissələrdə üçzolaqlı olacaqdır. Layihənin 16 kilometrliyindən Murov dağı silsiləsi baş-
lanır və bundan sonra yolun keçəcəyi bəzi ərazilərdə yüksəklik 3500 metrə qədər çatır. Bu isə qış 
aylarında bu yoldan istifadəni çətinləşdirəcəkdir. Bu problemin qarşısını almaq üçün tunellərin 
tikintisi nəzərdə tutulur. Tikiləcək tunellərin ümumi uzunluğu təxminən 10-12 km olacaqdır. 
Tunellərdə hərəkət zolaqlarının sayının 4-ə qədər artırılması planlaşdırılır. Qeyd edilən avtomobil 
yolları ilə yanaşı eyni zamanda Horadizdən Zəngilana, oradan Qubadlıya və Laçın rayonuna qədər 
avtomobil yolunun çəkilişi ilə bağlı da göstəriş verilib və bu istiqamətlərdə hazırlıq işləri başlayıb. 
Beləliklə, qeyd edilən avtomobil yollarının çəkilişi nəticəsində həm şimaldan, həm də cənubdan 
Laçın və Kəlbəcər rayonlarına aparan müasir yol-nəqliyyat infrastrukturu yaradılacaqdır. 

Qarabağda başlanılan quruculuq işləri çərçivəsində dəmir yolu infrastrukturu layihələri intensiv 
şəkildə həyata keçirilir.  Belə ki, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bərdə-
Ağdam, Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətlərinin yenidən qurulması və Füzuli-Şuşa yeni dəmir yolu 
xəttinin inşası işlərini davam etdirir.  

Prezident İlham Əliyevin 24 noyabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən yenidən qurulması 
işlərinə başlanılan Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttinin  uzunluğu 47,1 kilometrə bərabərdir. Layihə 
çərçivəsində birxətli dəmir yolu xətti üzrə hazırda fəaliyyətdə olan Bərdə və Köçərli stansiyaları-
nın təmir edilməsi, Təzəkənd və Ağdam stansiyalarının isə yenidən tikilməsi, həmçinin yol üzrə 
114 ədəd süni mühəndis qurğusunun tikintisi də nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda dəmir yolu xəttinin 
Bərdə-Köçərli-Təzəkənd istiqaməti üzrə layihələndirmə və üst quruluşunun söküntüsü işləri ta-
mamlanıb, torpaq yatağının, üst quruluşu elementlərinin, süni qurğuların tikintisi və Təzəkənd-
Ağdam istiqaməti üzrə layihələndirmə işləri davam etməkdədir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 14 fevral 2021-ci il tarixində 
təməli qoyulmuş Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin  uzunluğu 110,4 kilometrdir. Birxətli dəmir 
yolu 8 stansiyadan ibarət olacaqdır. Həmçinin layihə çərçivəsində ümumilikdə 300-ə yaxın süni 
mühəndis qurğusunun tikintisi planlaşdırılmışdır. Horadiz stansiyası ilə yanaşı, digər yeddi stan-
siya – Mərcanlı, Mahmudlu, Soltanlı, Qumlaq, Mincivan, Bartaz və Ağbəndin tamamilə yenidən 
tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda dəmiryol xətti bütövlükdə dron vasitəsilə topoqrafik plana 
alınıb, konseptual planı hazırlanıb, minalardan təmizlənmiş 39 kilometrlik hissəsində torpaq yata-
ğının hazırlanması, həmçinin süni qurğuların tikintisi işləri həyata keçirilməkdədir. 

Füzuli-Şuşa istiqamətində ilk dəfə inşa ediləcək birxətli elektrikləşdirilmiş dəmiryol xəttinin  
uzunluğu 83,4 kilometrə bərabərdir. Layihə çərçivəsində iki yeni stansiya - Füzuli və Şuşa stan-
siyalarının, habelə 200-ə yaxın süni mühəndis qurğularının layihələndirilməsi və tikintisi planlaş-
dırılır. Hazırda dəmiryol xəttinin trassasının ümumilikdə topoqrafik  tədqiqat işləri tamamlanmış- 
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dır və süni mühəndis qurğularının layihələndirilməsi işləri davam etdirilir. 
İcrasına başlanılan layihələrlə yanaşı, ADY-nin mütəxəssisləri tərəfindən azad edilmiş ərazi-

lərdə dəmiryol xətlərinin inşası üçün yeni istiqamətlər araşdırılır. Belə istiqamətlərdən biri də Dəl-
məmmədli-Kəlbəcər dəmiryol xəttidir. Dəmir yolu xəttinin ilkin konseptual layihəsi hazırlanıb. 
Ox üzrə uzunluğu 88,8 kilometrə bərabər bu  birxətli dəmir yolu xətti üzrə 220-ə yaxın süni mü-
həndis qurğusunun layihələndirilməsi və tikintisi təklif edilir. 

 Digər nəzərdə tutulan dəmir yolu layihəsi  Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun yenidən tikilməsi-
dir. Bu yol Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvana gedən Zəngəzur dəhlizinin əsas kompo-
nentlərindən biridir. Azad edilmiş ərazilərin sürətli inkişafının təmin edilməsi və turizm poten-
sialının tam olaraq reallaşdırılması üçün hava limanlarının da tikintisi nəzərdə tutulur. İlk hava 
limanı layihəsi Beynəlxalq Füzuli Hava Limanının layihəsidir. 2021-ci ilin yanvar ayının 14-də 
Füzuli hava limanının təməli qoyulmuşdur. Yeni hava limanı beynəlxalq standartlara uyğun in-
frastrukturla təchiz edilmişdir. Limanın uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3000 metrdir. Yeni hava 
limanının tikintisinin əsas məqsədi xarici qonaqların və turistlərin azad edilmiş ərazilərə, xüsusilə 
də Şuşaya gəlişini təmin etməkdir. Xarici qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına gələrək, çox 
rahat və qısa müddət ərzində tikintisi həyata keçirilən Füzuli-Şuşa avtomobil yolu vasitəsilə Şuşa 
şəhərinə gedə biləcəklər. 2021-ci il oktyabrın 26-da isə hava limanının rəsmi açılışı olmuşdur. 
Açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan iştirak etmişlər. Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Türkiyə dövlətinin rəs-
milərinin olduğu Türkiyənin bir nömrəli təyyarəsi, elə Ankara - Füzuli hava xətti ilə uçuş edərək, 
birbaşa Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına enmişdir. Eyni zamanda azad edilmiş ərazilərdə daha 
iki hava limanının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Bu limanlar Zəngilan və Laçın rayonlarının ərazi-
sində inşa ediləcəkdir. Hazırda limanlar üçün uyğun ərazinin seçilməsi həyata keçirilir. 

Enerji infrastrukturunun bərpası. Ərazidə bərpa  prosesinin aparılmasında əsas məqsədlər-
dən biri də  enerji  infrastrukturunun qurulması və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Bura-
da nəticə ondan ibarətdir ki, işgaldan azad edilmiş torpaqlarda ən müasir standartlara cavab verən 
enerji sistemi  yaradılsın və ölkənin ümumi enerji sisteminə inteqrasiya edilsin. Bu istiqamətdə 
işlərə artıq başlanılmışdır. Belə ki, “Azərenerji” və “Azərişıq” tərəfindən Şuşa şəhərinə iki elektrik 
enerjisi xətti çəkilmişdir. Bu xətlərlə yanaşı “Azərişıq” tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
xüsusi dövlət əhəmiyyətli binaların elektrik enerjisi ilə təchizatının təcili təmin olunması məqsə-
dilə “Azərişıq Qarabağda” layihəsi həyata keçirilir. Bütün bunlarla yanaşı azad edilmiş ərazilərdə 
mövcud olmuş Su Elektrik Stansiyalarının (SES) da bərpası və yenidən qurulması həyata keçirilir. 
Müharibə dövründə erməni vandalları azad olunan ərazilərdə mövcud olan kiçik su-elektrik stansi-
yalarını darmadağın edərək yararlı avadanlıqlarını söküb aparıb, apara bilmədiklərini yandırıb və 
ya partladaraq tam yararsız hala salmışlar. Bu baxımdan da həmin stansiyaların bərpası həyata 
keçirilir. Belə stansiyalardan biri Laçında yerləşən və 8 meqavat gücündə olan “Güləbird” SES 
artıq istifadəyə verilmişdir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev cənabları  2021-ci ilin fevralın 14-də 
stansiyanın açılışını etmişdir. Stansiya təxminən 7 min nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə təmina-
tına imkan yaradacaqdır. Güləbird stansiyasında istehsal olunan elektrik enerjisi  Qubadlı rayonu-
nun Xanlıq kəndini, Laçın rayonunun cənub hissəsini və stansiyaya yaxın ərazilərdə yerləşən digər 
infrastruktur layihələrini elektrik enerjisi ilə təmin edəcəkdir. Bu səbəbdən  işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə infrastrukturun yaradılması və nəzərdə tutulan digər işlərin həyata keçirilməsi 
baxımından bu stansiyanın böyük əhəmiyyəti vardır. Bundan əlavə  “Azərenerji” ASC qısa 
vaxtda işğaldan azad olunan torpaqlarda mühüm infrastruktur yaradıb. Belə ki, 2021-ci ildə 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 2  elektrik stansiyası -4,8 MVt-lıq “Suqovuşan-1” və 3 MVt-lıq 
“Suqovuşan-2” KSES-lər yenidən qurulub, 4,4 MVT-lıq “Kəlbəcər-1” KSES-də yenidənqurma 
işləri tamamlanmaq üzrədir. 

Bundan başqa, 110/35/10 kV-luq 9 rəqəmsal yarımstansiya - “Şuşa”, “Füzuli”, “Kəlbəcər”, 
“Cəbrayıl”, “Zəngilan”, “Qubadlı”, “Ağdam-1”, “Ağdam-2” tikilib və “Şükürbəyli” yarımstansi-
yası genişləndirilərək tam yenidən qurulub. “Şükürbəyli” yarımstansiyasından iki istiqamətdə - 
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Şuşaya 75, Zəngilana 110 kilometr, Daşkəsəndən Kəlbəcərə 70 kilometr, Xındırıstandan Ağdama 
isə 35 kilometr məsafədə ikidövrəli olmaqla, 110 kV-luq ötürmə xətti çəkilmişdir. Cəbrayıl rayo-
nundakı “Xudafərin” və “Qız qalası” SES-lərinin tikintisi həyata keçirilir. Bunlarla yanaşı azad 
edilmiş ərazilərin təbii qazla təminatı ilə bağlı hazırlanmış proqram çərçivəsində SOCAR tərəfin-
dən ümumi uzunluğu 416 kilometr olan magistral qaz xəttinin çəkilməsi də nəzərdə tutulur.  

Azad edilmiş ərazilərdə həyata keçiriləcək enerji siyasətinin əsas məqsədi həmin əraziləri “Ya-
şıl Enerji” zonasına çevirməkdir. Buna görə də azad edilmiş ərazilərdə energetika sahəsində görü-
ləcək işlərdə bərpaolunan enerji mənbələrindən istifadəyə və ekoloji təmiz texnologiyaların tət-
biqinə üstünlük verilir. Bu isə enerji resurslarından daha səmərəli şəkildə istifadə edilməsinə şərait 
yaradacaqdır. SES-lərin əsaslı şəkildə bərpa edilməsi də bu məqsədlərin reallaşdırılmasına imkan 
yaradacaqdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında  bərpa olunan enerji potensialına 
gəldikdə isə onu qeyd etmək yerinə düşər ki, Kəlbəcər və Laçın rayonlarında böyük külək enerjisi 
potensialı, Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarında isə daha çox günəş enerjisi potensialı vardır. Bey-
nəlxalq Bərpaolunan Enerji Agentliyinin ilkin qiymətləndirmələrinə görə, azad edilmiş ərazilərdə 
4 min Meqavatdan çox Günəş, 5 yüz Meqavatadək külək enerjisi potensialı vardır. Artıq yaşıl 
enerji layihələrinə xarici investorların cəlb edilməsi üzərində iş aparılır. 

Su infrastrukturu. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında su resursları əsas etibarilə 
təbii mənbələr, o cümlədən yüksək dağlıq ərazilərdən öz mənbəyini götürdüyündən həmin dağlıq 
ərazilərdə su resurslarının hərəkəti mürəkkəb təbii  relyef əsasında formalaşır  və bu zaman prosesə 
antropogen təsirlər demək olar ki, istisna edilir. Həmin su resurslarının nisbətən düzən ərazilərə 
çıxması nəticəsində məhz həmin düzən ərazilərdə su resurslarının hərəkətinə antropogen təsirlər, 
daha  doğrusu insanların təsiri prosesi kifayət qədər əhəmiyyətli xüsusi çəki təşkil edir.  

Kifayət qədər maraqlı məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, əslində istər Qarabağ və istərsə 
də Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında çaylar əsasən öz mənbəyini yüksək dağlıq ərazilərdən 
götürdüyü halda istifadə prosesi düzən ərazilərdə formalaşır. Prosesi təhlil etsək belə qənaətə gəl-
mək olar ki, əslində Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda yəni dağlıq ərazilərdə formalaşan çaylar 
daha çox Qarabağın düzən ərazilərində istifadə edilir. Bu prosesi xüsusilə Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonunun Kəlbəcər rayonuna aid etmək olar ki, Qarabağın ən bolsulu çaylarından olan Tərtər çayı 
öz başlanğıcını məhz Kəlbəcər dağlarından götürsə də, əslində nəinki Qarabağ iqtisadi rayonunda, 
eyni zamanda  digər aran rayonlarında  da istifadə imkanlarına malik olur.  

Doğrudur, qeyd etmək lazımdır ki, işğal zamanı bədnam qonşularımız bitkilərin vegetasiya 
dövründə həmin çayların hərəkətini məhdudlaşdırır, qış zamanı isə,  yəni suyun istifadə olunma 
imkanları məhdud olduğu zamanlar isə həmin çayları açıb buraxaraq bütövlükdə insanların, yəni 
işğal olunmayan ərazilərdə yaşayan insanların fəaliyyətinə problemlər yaradırdılar. Öz mənbəyini 
Kiçik Qafqaz sıra dağlarından götürən Tərtərçay mahiyyət etibarilə bir sıra hallarda Kür çayının 
da su resursları ilə zənginləşməsində əhəmiyyətli rol oynayır.  

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Su Problemləri İnstitutunun laboratoriya müdiri, texnika elmləri 
üzrə fəlsəfə doktoru dosent Qara Cəfərovun fikrincə, Tərtərçay Kiçik Qafqazdan axan xırda çay 
və bulaqların sularının qovuşmasından yaranır. Çayın mənbəyi 3120  metr yüksəklikdədir. Bu çay 
Kür çayına qovuşur. Uzunluğu 200 km, hövzəsinin sahəsi isə 2650 km2-ə bərabərdir. Tərtər çayı-
nın 31 qolu vardır və bunlardan 11-i sağ, 20-si isə sol qollardır. Çayın orta çoxillik su ehtiyatı 
662,3 milyon km3-ə bərabərdir. Onun bol sulu olması, xüsusilə təsərrüfat əhəmiyyəti nəzərə 
alınaraq üzərində 1976-cı ildə istismara verilən Sərsəng su anbarı tikilib ki, bu da çoxillik tənzim-
ləmə aparmaq imkanına malikdir. Sərsəng su anbarından bir qədər aşağıdan axan Tərtər çayı üzə-
rində inşa olunan Suqovuşan hidroqovşağının fəaliyyəti isə əsasən çayın su ehtiyatlarının sağ sahil 
və sol sahil magistral kanallarına yönəltməkdən ibarətdir. Qarabağ iqtisadi rayonunda formalaşan 
çaylardan biri də Qarqar çaydır.  Bu çay Qarabağ silsiləsinin şərq yamacından axan Xəlfəli 
çayla  Zarıslı çayın qovuşmasından əmələ gəlir. Çayın mənbəyi Zarıslı çayın mənbəyi qəbul edilir. 
Həmin mənbə 2080 metr hündürlükdədir, çayın uzunluğu 115 km olmaqla su ehtiyatlarının həcmi 
orta çoxillik göstəricilərə əsasən 53,3 milyon m3-ə bərabərdir. Bununla yanaşı Murovdağın şimal 
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yamacından 2580 metr yüksəklikdən mənbəyi başlayan İncə çay da mövcuddur. Bu çayın uzunlu-
ğu  83 km olmaqla, su ehtiyatlarının orta çoxillik göstəricisi 42 milyon m3-ə bərabərdir.  
(4. https://xalqqazeti.com/az/news/84817) 

Ümumiyyətlə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə su resurslarının kifayət qədər çoxsaylı olması 
nəinki işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında və kənd təsərrüfatının inkişafında əhəmiyyətli 
rol oynaya bilər, eyni zamanda Qarabağ iqtisadi rayonu ilə sərhəd olan digər ərazilər üçün də 
əhəmiyyətli rola malikdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2021-ci il iyunun 14-də Füzuli 
rayonundakı Aşağı Köndələnçay su anbarında olarkən qeyd etmişdir ki, ümumi tutumu 9,5 mln m3 
olan bu su mənbəyi 62 min hektar sahəni suvarmağa imkan verirdi. 1993-cü ildə Füzuli rayonu 
erməni qəsbkarları tərəfindən işğal edildikdən sonra su anbarının Azərbaycan tərəfindən istismarı 
qeyri-mümkün olub. İşğal zamanı torpaqlarımızda ekoloji terror törədən erməni vandalları su 
resurslarına ciddi ehtiyac olduğu mövsümlərdə suyun qarşısını kəsir, daşqınlar zamanı və yaxud 
suya ehtiyac olmayan vaxtlarda isə anbarlardan suyu buraxaraq  ciddi problemlər yaradırdı-
lar.  Cənab Prezident bildirmişdir ki, Sərsəng su anbarı, Suqovuşan su anbarı düşmən əlində oldu-
ğuna görə 2000 hektar torpaq susuz qalmışdır və bir neçə rayonda su təminatını yaxşılaşdırmaq 
üçün yüzlərlə subartezian quyusu qazılmışdır. Ağdam, Tərtər, Bərdə, Yevlax, Goranboy və digər 
rayonlar Tərtər çayının suyundan məhrum edilmişdir. Vətən müharibəsindən sonra 30 min 
hektardan çox sahəyə Suqovuşan su anbarından  su verilməyə başlanmışdır. Eyni zamanda Ağdam 
rayonunda Xaçınçay su anbarı da bizim nəzarətimizdədir, işğaldan azad edilib. 
(2.  https://president.az/az/articles/view/52103) 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə su resurslarının qiymətləndirilməsi ilə bağlı prosesləri təhlil 
edərkən belə qənaətə gəlmək olar ki, əslində işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialının 
bərpasının ilkin istiqamətlərindən biri də məhz su resurslarının bütövlükdə istifadəyə yararlığının 
təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı olmalıdır. Azərbaycan Meliorasiya 
və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə ölkəmizin 9 su anbarı,  7 su tutarı, 
6426 kilometr suvarma şəbəkəsi, 2 hidroqovşaq,  330 kilometr kollektiv drenaj şəbəkəsi, 8003 
hidrotexniki qurğu, 88 nasos stansiyası, 1429 subartezian quyusu Ermənistan işğalı altında olub. 
Həmin bu imkanlardan da ekoloji terror məqsədilə istifadə edirdilər.  Məsələn,  qışda Sərsəngdən 
suyu qəsdən buraxıb ekoloji təhlükə yaradır, yaz-yayda suyu kəsirdilər. Ona görə də Qarabağın 
digər ərazilərinin suvarılması ilə bağlı xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb həyata keçirilir və yüzlərlə 
subartezian quyusu qazılırdı. (5. https://respublika-news.az/news/qarabagin-su-ehtiyatlarindan-
semereli-istifade-muhum-vezifedir) 

Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə su resurslarından səmərəli istifadə 
edilməsi ilk növbədə müasir infrastrukturun qurulması nəticəsində reallaşdırıla bilər. Məlum ol-
duğu kimi hazırda dünya post sənaye cəmiyyətinin və eləcə də informasiya cəmiyyətinin mövcud 
reallıqlarını yaşamaqdadır. Bu baxımdan informasiya cəmiyyətinin uğurlu tendensiyalarının re-
gionda da tətbiq edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fikrimizcə, ağıllı kənd və ağıllı şəhər la-
yihələrinin tətbiq edilməsi və eləcə də yaşıl iqtisadiyyatın təşəkkülü mahiyyət etibarilə su resurs-
larından səmərəli istifadə edilməsinə, ekoloji balansın qorunub saxlanmasına, ətraf mühitin müha-
fizə edilməsinə də əlverişli şərait yarada bilər. 

Şəhər və kəndlərin yenidən qurulması. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında  bər-
panın əsas istiqamətlərindən biri də şəhər və kəndlərin yenidən qurulmasıdır. Şəhər və kəndləri-
mizin işğalçılar tərəfindən əsaslı şəkildə dağıdılması bu istiqamətdə əsaslı işlərin görülməsini tələb 
edir. Bu evlərin bərpası ilə bağlı əsas istiqamətlər çoxmənzilli evlərin yenidən tikilməsi, kəndlərin 
bərpası ilə bağlı vahid yanaşmanın tətbiq edilməsi və kəndlərdə optimal say tərkibinin müəyyən 
edilməsidir. İşğaldan əvvəl bəzi kəndlərdə yaşayan əhalinin sayı çox az idi (30-60 nəfər). Bərpa 
prosesində kiçik kəndlərin salınması səmərəli olmadığından indi daha böyük kəndlərin salınması 
nəzərdə tutulur. Bu, resurslardan daha səmərəli istifadəyə və xərclərin optimallaşdırılmasına im-
kan verəcəkdir. Artıq bu proseslərin həyata keçirilməsi üçün şəhərlərin yeni baş planları hazırlanır. 
Digər kommunal infrastrukturun bərpası istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Şəhər və 
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kəndlərin yenidən qurulması ilə bağlı diqqət çəkən əsas məqam isə bu prosesdə “Ağıllı şəhər” və 
“Ağıllı kənd” konsepsiyalarından istifadənin nəzərdə tutulmasıdır. Prezidenti İlham Əliyevin 
aprelin 19-da imzaladığı “Ağıllı şəhər” (Smart City) və “Ağıllı kənd” (Smart Village) konsepsiya-
sının hazırlanması haqqında” Sərəncamı da məhz bu yeni layihənin effektiv həyata keçirilməsi 
məqsədini daşıyır. Sərəncamda aydın qeyd olunur ki, müasir telekommunikasiya, sensor, “Böyük-
həcmli məlumatlar” Big Data) və digər rəqəmsal və süni intellekt texnologiyalarının, həmçinin 
innovasiya və biliklərin istifadə edilməsi sosial-iqtisadi münasibətləri daha məhsuldar və səmərəli 
edir, iqtisadiyyatın ümumi dəyər zəncirində yeni gəlir imkanları yaradır. Qeyd edilən texnologi-
yaların bir-birilə inteqrasiya olunmuş formada istifadəsi ilə rəqəmsal məlumatların formalaşdırıl-
ması, yığılması, saxlanılması, işlənilməsi və analitik təhlillər əsasında qərarvermə və idarəetmənin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi səmərəli, eləcə də keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi üçün geniş 
imkanlar açılacaqdır.  

(6.https://azertag.az/xeber/Isgaldan_azad_olunmus_erazilerimizin_berpasinda_agilli_seher_v
e_agilli_kend_konsepsiyasinin_tetbiqi_boyuk_ehemiyyet_kesb_edir-1833281) 

Bu konseptlərin tətbiqi şəhərsalma aparılarkən dünyanın ən qabaqcıl texnologiyalarının tətbiq 
edilməsinə və dünyanın qabaqcıl texnoloji şirkətlərinin ölkəmizə cəlb edilməsinə imkan yaradır. 
Daha sonra bu təcrübə digər şəhər və kəndlərdə də tətbiq edilə bilər. 

Sənaye parklarının yaradılması. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq və abadlıq işlə-
rinin uğurla həyata keçirilməsi, eləcə də əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasının təmin edilməsi məq-
sədilə rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşdırılması, bu sahədə dövlət-özəl tə-
rəfdaşlığının inkişafı və zəruri stimulların tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Region iqtisadiy-
yatının ölkənin uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərinə və milli prioritetlərə uyğun 
dinamik, şaxəli inkişaf etdirilməsi məqsədilə müasir və effektiv istehsal, ticarət və xidmət infra-
strukturu yaradılmalı, innovativ texnologiyaların tətbiqini nəzərdə tutan investisiyalar cəlb edil-
məli, sənaye potensialı reallaşdırılmalı, zəruri təşviq mexanizmləri hazırlanmalı və sahibkarlıq 
mühitinin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır. Bu məqsədlə işğaldan azad 
olunmuş Ağdam rayonunun əlverişli coğrafi mövqeyi, sosial-iqtisadi inkişaf imkanları, yük 
axınlarının gələcək təmərküzləşməsi və digər mühüm logistika potensialının mövcudluğu rayonda 
müasir infrastruktura malik sənaye parkının yaradılmasına əlverişli imkan yaradır. Ölkə Prezidenti 
Ağdam Sənaye Parkının yaradılması ilə bağlı 28 may 2021-ci il tarixli Fərman imzalamışdır.  
(1. https://president.az/az/articles/view/51773 ) 

Ağdam şəhərində sənaye parkının ilk rezidentləri tərəfindən yaxın gələcəkdə istifadəyə verilə-
cək yeni müəssisələrin təməl daşı qoyulmuşdur. Artıq 5 rezident işə başlayır. 190 hektar ərazidə 
qurulacaq Ağdam Sənaye Parkının ilk müəssisələri artıq bu sahədə ilk addımlarını atır. Yaxın gə-
ləcəkdə Ağdam Sənaye Parkında onlarla müəssisə işə başlayacaqdır. Azərbaycanın iş adamları 
Ağdam və azad edilmiş bütün digər ərazilərə sərmayə qoymağa və müasir layihələri reallaşdır-
maqda maraqlı olmalıdırlar. Bu məqsədlə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında  dövlət 
sahibkarları  daha çox dəstəkləməli və həm mənəvi-siyasi dəstək verməli, eyni zamanda, güzəştli 
kreditlər verməlidir. Bölgələrdə infrastruktur layihələrinin icrası sahibkarlıq üçün də gözəl im-
kanlar yaradacaqdır. 

 
Nəticə: 

Fikrimizcə, həmin ərazilərin bərpası nəticəsində əldə edilən təcrübə gələcəkdə ölkənin digər  
ərazilərində də tətbiq edilə bilər. Bərpa prosesi həyata keçirilərkən aşağıdakı məsələlərə diqqət 
yetirilməlidir: 

• Beynəlxalq standartlara cavab verən innovasiyaya əsaslanan inkişaf modelinin yaradılması;  
• Qarabağın malik olduğu turizm potensialının  reallaşdırılması; 
• Həmin ərazilərin innovativ texnologiya baxımından yüksək inkişaf etmiş əraziyə çevrilməsi; 
• Ərazilərin “Yaşıl Enerji” zonasına çevrilməsi; 
• Keyfiyyət və qənaət tədbirlərinin bərpa prosesində nəzərə alınması. 
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İAEƏ-də bərpa prosesinin səmərəli təşkili məqsədilə  2020-ci ilin fevral ayında təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” sənədində “işğaldan azad olun-
muş ərazilərə böyük qayıdış” beş prioritetdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Sənəddə bu prioritetin 
uğurla reallaşdırılması üçün iki məqsəd müəyyən edilmişdir: 

- dayanıqlı məskunlaşma; -  iqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiya.  
Qeyd edilən  məqsədlərin həyata keçirilməsi ilə regionun iqtisadi potensialından səmərəli istifa-

də olunmaqla, əhalinin məskunlaşma səviyyəsinin işğaldan əvvəlki səviyyəyə çatdırılması təmin 
edilməli və eyni zamanda azad edilmiş ərazilərin ölkə üzrə iqtisadi fəaliyyətdə payı işğaldan əv-
vəlki vəziyyətə çatdırılmalı,  daha sonra  artırılmalıdır. Bu baxımdan da belə hesab edirik ki, azad 
edilmiş ərazilərin bərpası təkcə Qarabağ regionunun deyil, bütünlükdə ölkə  iqtisadiyyatının inki-
şafı baxımından  böyük əhəmiyyət daşıyır və iqtisadi inkişafa böyük töhfə verəcəkdir.  

Əlbəttə, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmışdır, bununla belə, büdcədənkənar vəsaitlərin bu pro-
sesə cəlb olunması böyük əhəmiyyət daşıyır və beynəlxalq maliyyə institutlarının, yerli və xarici 
investorların və kommersiya banklarının bərpa işlərinə cəlb olunması vacibdir. Bu mənada Qa-
rabağ Dirçəliş Fondunun təsis olunması böyük əhəmiyyət daşıyır. Fondun vəsaitlərinin fiziki və 
hüquqi şəxslərin ianələri, qrantlar və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına forma-
laşması işğaldan azad edilmiş rayon, şəhər, qəsəbə və kəndlərdə bərpa-quruculuq işlərinin geniş 
vüsət alması üçün geniş imkanlar açacaqdır. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında infrastrukturun  bərpası ilə bağlı həyata keçirilən 
tədbirlər onu göstərir ki, Azərbaycan həmin əraziləri regionun ən inkişaf etmiş ərazilərindən birinə 
çevirməyi qarşıya məqsəd kimi qoymuşdur. Azad edilmiş ərazilərin  təbii resurslara və ehtiyatlara 
malik olması  ölkə iqtisadiyyatının daha da sürətli inkişaf etməsinə  zəmin yaradacaqdır. Həyata 
keçirilən nəqliyyat layihələrinin əhatəli olması, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 
müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət etməyə imkan yaratması gələcəkdə bu regionun qonşu ölkələr ilə 
iqtisadi  əlaqələrin qurulmasında əsas tranzit əraziyə çevrilməsinə imkan yaradacaqdır. Nəticədə 
region ölkələri arasında ticarət əlaqələri genişlənmiş olacaqdır. Bu baxımdan da Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonlarında zəruri infrastrukturun yaradılması təkcə Azərbaycan üçün deyil, eyni 
zamanda qonşu ölkələr üçün də əhəmiyyətlidir. Nəqliyyat layihələrinin, o cümlədən hava limanla-
rının tikintisi eyni zamanda Qarabağın malik olduğu turizm potensialının da reallaşdırılmasına im-
kan yaradacaqdır. Bu isə son nəticədə Azərbaycanın turizm sektorunun inkişafına töhfə verəcəkdir. 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının bərpası və orada mövcud olan iqtisadi imkanların 
bərpa edilməsi həmin ərazilərin ölkə iqtisadiyyatında payının işğaldan əvvəlki səviyyəyə çatmasına, 
eləcə də ötüb keçməsinə şərait yaradacaqdır. Bu isə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına imkan 
yaratmaqla yanaşı qeyri-neft sektorunun inkişafına əsaslı şəkildə töhfə verəcəkdir.  
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Направления создания инфраструктуры на оккупированных территориях 

Резюме 
Цель исследования-провести анализ и внести предложения по созданию инфраструкту-

ры в карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах 
Методология  исследования - связанные с методологией исследования – анализ, ком-

плексный подход, обобщение и оценка международного опыта. 
Практическая значение исследования-основные положения исследования могут быть 

использованы при разработке программ социально-экономического развития Карабахского 
и Восточно –Зангезурского экономических районов и других районов . 

Результат исследования-инновационные технологии, созданные в карабахском и 
Восточно-Зангезурском экономических районах, можно использовать на территории 
других экономических районов. 

Оригинальность и научная новизна исследования-в том, что на освобожденных от 
оккупации территориях практически в полном смысле разрушена система собственности и 
инфраструктуры, и поэтому для развития экономики на этих территориях в первую очередь 
остро необходима реставрация системы инфраструктуры. Следует иметь в виду, что именно 
развал системы хозяйственной инфраструктуры на оккупированных территориях в 
нынешних условиях привел к разрушению связей и межрайонных хозяйственных связей. 
Поскольку создание инфраструктурной системы является одним из важнейших направ-
лений обеспечения устойчивого расселения и занятости, в этой области необходимо соз-
дание необходимых организационных и экономических механизмов. 

Ключевые слова. Инфраструктура, реабилитация, транспорт, вода, города и посел-
ки, промышленный район. 
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Directions of infrastructure creation in the occupyed areas 

Summary 
The purpose of research-to analyzes and makes proposals on creation of infrastructure in 

Karabakh and East-Zangazur economic regions. 
The methodology of the research – analysis, comprehensive approach, methods of 

generalization and evaluation of international experience were used. 
The practical importance of the research - the main provisions of the study can be used in 

the preparation of socio-economic development programs and events of Garabagh and Eastern – 
Zangazur economic regions. 

The result of research - innovative technologies adopted in Karabakh and Eastern-Zangazur 
economic regions can be used in other economic regions. 

The originality and innovation of the research-the property and infrastructure system in the 
liberated territories is almost absent from destruction, and therefore, there is an acute need for 
restoration of the infrastructure system in order to develop the economy in these territories. It 
should be taken into account that the collapse of the economic infrastructure system in the occupied 
territories led to the collapse of ties and Inter-District economic ties in the current conditions. Since 
the establishment of the infrastructure system is one of the most important directions of ensuring 
sustainable settlement and employment, there is a need to create the necessary organizational and 
economic mechanisms in this area. 

Key words. Infrastructure, rehabilitation, transport, water, cities and villages, industrial 
neighborhood. 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(66)-2022 
 

142 

UOT: 331.01 
Cəmilə Elçin qızı QULİYEVA 

Bakı Dövlət Universitetinin 
“Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyat”  

fakültəsinin II kurs magistrantı 
calalzadecamila@gmail.com 

Elmi rəhbər: prof. M.R.TAĞIYEV 
 

REGİONLARDA SOSİAL İNFRASTRUKTUR SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAF 
ETDİRİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – regionlarda sosial sahələrin inkişaf istiqamətlərini, əldə olunmuş nəti-
cələri təhlil edərək, gələcək perspektivləri müəyyən etməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – mövzunun araşdırılması zamanı statistik, təhlil, müqayisə, şərh, 
ümumiləşdirmə, sistemləşdirmə kimi metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - buradakı faktların təhlili, nəticə və ümumiləşdirmələr gələ-
cəkdə yazılan məqalələrin, monoqrafiya və dərsliklərin tərtib olunmasında, regionların inkişafı ilə 
bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsində, proqram və konsepsiyaların hazırlanmasında istifadə edilə 
bilər. Eyni zamanda, bu sahədə araşdırma aparmaq istəyənlər üçün istiqamətverici rol oynaya bi-
lər. 

Tədqiqatın nəticələri – Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş dövlət proq-
ramlarında əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, sosial infrastruktur sahələrinin inkişafı ilə 
bağlı müəyyən tədbirlər planının icrası nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərdə tutulan işlərin həyata keçi-
rilməsi nəticəsində bir çox nailiyyətlər əldə edilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Milli iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi ilə bağlı 
yazılan bir sıra əsərlər, məqalələr olsa da, bu mövzuya həsr edilmiş fundamental əsər yoxdur. Res-
publikamızda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin hüquqi tənzimlənməsini əks etdirən tədqiqat 
əsərləri olsa da, regionların sosial-iqtisadi inkişafı bütövlükdə problematik olaraq tədqiqat obyekti 
olmamışdır. İlk dəfə bu mövzu vahid şəkildə qanunvericilik bazası və statistik analiz əsasında 
araşdırılmaqdadır. 

Açar sözlər: regionlar, sosial-iqtisadi inkişaf, dövlət siyasəti, sosial infrastruktur. 
 

Giriş 
İstər iqtisadi, istərsə də sosial sahədə regionlararası disproporsiyaların olması ölkə iqtisadiyya-

tına böyük ziyan vurur. Odur ki, bunun qarşısını almaq dövlətin regional siyasətinin əsasını təşkil 
edir. Qeyd etdiyimiz kimi, dövlətin regional inkişaf siyasətinin əsas tərkib hissəsini və mühüm bir 
istiqamətini regionların sosial inkişafının təmin edilməsi təşkil edir. Çünki, sosial infrastrukturun 
inkişaf səviyyəsi başdan-başa iqtisadi göstəricilərlə regionun iqtisadiyyatına böyük təsir etməsinə 
görə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, sosial infrastrukturun regional inkişaf səviyyəsi hə-
min regionların iqtisadi inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. Sosial infrastrukturun inkişaf səviyyəsi aşağı 
olarsa, istehsal da buna uyğun olaraq, ləng inkişaf edir, nəticədə region əhalisinin həyat səviyyəsi 
də aşağı düşür. Bunun əksinə, sosial infrastrukturun regional inkişaf səviyyəsinin artırılması həmin 
regionlara investisiya cəlb edərək iqtisadi inkişafını sürətləndirmiş olur. Beləliklə, sosial infra-
strukturun regionlarda inkişafı zərurəti meydana çıxır. Nəticədə sosial infrastrukturun regional in-
kişafı ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında əsas rol oynayır. 

Sosial infrastruktur sahələrinin inkişaf istiqamətləri 
Hər bir dövlətin, eləcə də cəmiyyətin inkişafı sosial siyasətin düzgün və məqsədli şəkildə həyata 

keçirilməsindən asılıdır. Bu da müasir dövrdə sosial infrastrukturun inkişafını aktual edən məsələ-
lərdən biri və başlıcasıdır. Sosial infrastruktur sosial siyasətin maddi əsasını təşkil etməklə yanaşı, 
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sosial siyasətin əsas məqsədlərindən birini təşkil edir. Sosial infrastruktura maddi, mənəvi və sosial 
sahələrin qarşılıqlı şəkildə və kompleks halında məcmusu aiddir. Onun əsasını qeyri-maddi isteh-
sal sahələri təşkil edir ki, buraya elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və mənzil-kommunal təsərrüfatı, 
nəqliyyat ilə rabitə, sosial müdafiə kimi digər sosial xidmət sahələri aiddir. Sosial infrastrukturun 
inkişafı insanların rifah halının yaxşılaşdırılması, həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün zəruri 
məsələlərdən biridir. 

Qeyd edək ki, dövlətin sosial sahədəki siyasəti ilə regional siyasəti vəhdət təşkil edir. Bu, özünü 
həm dövlətin sosial siyasətinin regionlara tətbiq olunmasında, həm də regional inkişafla bağlı 
qəbul edilmiş qərarların mühüm hissəsinin birbaşa sosial sahə ilə bağlı olmasında göstərir. Çünki, 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı aparılan işlərdə sosial infrastruktur sahələri aparıcı yeri 
tutur. [2, 371] 

Sosial infrastruktur sahələrinin inkişafının hüquqi tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası ilə reallaşır. Konstitusiyamızda dövlətin bu sahədəki rolunun tənzimlənməsi, eyni 
zamanda hakimiyyətin hər üç qolunun fəaliyyətinin nizamlanması müvafiq maddələrdə öz əksini 
tapmışdır. Belə ki, 16-cı maddədə dövlətin sosial inkişafın təminatçısı olduğu təsbit edilmişdir. Bu 
maddədə Azərbaycan dövlətinin hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, sosial müdafiəsinin 
qayğısına qaldığı, mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafına yardım göstər-
diyi qeyd edilmişdir. Bundan başqa, konstitusiyada sosial təminat (maddə 38), mədəniyyət (maddə 
40), sağlamlığın qorunması (maddə 41), təhsil (maddə 42), yaradıcılıq (maddə 51) ilə bağlı məsə-
lələr də vurğulanmışdır. [7] 

Azərbaycanda sosial infrastruktur sahələrinin hüququ bazasını konstitusiyadan başqa, müvafiq 
sahələr üzrə olan qanunvericilik təşkil edir. Bunlardan təhsil, idman, əhalinin məşğulluğu, əmək, 
sosial təminat və digər sahələr üzrə olan qanunvericilikləri misal göstərmək olar.  

Regionlarda sosial infrastruktur sahələrinin inkişafını yüksəltmək üçün dövlət tərəfindən bir 
sıra işlər görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proq-
ramının (2004-2008-ci illər) həyata keçirilməsi nəticəsində 2003-cü illə müqayisədə 2008-ci ildə 
əhalinin gəlirləri 4 dəfə artmışdır. Əhalinin mənzil-kommunal problemlərinin həlli istiqamətində 
də irəliləyişlər əldə edilmişdir. Belə ki, 2004-2008-ci illərdə regionlarda istilik sisteminin yenidən 
qurulması ilə əlaqədar 75 yeni qazanxana tikilmiş və 72 qazanxana əsaslı təmir olunmuşdur. [8] 

2004-2008-ci illərdə su və kanalizasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə müvafiq la-
yihələr, o cümlədən Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin tikintisi, Gəncə, Şəki, Ağdaş və Göyçay şə-
hərlərinin, habelə ölkədəki kiçik şəhərlərin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qu-
rulması ilə bağlı işlər həyata keçirilmişdir. Qeyd edək ki, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin inşası 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu su kəməri istifadəyə verildikdən sonra Oğuz və Qəbələ 
ərazisindəki yeraltı su mənbələri hesabına Bakı şəhərinə saniyədə 5 kubmetr həcmində su nəql 
edilir ki, bu da əhalinin yüksək keyfiyyətli su ilə təmin olunmasına şərait yaradır. [6] 

Nəqliyyat sistemi də 2004-2008-ci illərdə inkişaf etdirilmişdir. Göstərilən illər ərzində region-
larda 1000 km-dən çox magistral yol çəkilmiş və ya əsaslı təmir edilmiş, 600 km respublika 
əhəmiyyətli və 2700 km yerli əhəmiyyətli yollarda təmir işləri aparılmış, 69 yeni körpü tikilmiş, 
34 körpü təmir edilmişdir. Son beş il ərzində Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran və Zaqatala şəhərlərində 
müasir standartlara uyğun yeni hava limanları tikilərək istifadəyə verilmişdir. “Regionların sosial-
iqtisadi inkişafı (2009-2013) Dövlət Proqramı”nda da nəqliyyatın inkişafı diqqət mərkəzində sax-
lanılmışdır. Bu dövlət proqramının icrasından sonra nəqliyyat sahəsində 2,5 dəfə artım olmuşdur.  

Nəqliyyat sahəsində beynəlxalq əlaqələr də genişlənmiş, xüsusilə də dünyada enerji təhlükəsiz-
liyinin təmin edilməsində Azərbaycanın verdiyi töhfələr bu baxımdan əhəmiyyətinə görə seçil-
məkdədir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac kə-
məri, o cümlədən, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunun, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri 
üzrə magistral yolların tikintisi layihələri uğurla həyata keçirilmişdir. [1,130] 
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Hər iki Regional İnkişaf Dövlət Proqramlarının icrası çərçivəsində son 10 il ərzində 8,3 min 
kilometr respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları tikilmiş və ya təmir olunmuş, regionlar-
da 307 yeni körpü və yol ötürücüsü tikilmiş və ya təmir edilmiş, Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, 
Zaqatala, Qəbələ və Yevlax şəhərlərində hava limanları istifadəyə verilmişdir. Bununla yanaşı, 
nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi və idarə olunması məqsədilə Bakı şəhərində Nəqliyyatı İn-
tellektual İdarəetmə Mərkəzi təsis edilmişdir. [1, 180] 

2020-ci ilin sonu üçün statistik məlumatlara görə, ölkə üzrə avtomobil yollarının uzunluğu 
16630 km olmuşdur ki, bunun da 16491 km-i regionların payına düşür. 2020-ci ilin sonuna kimi 
istifadədə olan avtomobil yollarının uzunluğu regionlar üzrə aşağıdakı cədvəldə əks edilmişdir: 
[6] 

 
 Cəmi, km 
Ölkə üzrə 16 630 
Bakı şəhəri 139 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 1 473 
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu 435 
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 1 337 
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu 1 145 
Qarabağ iqtisadi rayonu 1 297 
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu 1 459 
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 1 762 
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu 1 979 
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu 1 802 
Mil-Muğan iqtisadi rayonu 1 082 
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 1 810 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu - 
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu 910 

 
Nəqliyyat üzrə əsas makro göstəricilərə diqqət yetirsək, məlum olur ki, nəqliyyat sahəsində əsas 

kapitala qoyulmuş investisiyalar ildən-ilə artmışdır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2003-cü ildə bu 
göstərici 339 milyon manat idisə, artıq 2020-ci ildə 2 092 milyon manata çatmışdır.  

Nəqliyyatın inkişafı digər regionların inkişafı dövlət proqramlarının da aparıcı istiqamətlərin-
dən biri olmuş, buna müvafiq işlər görülmüşdür. Nəqliyyat sektorundakı işlərin davamı olaraq 
2018-ci il may ayının 14-də  Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksi istifadəyə veril-
mişdir. Qeyd edək ki, bu liman kompleksi Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin qov-
şağında yerləşməsinə görə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hələ də 2019-2023-cü illəri əhatə edən 
regionların inkişafı dövlət proqramının icrası davam etdiyindən bu istiqamətdə işlərin icrası da 
davam edir.  

Bu Dövlət Proqramının icrası nəticəsində regionlarda inkişaf etmiş infrastruktur sahələrindən 
biri də əhalinin kommunal xidmətlərlə, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchizatının 
yaxşılaşdırılması olmuşdur. Belə ki, təbii qazla təchizatın yaxşılaşdırılması sahəsində görülmüş 
işlərin nəticəsi olaraq 13 illik fasilədən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qazın veril-
məsi bərpa olunmuş, Lerik, Yardımlı rayonları və Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri ilk dəfə, ha-
belə, Ağcabədi, Beyləqan rayonları, Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsi və s. rayonlar  təbii qazla 
təmin edilmişdir. Bu proses növbəti regionların inkişaf proqramlarında da mühüm istiqamətlərdən 
birini təşkil etmiş və bu sahədə işlər davam etdirilmişdir. 2003-2013-cü illərdə regionlarda ümumi 
gücü 2000 meqavatta yaxın 17 elektrik stansiyası tikilərək istifadəyə verilmişdir. Təbii qazla 
təchizatın yaxşılaşdırılması sahəsində də mühüm uğurlar əldə edilmişdir. Belə ki, qaz xətlərinin 
çəkilişi və bərpası davam etdirilmiş, nəticədə yaşayış evlərinin qazlaşma səviyyəsi 34%-dən 83,4%-ə  
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qalxmışdır. [7] 
2004-2008-ci illərin hüdudlarında sosial təminat sahəsində də mühüm irəliləyişə nail olunmuş-

dur. Belə ki, əlillərin və xüsusilə də şəhid ailələrinin mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmış, əlillər üçün 
bərpa mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər görülmüşdür. Qeyd olunan 
müddət ərzində regionlarda 7 ədəd əlillərin bərpa mərkəzi inşa edilmiş, eləcə də, əlillər və şəhid 
ailələri üçün 33 yaşayış binasi istifadəyə verilmişdir. Əhalinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması 
və regionlararası fərqi aradan qaldırmaq üçün digər dövlət proqramlarında da müəyyən işlər 
nəzərdə tutulmuş və tədbirlər həyata keçirilmişdir. [3, 530] 

Aztəminatlı ailələrin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ünvanlı sosial yardımların 
verilməsinə başlanmış, bunun nəticəsi də səmərəli olmuşdur. Belə ki, 2005-ci ildə “Ünvanlı dövlət 
sosial yardımı haqqında” Qanun qəbul edilmişdir. Bu qanuna müvafiq işlər görülmüşdür. Hazırda 
da ünvanlı sosial yardım ölkəmizdə tətbiq edilir. Qeyd edək ki, ünvanlı sosial yardımın verilmə-
sində əsas məqsəd yoxsulluğun azaldılması, aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin təmin edil-
məsidir. Ünvanlı sosial yardımın tətbiq edilməsi ilə müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, ün-
vanlı sosial yardımın verilməyə başlandığı 2006-cı ildə yoxsulluq səviyyəsi 20,8% idisə, 2016-cı 
ilin yanvar ayı üçün bu göstərici 4,9% olmuşdur.  

Bu sosial yardım əsasən, regionlara geniş tətbiq edilmişdir. Belə ki, 2021-ci il üzrə statistik 
göstəricilərə əsasən, ölkədə ünvanlı dövlət sosial yardımı alan 77269 ailədən 69554 ailə region-
ların payına düşür.  Qeyd edək ki, cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə uyğun olaraq, 
1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği ildən-ilə artırılmışdır. Əgər 
2009-cu ildə 1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği 22 manat təşkil 
edirdisə, 2021-ci ildə bu rəqəm 57 manata çatmışdır.[6] 

Regionlarda əhaliyə göstərilən sosial və digər xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 
də bir sıra mühüm işlər görülmüşdür. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi ASAN xidmət mərkəzlərinin 
yaradılması olmuşdur. ASAN xidmət mərkəzlərinin əksər regionları əhatə etməsi əhaliyə göstəri-
lən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından və bir çox neqativ halların qarşısının 
alınmasında mütərəqqi əməllərdən biridir. 

Təhsil sahəsinin regional inkişafının təmin edilməsi də Dövlət proqramlarının prioritet istiqa-
mətlərindən biri olmuşdur. Bəhs olunan regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarında əsasən, 
təhsil ocaqlarının tikintisinə, onların maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uyğun qurulmasına 
xüsusi diqqət yetirilmiş, bu istiqamətdə əməli tədbirlər görülmüşdür. 2004-cü ildə ilk Dövlət Proq-
ramının qəbulundan ötən beş il ərzində regionlarda 636 yeni məktəb tikilib istifadəyə verilmiş, o 
cümlədən, 192 məktəb əsaslı təmir olunmuşdur. Qeyd edək ki, təkcə Heydər Əliyev Fondunun 
“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı çərçivəsində 238 məktəb binası tikilmişdir. 
Təhsilin inkişafı ilə bağlı müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi digər dövlət proqramlarında da 
nəzərdə tutulmuşdur. 2003-2013-cü illərdə təhsil infrastrukturunun inkişafı sahəsində 2708 mək-
təb tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur.  

Təhsilin inkişafı ilə bağlı 2009-cu ildə yeni qanun qəbul edilmiş, Azərbaycan  Boloniya təhsil 
sisteminə qoşulmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq, həm kurikulum, həm də müəllimlərin ixtisasar-
tırması təlimlərinin reallaşdırılması üçün Təhsil Sahəsinin İnkişafı üzrə layihə reallaşdırılmışdır. 
Bu layihənin əsas məqsədlərindən biri ümumtəhsil məktəbləri üzrə təlim ilə tədris vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. 25 milyon dollarlıq məbləğ Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının 
güzəştli krediti, 20.4 milyon isə Azərbaycan Respublikasının payına düşən layihənin ümumi də-
yəri 45.4 milyon dollar təşkil edir. [1, 105] 

Rəsmi statistik məlumatlara əsasən, ölkədə təhsil alanların sayı get-gedə artmışdır. Ali təhsil 
müəssisələrində təhsil alan tələbələrin sayı aşağıdakı qrafikdə göstərilmişdir. [6] 

Regionlarda ali təhsil ilə orta ixtisas təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti regional inkişafa təkan 
verən amillərdən biri olmuşdur. Nəinki regionlarda, təhsilin inkişafı hər bir dövlətin, eləcə də, 
cəmiyyətin gücünün göstəricisidir. Təhsilin inkişafı sonuncu regionların inkişafı ilə bağlı verilmiş 
2019-2023-cü illəri əhatə edən Dövlət Proqramında da mühüm istiqamətlərdən birini təşkil edir. 
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Burada xüsusilə, regionlarda təhsilin inkişafı üçün işlərin sürətləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Görülməsi planlaşdırılan tədbirlərdən biri də təhsilin inkişafı məqsədilə mütəxəssislərin regionlara 
cəlb olunması üçün onların mənzil və ya fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsi ilə 
təminatı istiqamətində tədbirlərin görülməsidir.  

 

 
Təhsil ilə yanaşı elmin inkişafının regionlara tətbiq olunması da mühüm məsələlərdən biridir. 

Bu istiqamətdə müvafiq işlər görülsə də, ölkəmizdə elm sahəsi üzrə əsas göstəriciləri nəzərdən 
keçirdikdə heç də xoş olmayan mənzərə yaranır. Belə ki, regionlar üzrə bu göstərici aşağı səviy-
yədədir. Bunu statistik göstəricilərə baxdıqda da aydın müşahidə etmək olur. Belə ki, əsasən, elm 
sahəsi Bakı şəhərində cəmlənmişdir. Azərbaycan Respublikasının  şəhər və rayonları üzrə tədqiqat 
və işləmələri yerinə yetirən təşkilatların sayına diqqət yetirsək, 2020-ci ildə ölkə üzrə 127 belə 
təşkilatdan 95-i Bakı şəhərində yerləşir. Qalanları isə regionlar üzrə paylanmışdır. Bu da elm 
sahəsinin regionlarda inkişafını təmin etmək üçün daha mütərəqqi və sistemli addımların atılma-
sını tələb edir. [3, 531] 

Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı da həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin başlıca istiqamət-
lərindən olaraq daim dövlətin diqqət mərkəzində olmuşdur. Əhalinin sağlamlığının qorunması, 
tibbi xidmətin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması üçün tibb müəssisələrinin maddi-texniki 
bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. Regionlarda bir çox səhiyyə 
müəssisələri inşa edilmiş, müasir tibbi ləvazimat və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. [5, 201]  
Bunlardan Lənkəran, Qazax, Zaqatala, Bərdə, Qəbələ rayonlarında, Gəncə, Naxçıvan və Şirvan 
şəhərlərində yeni müasir müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin fəaliyyətə başlamasını, Sumqayıtda 
“Real-Med” diaqnostika sağlamlıq mərkəzi, Xaçmazda “N-KAY M Klinik” özəl klinikası, Sa-
birabadda “Muğan” klinikası, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda Mərkəzi xəstə-
xana, Babək rayonunda “Duzdağ” Fizioterapeya mərkəzi və s. səhiyyə obyektlərinin tikilib istifa-
dəyə verilməsini göstərmək olar. Bundan başqa, 2008-ci ildən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinin tabeliyində olan bütün müalicə-profilaktika müəssisələrində rəsmi olaraq pullu xid-
mətin ləğv edilməsi əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində çox mühüm nailiyyətlərdən biri-
dir. 

2021-ci ilin əvvəlinə ölkənin şəhər və rayonları  üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri aşağıdakı 
cədvəldə göstərilmişdir: [6] 
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Azərbaycan Respublikası - 
cəmi 

31815 31,8 54786 54,8 518 1723 

Bakı şəhəri - cəmi 20734 90,1 22737 98,8 161 295 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
- cəmi 

769 16,7 2 356 51,0 29 115 

Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu - 
cəmi 

1745 30,1 2993 51,7 26 55 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - 
cəmi 

304 9,4 963 29,7 5 61 

Gəncə-Daşkəsən  iqtisadi 
rayonu - cəmi 

1395 22,8 3402 55,7 33 86 

Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 849 10,7 3143 39,6 65 196 
Qazax-Tovuz  iqtisadi rayonu  1004 14,6 3361 48,9 37 150 
Quba - Xaçmaz iqtisadi rayonu  710 12,7 1866 33,4 11 97 
Lənkəran - Astara iqtisadi 
rayonu - cəmi 

914 9,6 2931 30,7 40 179 

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu - 
cəmi 

1085 14,7 3238 43,8 12 85 

Mil-Muğan iqtisadi rayonu - 
cəmi 

414 7,9 1 465 28,0 24 98 

Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu 
- cəmi 

1033 16,4 3452 54,8 10 106 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu 
- cəmi 

143 4,3 622 18,6 46 115 

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu - 
cəmi 

716 14,3 2257 45,0 19 85 

 
Səhiyyə sahəsi üzrə inkişafa nail olmaq üçün regionlararası fərqləri tənzimləmək lazımdır.  Re-

gionlarda səhiyyənin inkişafını hər bir iqtisadi region üzrə indiki və gələcək inkişafı, səhiyyə xid-
mətləri və həkimlərə olan tələbatı əsas götürməklə nizamlamaq mümkündür. 

Regionlarda idman sahəsinin inkişaf etdirilməsi də dövlətin regional siyasətində sosial sahələ-
rin inkişafının mühüm tərkib hissələrindən biridir. İdman sahəsinin inkişafı dövlətin gənclərlə 
bağlı həyata keçirdiyi siyasətin də mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. [4, 289] Belə ki, gənclərin 
sağlamlığının qorunması və fiziki inkişafı aktual istiqamətlərdən birini təşkil edir. 2004-2008-ci 
illər ərzində regionlarda 18 müasir olimpiya kompleksi tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu proses 
növbəti illərdə də müvafiq dövlət proqramlarına əsasən davam etdirilmiş və uğurlu nəticələr əldə 
edilmişdir. 2003-2013-cü illərdə regionlarda 41 olimpiya idman kompleksi, eləcə də, 250-dən çox 
idman və gənclər obyekti istifadəyə verilmişdir. [1, 195] 

Respublikada əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlərdən biri 
də ölkədə ekoloji tarazlığın qorunmasıdır. Bundan irəli gələrək regionlarda ekoloji sərvət hesab 
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edilən təbiət ərazilərinin mühafizə edilməsi ilə bağlı bir sıra işlər həyata keçirilmişdir. 2003-cü 
ildən başlayaraq müəyyən dövlət qoruqları və milli parklar yaradılmışdır ki, bunlardan Eldar şamı, 
Korçay dövlət təbiət qoruqlarını, Abşeron, Ağgöl, Göygöl, Şahdağ, Şirvan, Akademik Həsən Əli-
yev adına Zəngəzur, Hirkan, Altıağac və Samur-Yalama milli parklarını göstərmək olar. Göstə-
rilən 10 il ərzində xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sahəsi 478 min hektardan 893 min 
hektaradək artırılmışdır. Bundan başqa, Heydər Əliyev Fondunun “Azərbaycan Respublikası əra-
zisində ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi areallarının yenidən bərpası” layihəsi 
çərçivəsində 130 baş ceyran tarixi ərazilərə buraxılmışdır. Dövlətin ekologiya sahəsində gördüyü 
tədbirlərin davamı olaraq 2010-cu il “Ekologiya ili” elan edilmişdir. [8] Bu il ərzində əhalinin 
təmiz su ilə təminatı ilə bağlı modul tipli sutəmizləyici sistemlər yenilənmişdir. Bunlardan biri də 
Hövsan aerasiya stansiyasının yenidən qurularaq  istifadəyə verilməsidir. 

 
Nəticə 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş dövlət proqramlarında əhalinin sosial 
rifahının yaxşılaşdırılması, sosial infrastruktur sahələrinin inkişafı ilə bağlı müəyyən tədbirlər 
planının icrası nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərdə tutulan işlərin həyata keçirilməsi nəticəsində bir çox 
nailiyyətlər əldə edilmişdir. 
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Развитие социальной инфраструктуры в регионах 

 
Резюме 

Цель исследования – проанализировать направления развития социальных сфер в ре-
гионах, полученные результаты, определить перспективы на будущее. 

Методика исследования – при исследовании предмета использовались такие методы, 
как статистический, анализ, сравнение, интерпретация, обобщение, систематизация. 

Прикладная значимость исследования – анализ приведенных здесь фактов, выводы и 
обобщения могут быть использованы в дальнейшем при составлении написанных статей, 
монографий и учебников, реализации мероприятий по развитию регионов, разработке 
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программ и концепций. В то же время для тех, кто хочет проводить исследования в этой 
области, руководящая роль может проснуться. 

Результаты исследования – принятые государственные программы социально-эконо-
мического развития регионов предусматривают реализацию определенного плана меро-
приятий по улучшению социального благосостояния населения, развитию социальной ин-
фраструктуры. В результате осуществления намеченных работ было достигнуто много 
достижений. 

Оригинальность и научная новизна исследования – Хотя существует ряд работ, ста-
тей, написанных о правовом регулировании народного хозяйства, фундаментальных работ, 
посвященных этой теме, нет. Несмотря на то, что в нашей республике имеются исследова-
тельские работы, отражающие правовое регулирование различных отраслей экономики, 
социально-экономическое развитие регионов в целом проблематично и не является об-
ъектом исследования. Впервые эта тема исследуется комплексно на основе законодатель-
ной базы и статистического анализа. 

Ключевые слова: регионы, социально-экономическое развитие, государственная по-
литика, социальная инфраструктура. 
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Development of social infrastructure in the regions 
 

Summary 
The purpose of the study is to analyze the directions of development of social spheres in the 

regions, the results obtained, to determine the prospects for the future. 
Research methodology-in the study of the subject, such methods as statistical, analysis, 

comparison, interpretation, generalization, systematization were used. 
The applied significance of the research is the analysis of the facts presented here, 

conclusions and generalizations can be used in the future when compiling written articles, 
monographs and textbooks, implementing measures for the development of regions, developing 
programs and concepts. At the same time, for those who want to conduct research in this area, a 
leadership role can wake up. 

The results of the study-the adopted state programs of socio-economic development of the 
regions provide for the implementation of a specific plan of measures to improve the social welfare 
of the population, the development of social infrastructure. As a result of the implementation of 
the planned works, many achievements have been achieved. 

Originality and scientific novelty of the research-Although there are a number of works, 
articles written on the legal regulation of the national economy, there are no fundamental works 
devoted to this topic. Despite the fact that there are research papers in our republic reflecting the 
legal regulation of various sectors of the economy, the socio-economic development of the regions 
as a whole is problematic and is not the object of research. For the first time, this topic is being 
investigated comprehensively on the basis of the legislative framework and statistical analysis. 

Key words: regions, socio-economic development, state policy, social infrastructure. 
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REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINA DAİR QƏBUL EDİLMİŞ DÖVLƏT 
PROQRAMI REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ TƏKANVERİCİ 

AMİLİ KİMİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi  11 fevral 2004-cü ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”-nı həmin dövrdə və sonrakı illərdə region-
ların sosial-iqtisadi inkişafını şərtləndirən amil kimi müəyyən etməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası.Tədqiqat işində məntiqi ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma, təhlil 
və sintez  metodlarından istifadə olunmuşdur.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti  11 fevral 2004-cü ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”nın və eləcə də sonrakı illərdə qəbul 
edilmiş, icra olunmuş və hal-hazırda icra olunmaqda olan proqramların regionların sosial-iqtisadi 
inkişafına təkan verdiyini sübut edərək onların əhəmiyyətini vurğulamaq, qiymətləndirib və belə-
liklə də bu proqramların Azərbaycanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında 
həlledici rolunu əsaslandıraraq, sonrakı illərdə regionların davamlı inkişafının təmin olunması 
üçün bu proqramların ardıcıl və davamlı olaraq qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi prosesinə 
dəstək vermək ola bilər.  

Tədqiqatın nəticələri. Tədqiqat nəticəsində 11 fevral 2004-cü ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”nın re-
gionların sosial-iqtisadi inkişafına təkan verdiyi və doğrudan da regionların güclü inkişaf etdiril-
məsinə səbəb olması aşkar edilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi. Tədqiqat işinin orijinallığı məhz uzun illər keçdikdən 
və bugünkü günümüzdə o qədər də əhəmiyyət verilməyən Azərbaycan Respublikası regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı üzrə qəbul edilmiş və icra olunmuş ilk Dövlət Proqramının təkanverici əhə-
miyyətinin ortaya çıxarılmasıdır. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, pandemiya dövründə 
regionların sosial-iqtisadi inkişafının retrospekriv təhlili aparılmış və bu cür proqramların ölkə 
iqtisadiyyatı üçün önəmi aşkarlanmışdı. 

Açar sözlər: regionlar, sosial-iqtisadi inkişaf, regionların proporsional inkişafı, qeyri-neft 
sektoru, xarici sərmayələr, kənd təsərrüfatı, infrastruktur. 

 
Giriş 

Azərbaycan iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri də regionların iqtisadi inkişafına 
təkan verməkdir. Çünki ölkənin iqtisadi tərəqqisi bunu tələb edir. Belə ki, Azərbaycan regionları 
kifayət qədər potensial imkanlara malikdir. Ancaq onların bu imkanlarının reallaşması üçün böl-
gələrə investisiyaların təşviqi gərəkdir. Ümummilli Lider Heydər Əliyev regionlarda iqtisadi inki-
şafa əhəmiyyət verdiyi üçün rasional bir iqtisadi inkişafın əsasını qoydu. Bu kurs Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən davam etdirildi. Azərbaycan Respublikasında son on ildə həyata keçirilən iqti-
sadi islahatlar qısa tarixi dövr ərzində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olunmasını təmin 
etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş və əhalinin həyat səviyyəsini əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Bu gün özünün sosial-iqtisadi inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələyə 
qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikasında həlli vacib məsələlərdən biri regionlarda sahib-
karlığın inkişafını sürətləndirməklə, oradakı əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan 
səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın davamlı inkişafına, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına 
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və ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu istiqamətlərdə 
tədbirlərin həyata keçirilməsi regionların iqtisadi inkişafında mövcud olan kəskin fərqin aradan 
qaldırılmasını və regional tarazlığın əldə olunmasını təmin etməklə yanaşı, onların iqtisadi gücünü 
artırar və sosial problemlərin həllini sürətləndirər.  

2004-2008-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul edilmiş Proqramın 
qəbul edilməsi zərurəti 

Azərbaycan Respublikasında regionların sərvətlərindən və təbii şəraitindən səmərəli istifadə 
etməklə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırmaq, qeyri-neft sənaye sahələrinin, o cümlədən 
emal sənayesinin, xidmət və digər infrastruktur obyektlərin, turizmin inkişafını təmin etmək, məş-
ğulluğun səviyyəsini yüksəltmək və əhalinin güzəranını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 11 
fevral 2004-cü ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proq-
ramı (2004-2008-ci illər)” təsdiq edildi [4]. Proqrama görə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti, aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları Dövlət Proqramının icrasını təmin 
edən zəruri tədbirlər görməli oldu. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Dövlət 
Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi və regionlara investisiyaların cəlb 
edilməsi məqsədilə beynəlxalq maliyyə institutları, xarici ölkələrin dövlət orqanları və iş adamları 
ilə müvafiq danışıqlar aparmaqla vəzifələndirildi. Azərbaycan Respublikası prezidentinin müvafiq 
fərmanında göstərilirdi ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn 
məsələləri həll etsin. 

2004-2008-ci illərdə aparılan siyasət bu prosesi daha da sürətləndirir  Ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi xalqın yaşayış sə-
viyyəsinin yaxşılaşmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına əsaslı zəmin yaratmışdır. Dövlət başçısı 
İlham Əliyev sosialyönümlü tədbirlərin daha da genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirdi. 

Eyni zamanda, dövlət başçısı İlham Əliyev sahibkarlıqla bağlı keçirilən bütün tədbirlərdə sahib-
karların ən yaxın himayədarı olduğunu xüsusi olaraq vurğulamışdır. Prezidentin xüsusilə region-
ların inkişafı istiqamətində atdığı addımlar ölkənin siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial və digər sfera-
larda beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə, qloballaşan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi mövqe-
lərini möhkəmləndirməsinə yaradılan etibarlı zəmindir. 

2003-cü ilin sonlarından bəri respublikada 500 mindən çox yeni iş yeri açılmış, yüzlərlə təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət obyektləri tikilmiş, yoxsulluq həddi 49 faizdən 29 faiz səviyyəsinə endirilmiş, 
əhalinin sosial müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi üçün real resursların dayanıqlı mənbəyi yaradıl-
mışdı [6, 3]. 

Bu irəliləyişlərin əldə edilməsində özəl sektorun regionlarda investisiya qoyuluşları da böyük 
rol oynadı. Azərbaycanın iqtisadi inkişafının yeni mərhələsi qeyri-neft sektorunda regional iqtisadi 
müəssisələrin önə çıxması ilə xarakterizə olunur. Azərbaycan Prezidenti ölkənin sosial-iqtisadi 
tərəqqisində özəl sektorun, sahibkarların rolunu çox düzgün dəyərləndirdi. Sərbəst bazar iqtisa-
diyyatı münasibətlərinin fəal tərəfdarı kimi çıxış edən İlham Əliyev iqtisadi inkişaf prosesində 
sahibkarlığın rolu barədə əsaslı konsepsiya irəli sürdü. Hakimiyyətə gəlişinin ilk günlərindən yerli 
və xarici sahibkarların qüdrətli hamisinə çevrilmiş dövlət rəhbərinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü 
siyasət hesabına Azərbaycanda qeyri-neft sektoru yeni inkişaf dönəminə qədəm qoymuş, sahib-
karlığın inkişafına diqqət daha da artırılmışdır. 

Regionların inkişafına dair Dövlət Proqramında görülməsi nəzərdə tutulan işlər 
Regionların inkişafına dair Dövlət Proqramı konkret bir sıra işlərin görülməsini nəzərdə tutur-

du. Proqramda qeyd edilirdi ki, Azərbaycan Respublikası XX əsrin sonlarında dövlət müstəqilli-
yini bərpa etdiyi vaxtdan keçən dövr ərzində ölkənin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi həyatında 
köklü dəyişikliklər baş vermişdir. 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət müstəqilliyin ilk illərində ölkədə baş 
alıb gedən siyasi və iqtisadi böhranı aradan qaldırmış, Azərbaycanın demokratik dövlət quruculu-
ğu və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsinə geniş yol açmışdır [1]. Ölkədə ardıcıl aparılan 
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islahatlar 90-cı illərin birinci yarısında iqtisadiyyatda mövcud geriləməni dayandırmış və yeni in-
kişaf mərhələsinə keçidi təmin etmişdir. Həyata keçirilən siyasət çox qısa bir zaman ərzində iqti-
sadiyyatda əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olmuşdur: inflyasiya cilovlanmış (1996-cı ildən 
başlayaraq Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 2-3 faizdən yuxarı qalxmır), büdcə kəsiri ümumi 
daxili məhsulun 1-2 faizi səviyyəsinə endirilmiş, 1996-cı ildə makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, 
1997-ci ildən başlayaraq isə dinamik iqtisadi inkişafı təmin etmək mümkün olmuşdur. 1996-cı ildə 
ümumi daxili məhsulun artım sürəti 1,3 faiz, 1997-ci ildə 5,8 faiz, 1998-2003-cü illərdə isə orta 
hesabla 10,0 faiz təşkil etmişdir. Azərbaycan Respublikasında aparılan ardıcıl və sistemli iqtisadi 
islahatların mühüm nəticələrindən biri dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və azad sahibkarlığın 
inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması yolu ilə iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək və əhalinin 
güzəranını yaxşılaşdırmaq olmuşdur. Belə ki, ölkədə artıq torpaq islahatları faktiki olaraq başa 
çatmış, 1390 min hektardan çox torpaq sahəsi əvəzsiz olaraq kəndlilərə paylanmışdır. Hazırda 
kənd təsərrüfatı məhsulunun 99 faizi özəl bölmədə istehsal olunur. İqtisadiyyatın digər sahələrində 
də dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi uğurla həyata keçirilmişdir. Özəlləşdirmə prosesi baş-
layandan 2003-cü ilin sonuna qədər 36200 kiçik müəssisə və obyekt özəlləşdirilmiş, II özəlləş-
dirmə proqramı çərçivəsində isə rabitə, nəqliyyat, kimya, maşınqayırma, yanacaq - energetika 
kompleksinin və digər sahələrin müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə başlanmışdır. Sahibkarlığın 
inkişafı ilə əlaqədar görülən işlər nəticəsində ümumi daxili məhsulda qeyri-dövlət sektorunun xü-
susi çəkisi 1995-ci ildəki 30 faizdən 2003-cü ildə 73,0 faizə çatmışdır. Əməkhaqlarının, pensiya-
ların və müavinətlərin artırılması, əhalinin sosial müdafiəsi istiqamətində aparılan ardıcıl siyasət 
son illər ölkədə həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsini təmin etmişdir. 1995- 2003-
cü illərdə orta aylıq əməkhaqqı və pensiyanın məbləği 6 dəfədən də çox artmışdır. Yuxarıda qeyd 
olunan nailiyyətlərlə yanaşı, ölkənin sosial-iqtisadi həyatında, xüsusilə regionların inkişafı və 
əhalinin məşğulluğu sahəsində hələ də həll edilməmiş problemlərin mövcudluğu bu sahədə xüsusi 
dövlət proqramına ehtiyac hiss etdirdi. Azərbaycanın sənaye potensialının və bununla bağlı infra-
struktur obyektlərin əksər hissəsinin Bakı şəhərində yerləşməsi və eyni zamanda, regionlarda olan 
bir çox müəssisələrin, istehsal və xidmət obyektlərinin fəaliyyətinin zəifləməsi və ya tamamilə 
dayanması əhalinin ölkə paytaxtına axınını sürətləndirmişdir. Bu amillər öz növbəsində iqtisadiy-
yatın regional baxımdan inkişafına mənfi təsir göstərmiş, regionların inkişafı arasında fərqin 
artmasına, bir çox yerlərdə sosial-iqtisadi, demoqrafik və ekoloji vəziyyətin ağırlaşmasına səbəb 
olmuşdur. Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafında müşahidə olunan vəziyyət mövcud 
potensialdan səmərəli istifadə etməklə regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldil-
məsini və onlar arasında fərqin minimuma çatdırılmasını tələb edirdi. Yuxarıda qeyd olunanları 
nəzərə alaraq, hazırlanmış “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nda 2004-2008-ci illərdə ayrı-ayrı rayonlarda iqtisadiyyatın inkişafını sürətləndirən 
amillər, bununla bağlı dövlət siyasətinin və dövlət dəstəyinin əsas istiqamətləri müəyyən edilmiş-
dir. Dövlət Proqramının əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının rayonlarında mövcud poten-
sialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisə-
lərinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixrac yönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırıl-
masına, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması-
na, məşğulluğun səviyyəsinin, xüsusilə gənclərin faydalı əməklə məşğulluğunun artırılmasına və 
ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafının təmin edilməsinə nail olmaqdır [5]. Dövlət Proqramında 
aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdu: 

− müəssisələrin istehsal fəaliyyətini bərpa etmək və yeni istehsal müəssisələri yaratmaq; 
− yerli resurslardan istifadənin səmərəsini artırmaq; 
− regionların inkişafı üçün zəruri infrastrukturun yaradılmasını və inkişafını təmin etmək; 
− aqrar sektorda islahatların ikinci mərhələsini sürətləndirmək, bunun üçün regionlarda fer-

merlərə və digər kənd təsərrüfatı işçilərinə kömək məqsədilə müxtəlif servis mərkəzləri yaratmaq, 
toxumçuluq bazasını genişləndirmək, texnika ilə təminatı yaxşılaşdırmaq və digər zəruri tədbirləri 
həyata keçirmək; 
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− investorların regionlara cəlb olunması üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını təmin etmək; 
− yeni iş yerlərinin yaradılmasını həvəsləndirmək; 
− əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatını yaxşılaşdırmaq.  
Regionların proporsional sosial-iqtisadi inkişafı 
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında da orta sahibkar təbəqəsinin daha da 

güclənməsi və cəmiyyətin bir növ aparıcı təbəqəsinə çevrilməsi sahəsində əməli tədbirlər nəzərdə 
tutulmuşdur. İlham Əliyev güclü və sabit orta təbəqənin yaradılmasını həmişə dövlətin iqtisadi 
siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi dəyərləndirmişdir. Məhz bu təbəqə cəmiyyətdə balans 
yaradaraq kəskin sosial təbəqələşməni aradan qaldırır və ümumi inkişafda harmoniya yaradır. 

Fermer təsərrüfatlarının inkişafı, fermerlərə uzunmüddətli kreditlərin verilməsi kimi zəruri 
məsələlər də diqqətdən qaçırılmamışdır. Dövlət Proqramı regionların inkişafına xidmət etməklə 
yanaşı, həm də yerlərdə infrastrukturun yeniləşməsini, nəqliyyat-kommunikasiyaların bərpasını, 
habelə elmi-texniki tərəqqini, mədəni yüksəlişi, müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqini 
sürətləndirmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş məsələlərin 
düzgün həyata keçirilməsi nəticəsində artıq regionların inkişafında dinamiklik təmin edilmiş, so-
sial-iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması, yeni istehsal müəssisələrinin inkişafı istiqamətində 
zəruri addımlar atılmışdır. Sosial-iqtisadi inkişaf və sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqa-
mətində atılan uğurlu addımların məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan dünyada ən sürətlə inkişaf 
edən ölkələrdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu fəaliyyət sənədinin 
ölkə iqtisadiyyatının inkişafındakı müstəsna əhəmiyyətini belə qiymətləndirir: “Regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının təsiri çoxşaxəlidir. Bunun həm siyasi, həm iqtisadi, 
həm də sosial mənası çox böyükdür. Mən çox şadam ki, bu üç il ərzində görülən işlər, doğrudan 
da, Azərbaycanın regionlarının inkişafına yenilik gətirdi. Regionda fəaliyyət göstərən insanlar çox 
fəaldırlar. Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti regionlarda yaşayır. Belə olan halda, biz diqqətimizi 
daha da artırmalıyıq, onlara hərtərəfli dəstək verməliyik”. 

Regionların sosial-iqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq ayrı-ayrı rayonlarda 
(bölgələrdə) sahibkarlığın bütün növlərinin formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilir. Xüsusilə, bir 
sıra rayonlarda istehsal sahibkarlığının inkişafına daha çox sərmayə yönəldilmişdir. Belə ki, dövlət 
büdcəsi hesabına həyata keçirilən proqramlarda regionların xüsusi ÇƏKİSİ durmadan artır. Təkcə 
2006-cı ildə dövlət investisiya xərclərində regional layihələrin həyata keçirilməsinə ayrılan 
vəsaitin ümumi məbləği 2005-ci ildəkindən 6 dəfə çox olmuşdur. Regional investisiya layihələrinə 
uyğun olaraq aşağıdakı irimiqyaslı işlər yerinə yetirilmişdir. Onlara: Səngəçalda modul tipli 
elektrik stansiyası, Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin, Yuxarı Mil Kanalının, Tovuzçay və Şəmkir 
su anbarlarının çəkilməsi, Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan avtomobil yolunun inşası, Lənkəran və 
Zaqatala hava limanlarının yenidən qurulması və bir sıra başqa layihələr aiddirlər. Bunlarla yanaşı 
2006-cı ildə İmişlidə şəkər zavodu, Lənkəran və Salyanda süd emalı zavodları, Lənkəranda tikiş 
fabriki, Gəncədə “Yardım Royal” şokolad fabriki, Sumqayıtda “AzKompozit” Boru istehsalı 
zavodu və digər müəssisələr fəaliyyətə başlamışdır. 2007-ci ildə əhalinin məşğulluq problemində 
xeyli dərəcədə irəliləyiş baş vermişdir. Xüsusilə, 2003-cü ilin oktyabr ayından bu günə qədər 536 
min yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 83 faizi regionların payına düşür. Regionların əksəriyyə-
tində yeni müəssisələr açılır, yollar çəkilir, sosial infrastruktur sistemi formalaşır. Regional sahib-
karlığın inkişafı şəhərlə kənd arasında sosial-iqtisadi fərqlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol 
oynayır. 

Regionlara yönələn xarici investisiyaların artması 
Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycanda həm yerli, həm də xarici iş adamlarının 

fəaliyyəti üçün münbit şərait mövcuddur. Özəl sektorun inkişafı, halal yolla maddi imkanlarını 
artıran vətəndaşların sayının artması dünyanın bütün demokratik ölkələrində olduğu kimi, Azər-
baycan cəmiyyətində də sabitlik və tərəqqinin, demokratikləşmə prosesinin hərəkətverici qüvvəsi 
sayılan milli burjuaziyanın, orta təbəqənin əhatəsini genişləndirir. 
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Azərbaycana xarici sərmayələrin cəlbi baxımından ötən üç ildə xarici dövlətlərin rəsmi və iş-
güzar dairələrinin iştirakı ilə keçirilən biznes forumları da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2004-
2008-ci illərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə Böyük Britaniya, İta-
liya, Çin, Rusiya, Latviya, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər ölkələrdə təşkil olunmuş 
biznes forumları ölkəmizin qeyri-neft sektoruna xarici sərmayələrin təşviqini təmin etməklə 
bərabər, istehsal olunan çeşidli məhsulların ixracat bazarlarına çıxış imkanlarını xeyli dərəcədə 
genişləndirmişdir. Sahibkarlarla dövlətin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığının təşəbbüskarı olan Pre-
zident İlham Əliyev xarici ölkələrə yüksək səviyyəli səfərlərində iş adamlarının da iştirakını təmin 
edir. Bu isə yerli sahibkarlara müxtəlif dövlətlərin işgüzar dairələri ilə yaxından tanış olmaq, ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafı naminə onlarla müəyyən sazişlər imzalamaq imkanı yaradır. 

Regionların sosial-iqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramının tələblərinə uyğun olaraq regional 
sahibkarların inkişafı üçün xarici və yerli investorların və beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının im-
kanlarından daha səmərəli istifadə olunması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə 2006-cı ildə Azərbaycan 
iqtisadiyyatına bütövlükdə təxminən 7 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Bu dövrdə sahibkar-
lığın inkişafında ölkədaxili investisiyalar daha çox üstünlük təşkil etmişdir. Respublikadaxili in-
vestisiyalar hesabına Azərbaycanda yerli sahibkarların fəaliyyəti daha da güclənmiş və geniş 
miqyaslı işlər görülmüşdür. Yerli sahibkarlara ildən-ilə dövlət dəstəyinin artması nəticəsində 
Azərbaycanda güclü sahibkarlar təbəqəsi yaranmışdır. Həmçinin onların səmərəli və məqsədyönlü 
fəaliyyəti hesabına ölkədaxili investisiyaların artımı baş vermişdir. Dövlət Proqramının icrası ilə 
əlaqədar olaraq 2006-cı ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına müvəkkil kredit 
təşkilatları vasitəsilə respublikanın 59 şəhər və rayonunda 1771 investisiya layihəsinin maliyyələş-
dirilməsinə 90,1 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı: müasir vəziyyət və yekunlar 
Əlimizdə olan son məlumatlara görə 2019-cu ildə iqtisadiyyat 2,2 faiz artmışdır. Neftin qiyməti 

sabit olub, ancaq Azərbaycanda neft hasilatı bir qədər aşağı düşüb. Ümumi daxili məhsul 2,2 faiz 
artmışdir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, qeyri-neft sektorunda artım 3,5 faizdir. Sənaye istehsalı 1,5 
faiz artıb. Bunun da səbəbi məhz neftin hasilatı ilə bağlıdır. Ancaq əsas prioritet olan qeyri-neft 
sektoru 14 faizdən çox artıb. Burada, əlbəttə ki, keçən il istismara verilmiş nəhəng sənaye 
müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması, eyni zamanda, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılması xüsusi rol oynayıb. 

İslahatların uğurlu aparılması nəticəsində, keçən il 98 min yeni iş yeri yaradılıb, son illərin 
rekord göstəricisi– valyuta ehtiyatlarımızın 6,4 milyard dollar artması qeydə alınıb. Yanvar ayı da 
nəzərə alınsa, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları artıq 52 milyard dollara çatıb. Son bir il ərzində 
respublikanın sosial-iqtisadi sahələrinə 13,5 milyard dollar sərmayə qoyulub. Makroiqtisadi vəziy-
yət sabit qalıb, inflyasiya 2,5 faiz, əhalinin gəlirləri isə 7,4 faiz təşkil edib. Başqa sözlə, həmişə 
olduğu kimi, əhalinin gəlirləri inflyasiyanı üstələyib. 

Ötən il ərzində inqilabi xarakterli sosial islahatlar gerçəkləşdirilib. Bu isə çox geniş sosial paketi 
həyata keçirməyə imkan yaradıb. Həm müasir Azərbaycanın tarixində, həm də MDB məkanında 
bu dərəcədə böyük sosial paket indiyədək reallaşmayıb. Azərbaycan sovet vaxtından qalmış əma-
nətlərin qaytarılmasında da vətəndaşlar üçün ən məqbul prinsipi tətbiq edib və bu sahədə də MDB 
məkanında birinci olub. 

Ötən il həyata keçirilən sosial paket 4,2 milyon insanı əhatə edib və vətəndaşların maddi vəziy-
yəti yaxşılaşıb. Minimum əməkhaqqı 2 dəfə, minimum pensiya 70 faiz, bəzi müavinətlər 50 faiz, 
bəzi müavinətlər isə 2 dəfə artırılıb. 

Sosial sahədə gedən müsbət proseslər və vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılması prioritet 
məsələ kimi diqqətdə saxlanılıb. Sosial infrastrukturla bağlı böyük işlər görülüb, 60 tibb müəssi-
səsi, 84 məktəb tikilib və təmir edilib. Keçən il plandan əlavə 900-dən çox şəhid ailəsinə mənzil 
təqdim edilib. Şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri üçün cari il daha çox ev tikiləcək. Belə ki, bu 
kateqoriyadan olan şəxslərə 1500 mənzil verilməsi nəzərdə tutulur. Ünvanlı sosial yardımla bağlı 
70 faiz artım baş verib, bu proqram hazırda 72 min ailəni əhatə edir. 
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Diqqətə çatdıraq ki, dövlət proqramlarının icra olunduğu 2004-2018-ci illər ərzində ümumi da-
xili məhsul 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsər-
rüfatı üzrə 1,7 dəfə artmışdır. Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 
ölkədə 1,5 milyonu daimi olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə yara-
dılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enmişdir. Dövlət proqramları çərçivəsində 
görülmüş genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün zəmin yaratmışdır. 
Ümumilikdə, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarının qəbulundan əvvəlki 2003-
cü illə müqayisədə 2020-ci ildə regionlar üzrə vergi daxilolmaları 23,2 dəfəyə yaxın artıb. 

2004-2008-ci illər regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul edilmiş Proqramın iq-
tisadiyyatın inkişafında xüsusi roluna dair Prezident İlham Əliyevin fikirləri 

Dövlət proqramının qəbulundan bir il keçdikdən sonra artıq onun nəticələri hiss olunmağa 
başladı [2, 4]. Dövlət başçısı regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramının üç illi-
yinə həsr edilmiş konfransda da kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına maneə olan bəzi məsələlər-
dən ətraflı söz açmış, onların tez bir zamanda aradan qaldırılmasının vacibliyini vurğulamışdır [3, 
2]. İlham Əliyev hüquq-mühafizə orqanlarının iş adamlarının fəaliyyətinə əsassız müdaxilə cəhd-
lərinə hələ də rast gəlindiyini, əsassız tələblərin irəli sürüldüyünü bildirmiş, belə hallara yol ve-
rənlər barəsində ciddi ölçülərin götürüləcəyini qeyd etmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin birinci rü-
bünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclası keçirilmişdi. Bu iclasda Azər-
baycan Respublikası prezidentinin çıxışında Azərbaycanda iqtisadi islahatlar nəticəsində əldə 
olunan uğurlar göstərilmişdi. Prezident qeyd etmişdi ki, 2008-ci il də Azərbaycan iqtisadiyyatı 
üçün uğurlu başlanmışdır. Bildiyiniz kimi, son dörd il ərzində, 2004-2007-ci illərdə ölkə iqtisadiy-
yatı 96 faiz artmışdır. Azərbaycanın büdcəsi ildən-ilə artır, 2008-ci ilin büdcəsi 12 milyard dollar 
səviyyəsindədir. Bu, 2003-cü illə müqayisədə on dəfə çoxdur. Bu günə olan məlumata görə, 
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 9 milyard dollar həcmindədir. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sözlərinə görə diqqət mərkəzində olan başqa ciddi məsələ iqtisadiyyatın qeyri-neft 
sektorunun inkişafıdır. Qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün birinci rübdə çox mühüm hadisələr 
olmuşdur. İki böyük sənaye müəssisəsinin – Gəncədə alüminium və polad komplekslərinin təməli 
qoyulubdur.  Bir milyard dollar həcmində investisiya qoyulacaq və özəl sektor tərəfindən icra olu-
nacaq bu layihələrin başa çatması ilə Azərbaycanda yeni sənaye sahələri yaradılacaqdır. Azərbay-
can Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bildirmişdir ki, biz bütövlükdə iqtisadiyyatın sənayeləş-
məsinə ciddi fikir veririk. Bu sahədə həm özəl sektor tərəfindən, həm dövlət dəstəyi ilə – Dövlət 
İnvestisiya Şirkəti tərəfindən nəzərdə tutulan layihələr öz müsbət rolunu oynayacaqdır. Qeyri-neft 
sektorunun inkişafı üçün gələcəkdə nə lazımdırsa, o da ediləcək. Güzəştli kreditlər davam etdirilə-
cəkdir. Bu vaxta qədər verilən güzəştli kreditlər artıq bir neçə ildən sonra qaytarılmağa başlayacaq 
və bunun nəticəsində bizdə, təxminən 300-500 milyon dollar həcmində daimi vəsait olacaqdır. Biz 
bir neçə ildir ki, güzəştli kreditləri veririk, amma onları hələ ki, geri götürmürük. Çünki onlar 5, 
yaxud da ki, 7 il müddətinə verilir və bu kreditlərin verilməsi maliyyə məqsədləri daşımır. Biz 
bunu ona görə vermirik ki, dövlət pul qazansın. Ona görə veririk ki, iş görülsün. Ancaq bir neçə 
ildən sonra, – indi bunu yəqin ki, hesablayacaqlar, – bu kreditlər tam şəkildə qayıdandan sonra hər 
il dövlət büdcəsindən əlavə vəsaitin ayrılmasına ehtiyac qalmayacaqdır. Bu böyük məbləğ, 300-
500 milyon dollar hər il yeni sənaye sahələrinin yaradılmasına, biznes şəraitinin yaxşılaşmasına 
kömək göstərəcəkdir. 

 
Nəticə 

Beləliklə, onu demək olar ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin regionların 
inkişafına dair yürütdüyü siyasət və regionların sosialı inkişafına dair 2004-2008-ci illərrdə qəbul 
edilmiş dövlət proqramı regionların sonrakı inkişafının əsasını qoymuş oldu. İlk dövrlərdə əsasən 
mərkəzdə fəaliyyət göstərməyə üstünlük verən xarici və yerli investorlar daha sonra regionların 
potensialından yararlanmağı qərara aldılar. Ümumiyyətlə regionların qeyri-bərabər inkişafının 
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qarşısı müəyyən qədər alınmışdır. Regionlarda ümumi məhsul istehsalı xeyli artmış və əhalinin 
rifah halı yüksəlmişdir. Çünki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı 
Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafına dair 2004-2008-ci illər üçün qəbul edilmiş Dövlət Proqramı 
regionların sonraki illərdə də sosial-iqtisadi inkişafının daha da sürətləndirilməsinə imkan ver-
mişdir. 
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Государственная программа социально-экономического развития регионов как 

стимул социально-экономического развития регионов 
 

Резюме 
Цель исследования - оценить роль цифровой деятельности в обеспечении развития ре-

гионов в условиях современной рыночной экономики, определить направления ее эффек-
тивного развития.   

Методология исследования – базируется на системном и комплексном  анализе.  При-
менен научный подход к оценке деятельности. Изучаются и оцениваются позиции различ-
ных авторов, изложенных в научных работах.  

Прикладная значимость исследования – заключается в том,  что   полученные в ходе 
исследования результаты, выдвинутые предложения могут быть использованы для совер-
шенствования механизмов развития и управления экономикой регионов. ,  

Результаты исследования - оценка новых подходов к формированию и развитию соци-
ально-экономического развития  регионов, разработка эффективных рекомендаций и пред-
ложений.  

Оригинальность и научная новизна  работы – состоит в том что исследован потенци-
ал развития регионов, проведена оценка позиций  различных авторов к  существующим 
проблемам. В статье проанализировано текущее состояние цифровизации в аграрной сфере, 
выдвинуты предложения и рекомендации по решению возникших проблем. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономическое регулирование, экономичес-
кие реформы, экономическое развитие, национальная экономика, инвестиции, регион. 
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State programs on socio-economic development of the regions stimul for the  

socio - economic development of the regions 
 

Summary 
The purpose of the study - The State Program for Socio-Economic Development of the Regions 

of the Republic of Azerbaijan (2004-2008) of February 11, 2004 defines the period and subsequent 
years as a factor determining the socio-economic development of the regions. 

The methodology of the research is based on systematic and complex analysis, methodological 
approaches to the assessment of digitalization activities in the agricultural sector and important 
principles of international experience in this area, scientific provisions in the scientific works of 
various researchers. 

The practical importance of the research - The implementation of the State Program on Socio-
Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan (2004-2008) on February 
11, 2004, as well as the social programs of the regions adopted, implemented and currently being 
implemented in subsequent years. - Emphasize the importance of these programs, proving their 
impetus to economic development, and thus support the process of consistent and sustainable 
adoption and implementation of these programs to ensure sustainable development of the regions 
in the coming years, justifying the crucial role of these programs in ensuring the socio-economic 
development of the regions of Azerbaijan. can give. 

The results of the research - As a result of the research, it was found that the “State Program of 
Socio-Economic Development of the Regions of the Republic of Azerbaijan (2004-2008)” adopted 
on February 11, 2004 stimulated the socio-economic development of the regions. It was found that 
the adopted programs directly contribute to the strong development of the regions. 

Originality and scientific novelty of the research - The originality of the research was to reveal 
the impetus of the first State Program on socio-economic development of the regions of the 
Republic of Azerbaijan, which has been adopted for many years and is not so important today. The 
scientific novelty of the article is that a retrospective analysis of the socio-economic development 
of the regions during the pandemic was conducted and the importance of such programs for the 
country's economy was revealed. 

Key words: entrepreneurship, economic regulation, economic reforms,  economic 
development, national economy, investment, region. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN 
UZUNMÜDDƏTLİ DÖVR PERSPEKTİVLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizlik siyasəti konsepsiya-
sına, milli təhlükəsizlik sisteminin milli maraqlarına yaranan iqtisadi təhdidlərə qarşı ölkədə iqti-
sadi təhlükəsizlik sistemləri qəbul edilir. Bu sistemə aşağıdakılar daxildir: vətəndaşların layiqli 
yaşayışını təmin etmək, sosial və hərbi cəhətdən qorunub saxlanılması, ölkədə sabitlik, daxili və 
xarici təhlükələrə müqavimət göstərmək imkanları. 

Tədqiqatın metodologiyası - Xarici və daxili qüvvələrin tənzimlənməsinin  tarazlıq vəziyyəti 
bərpa olunarsa, ölkə iqtisadiyyatı başqa bir tarazlıq vəziyyətinə keçir və əvvəlkindən fərqlənir. 
Ölkənin başqa iqtisadi sistemə keçidi, yeni tarazlıq vəziyyətinin yaranması ətrafdakı sosial-iqtisadi 
və siyasi mühitin yeni şərtlərinə, eləcə də yeni şəraitə uyğunlaşmaq qabiliyyəti ilə izah olunur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinin rolu və zərurətinin aktual məsələlərindən bəhs edilir. Dövlətin mövqeyinin gücləndi-
rilməsi və neqativ amillərin azaldılmasına, iqtisadi müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə və dövlə-
tin davamlı inkişafına yönəlmiş iqtisadi təhlükəsizlik siyasətinin formalaşdırılması mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. 

Tədqiqatın nəticələri - Ölkə iqtisadiyyatı dinamik sistem kimi balanslaşdırılmış fəaliyyət 
xüsusiyyətinə malikdir. Ümumi sistemlər nəzəriyyəsinə görə,balanslaşdırılmış fəaliyyət vəziyyəti 
ölkənin iqtisadi sistemidir. Tarazlıq vəziyyətini uzun müddət saxlamaq qabiliyyəti  xarici və daxili 
qüvvələr  dayandırıldıqda bu qüvvələrin təsiridir. Həmçinin ölkə iqtisadiyyatı dinamik olaraq sis-
temlərin sabit işləmə xüsusiyyətinə malik olmalıdır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Azərbaycan Respublikasında milli təhlükəsizlik sis-
temi,  ölkənin  dövlət təhlükəsizliyi, sosial, iqtisadi, ərzaq,enerji, texnoloji, ekoloji, informasiya 
təhlükəsizliyi, şəxsi təhlükəsizlik və digər təhlükəsizlik sistemləri ilə müəyyən olunur. Ölkə iqti-
sadiyyatının dövri və daimi xarakter daşıyan özünəməxsus nəzarət mexanizmi ilə fəaliyyətinin 
tsiklik xarakterli təkrarlanması iqtisadi qanundur.   

Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, milli təhlükəsizlik, iqtisadi təhdidlər,iqtisadi təhlükəsizlik 
səviyyələri, iqtisadi təhlükəsizliyin qorunması. 

                                                       
Giriş 

Avropa İttifaqının aparıcı, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrində, ABŞ-da, o cümlədən 
Yaponiyada 1980-1990-cı illərdə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi konsepsiyası xüsusi əhəmiyyət 
kəsb etmişdir. Qərb ölkələrində olduğu kimi Şərq ölkələrində  də “iqtisadi təhlükəsizlik siyasəti” 
xarici iqtisadi siyasət konsepsiyasına əsasən  daha ümumi “inteqrasiya edilmiş milli təhlükəsizlik” 
siyasətinin tərkib hissəsidir. “Milli təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu-
na əsasən  milli təhlükəsizliyə  iqtisadi təhdidlərə daxildir: tükənmə və ya səmərəsiz istifadə; döv-
lətin iqtisadi potensialı, maliyyə və texnoloji asılılığın formalaşması, digər ölkələrin milli iqtisa-
diyyatı, boru kəmərlərinin, digər rabitə və nəqliyyat dəhlizlərinin pozulması;iqtisadi münasibət-
lərin dövlət tənzimlənməsi sisteminin dağınıqlığı, iqtisadiyyatın qeyri-mütənasib inkişafı; maliy-
yə-kredit sisteminin pozulması və ölkədən maliyyə resurslarının qanunsuz çıxarılması; soyğunçu-
luq, təbii və maddi ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə; investisiya fəallığının zəifləməsi; respublika 
iqtisadiyyatının dünya  iqtisadiyyatından təcrid olunması.  İqtisadi təhlükəsizlik risklərin baş ver- 
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məsinə təsir edən xüsusi amillərlə əlaqəli təsnifatdır. İqtisadi təhlükəsizliyə daxili təhdidlərə 
iqtisadi təhlükəsizliklə əlaqəli məbləğin idarə edilməsinin son dərəcə obyektində baş verən bu cür 
təhdidlər (maliyyə aktivlərinin, məlumatların, texniki, texniki və maddi yardımların olmaması, 
əsas amillərlə əlaqəli yüksək amortizasiya) daxildir. İqtisadi təhlükəsizliyin uzunmüddətli 
perspektivləri  ümumi sistemlər nəzəriyyəsinə əsaslanır. 

Azərbaycan Respublikasında milli təhlükəsizlik siyasəti 
Qloballaşma prosesinin güclənməsi ilə iqtisadi təhlükəsizliyin rolu əhəmiyyətli dərəcədə ar-

tıb. Praktikadan və nəzəriyyədən əvvəl iqtisadi təhlükəsizlik siyasəti konsepsiyası dünya təcrübə-
sində 90-cı illərdə ilk dəfə ABŞ-da spesifik nəzərə çarpırdı. Qərb ölkələrində olduğu kimi Şərq 
ölkələrində  də “iqtisadi təhlükəsizlik siyasəti” xarici iqtisadi siyasət konsepsiyasına əsasən  daha 
ümumi “inteqrasiya edilmiş milli təhlükəsizlik” siyasətinin  tərkib hissəsidir [14, s. 65]. 2007-ci 
ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Milli Təhlükəsizlik Strategiyası” “milli təhlü-
kəsizlik sistemi, ölkənin dövlət təhlükəsizliyi, sosial, iqtisadi, ərzaq,enerji, texnoloji, ekoloji, in-
formasiya təhlükəsizliyi, şəxsi təhlükəsizlik və digər təhlükəsizlik  sistemləri ilə müəyyən olunur. 
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında  iqtisadi təhlükəsizlik  sistemi aşağıdakı kimi qəbul edilir: 

• vətəndaşlarına layiqli yaşayış təmin etmək; 
• ölkənin sosial, siyasi və hərbi cəhətdən qorunub saxlanılması; 
• ölkədə potensial sabitliyin qorunub saxlanılması; 
• dövlətin daxili və xarici təhlükələrə müqavimət göstərmək imkanları və bacarığı [1]. 
Azərbaycan  Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyi ölkənin milli maraqlarına qarşı yaranan iq-

tisadi təhdidlərdir. “Milli təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən  
milli təhlükəsizliyə aşağıdakı iqtisadi təhdidlər daxildir: 

• tükənmə və ya səmərəsiz istifadə; 
• dövlətin iqtisadi potensialı, maliyyə və texnoloji asılılığın formalaşması; 
• digər ölkələrin milli iqtisadiyyatı, boru kəmərlərinin, digər rabitə və nəqliyyat dəhlizlərinin 

pozulması; 
• iqtisadi münasibətlərin dövlət tənzimlənməsi sisteminin dağınıqlığı, iqtisadiyyatın qeyri-

mütənasib inkişafı; 
• maliyyə-kredit sisteminin pozulması və ölkədən maliyyə resurslarının qanunsuz çıxarılması;  
• soyğunçuluq,  təbii və maddi ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə; 
• investisiya fəallığının zəifləməsi; 
• respublika iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatından təcrid olunması.  
Müasir iqtisadiyyatın yaxşı atributu hər hansı bir maddənin təhlükəli fəaliyyət sahəsi olması ola 

bilər.  Bu nöqtəyə qədər riskləri və təhlükələri öyrənmək üçün bir çox metodologiya vardır.  Hansı  
risklə əlaqəli konsepsiya, adətən mümkün olan təhlükənin baş verməsinin xüsusi ehtimalını və ya 
ehtimalını əks etdirir.Təhlükə adətən müxtəlif təhlükələrin mürəkkəbliyi və onun bütövlükdə iqti-
sadi proqram və ya komponentləri ilə bağlı olan  təhlükəsinin xüsusi gücünü artırmağa təsiri kimi 
təqdim olunur. Ölkə iqtisadiyyatı dinamik sistem kimi balanslaşdırılmış fəaliyyət xüsusiyyətinə 
malikdir. Ümumi sistemlər nəzəriyyəsinin görə, balanslaşdırılmış fəaliyyət vəziyyəti ölkənin iqti-
sadi sistemidir. Tarazlıq vəziyyətini uzun müddət saxlamaq qabiliyyəti xarici və daxili qüvvələr  
dayandırıldıqda bu qüvvələrin təsiridir. Həmçinin ölkə iqtisadiyyatı dinamik olaraq sistemlərin 
sabit işləmə xüsusiyyətinə malik olmalıdır. İqtisadi təhlükəsizlik amilləri dövlətin birbaşa təsərrü-
fat fəaliyyətinin növündən, məqsədlərindən asılıdır və müəyyən bir ölkənin vəzifələri qarşısında 
durur. Əsas iqtisadi amillər arasında təhlükəsizlik ən çox ekzogen tərəfindən təcrid olunur və endo-
gen mühüm amildir. Ekzogen amillərinə iqtisadi və siyasi mühit, hökumətin siyasəti, fiskal siyasət, 
maliyyə siyasəti, əmək resursları, istehsal imkanları, intensiv bazarlar daxildir. Endogen amillərə 
dövlətin kadr siyasəti və dövlətin iqtisadi siyasəti, maliyyə müstəqilliyinin və davamlılığının təmin 
edilməsi, innovasiyalar, gözlənilməz hallar və s. daxildir [4]. İqtisadi təhlükəsizlik iki səviyyədə 
mövcuddur: mikro səviyyədə - müəssisənin təhlükəsizliyi və makro səviyyədə - dövlətin təhlükə- 
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sizliyidir. Eyni zamanda, bir çox tədqiqatçılar tez-tez xüsusi normal təhlükə dərəcəsini müəy-
yənləşdirirlər, çünki təhlükə olmayan rəqabət mühitində gəliri yaxşılaşdırmaq üçün zəmin ya-
ratmaq mümkün deyil. Buna görə də təhlükənin idarə edilməsi mexanizmi yaxşı bir obyektin 
(mühəndislik, ixtisaslaşdırılmış, iqtisadi, sosial, şirkət və s.) təhdidləri azaltmaq üçün (potensial, 
müəyyən edilmiş, hazırda dəymiş zərərin aradan qaldırılması) tədbirlərinin məcmusudur. İqtisadi 
təhlükəsizliklə əlaqəli səviyyəyə nəzarətin xüsusi sistemində bu, hər bir riski qiymətləndirmək 
üçün bir neçə şərt əldə etmək üçün arzu edilir. Bununla belə, hər bir konkret situasiya daxilində 
bu tip vəziyyət adətən çox problemlidir ki, bu da adətən əsas risklər üçün siqnalların yayılması ilə 
bağlı vərdişlər nümunəsi yaratmaq üçün şərait yaradır. Bu xüsusi vəziyyət xüsusi inkişafın yaxşı 
başa düşülməsinə kömək edir.Şərtlərin müəyyən edilməsində və ona əsaslanan həddi dəyərlərin 
müəyyən edilməsində ümumi metodoloji yanaşmalar və ya iqtisadi proqramla bağlı risksiz xüsusi 
fəaliyyətin xüsusi sərhədləri vardır. Məişət ədəbiyyatında təhlükə meyarlarını müəyyən etmək 
üçün əslində heç bir ümumi yanaşma yaradılmamışdır[4s36].Bu, konkret müvafiq iqtisadi 
texnikalar (region, bələdiyyə, müəssisələr, sənaye) üçün iqtisadi təhlükəsizliyin xüsusi səviyyə-
sinin qiymətləndirilməsi proqramının vahidləşdirilməsinə imkan verməyəcək. Beləliklə, risklərin 
vaxtında aşkarlanması və riskin qiymətləndirilməsi onları minimuma endirməyə imkan verir. 
Azərbaycan Respublikasının ən mühüm məqsədi milli təhlükəsizlik siyasətində ekoloji cəhətdən 
təmiz iqtisadi sistem yaratmaqdır. 

İqtisadi təhlükəsizliyin təsnifatı və iqtisadi sistemin mexanizmi 
“İqtisadi təhlükəsizlik” termini ilə bağlı qeyd etmək olar ki, dövlət dəstəyinə baxmayaraq, iqti-

sadi cəhətdən təcrid olunmuş qurum ictimaiyyətdə artıq iqtisadi təhdidə bənzər bir əlaqə rolunu 
oynaması zamanı iqtisadi sistem baxımından təhdidin aradan qaldırılması iqtisadi təhlükəsizliyin 
mahiyyətini anlamaq mümkün olmuşdur. İqtisadi təhlükəsizliyin yaradılmasının əsas addımı məh-
suldar kompleks şəklində istehsal daxilini təmsil edən qüvvələr əmək kooperasiyasının bölgüsü 
sayılır [s. 30-39]. Müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizlik təsnifatı aşa-
ğıdakı kimi qeyd edilir: 

• dövlət təhlükəsizliyi;  
• dövlətin təşkilat strukturu; 
• iqtisadi siyasət; 
• texnologiyalar; 
• yenilik; 
• informasiya mühiti; 
• idarəetmə; 
• dövlətin əmlakı; 
• dövlətin maliyyəsi və s. 
İqtisadi qorunma üsulu maneələri aradan qaldıran müsbət bir tendensiya olduğu üçün təqdim 

olunur. İqtisadi tərəqqi və istehsaldan, mümkün qədər əməkdən istifadənin artırılmasına mane olan 
əsas amillər şəxslərarası dağıdıcı vəziyyətin artırılması, üzvi maddələrin səmərəsiz istifadəsi mən-
bələri, xüsusi maliyyə sektoru daxilində balanssızlıqlar inteqrasiya olunur. İqtisadi təhlükəsizliyin 
uzunmüddətli perspektivləri ümumi sistemlər nəzəriyyəsinə əsaslanır [s. 118-126]. Ümumi sistem-
lər nəzəriyyəsinə görə, iqtisadi sistemin sabit fəaliyyət vəziyyəti onun təsiri altında tarazlıq vəziy-
yətini itirdikdə onun balanslaşdırılmış vəziyyətini bərpa etmək qabiliyyətindən ibarətdir. Xarici və 
daxili qüvvələrin tənzimlənməsinin  tarazlıq vəziyyəti bərpa olunarsa, ölkə iqtisadiyyatı başqa bir 
tarazlıq vəziyyətinə keçir və əvvəlkindən fərqlənir. Ölkənin başqa iqtisadi sistemə keçidi, yeni 
tarazlıq vəziyyətinin yaranması ətrafdakı sosial-iqtisadi və siyasi mühitin  yeni şərtlərinə, eləcə də 
yeni şəraitə uyğunlaşmaq qabiliyyəti ilə izah olunur. Daxili qüvvələrin sabitlik vəziyyətinin olma-
ması, yeni tarazlıq vəziyyətinə uyğunlaşmamağın bərpa edilməməsi halında hər hansı bir ölkənin 
iqtisadi sistemi dağılır. Yeni iqtisadi mexanizmlə (qaydalar və prosedurlar) fəaliyyət göstərən (mə-
sələn, iqtisadiyyatın çökməsi (1991-1993-ci illərdə) Azərbaycan Respublikası riskləri nəzərə al-
malıdır.  Bir  ölkənin  iqtisadi  sisteminə  xas olan onun mexanizmi dörd mərhələdən ibarət tsiklik  



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(66)-2022  
 

161 

rejimdə işləyir: 
• inkişaf; 
• inkişaf tempinin ləngiməsi və durğunluq, böhran; 
• tənəzzül və depressiya; 
• sabitləşmə. 
Hər bir dövrün inkişafında bir mərhələdən, müəyyən bir müddətdən sonra inkişaf templəri 

azalma, sonra isə durğunluq, böhran  dövrü başlayır [9, s. 137]. Böhran dövründə bir dövr tənəzzül 
və depressiya ilə izlənir. Bu dövr reproduktiv proseslərin sabitləşməsi ilə başa çatır. Sonra 
stabilləşmə dövrünün başlaması və onun sona çatması ilə  ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyət dövrü 
yeni bir dövrə keçir. Ölkə iqtisadiyyatının yeni fəaliyyət tsiklində inkişafı mərhələsi başlayır. Ölkə 
iqtisadiyyatının dövri və daimi xarakter daşıyan özünəməxsus nəzarət mexanizmi ilə fəaliyyətinin 
tsiklik xarakterli təkrarlanması iqtisadi qanundur. Uzunmüddətli perspektivdə ölkə iqtisadiyyatı 
üçün təhlükələr dövrü yavaşlama mərhələsində artım və durğunluq, böhran formalaşır. Durğunluq 
və böhran mərhələsi ilə xarakterizə olunur: 

• milli iqtisadiyyatın özünüinkişaf əmsalının azalması; 
• məhsulun illik artım tempinin azalması; 
• əmtəə-pul dövriyyəsinin bütün kanallarında məhsullar; 
• məhsulların idxalının artması, yerli məhsulların ixracının azalması; 
• ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların səmərəliliyinin azalması; 
• yeni iş yerlərinin olmaması və yaranmaması; 
• ölkədə işsizlik; 
• inflyasiya proseslərinin formalaşması və istehlak mallarının bahalaşması; 
• əhalinin gəlirlərinin azalması;  
• əhalinin yoxsulluq səviyyəsi gəliri və yoxsulluq həddindən aşağı olan insanların sayına  olan  

nisbəti; 
• sosial-iqtisadi hadisələrin mənfi təzahürü. 
İqtisadi təhlükəsizlik riskin xüsusi dərəcəsini və onların baş verməsi və ya həyata keçirilməsi ilə 

bağlı layihənin əldə edilə bilən nəticələrini müəyyən etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Pul təhlü-
kəsizliyini müəyyən etmək üçün bu cür sahələri əhatə edən göstəricilər aşağıdakı kimi qəbul edilir: 

• pul təminatı ilə əlaqəli funksional hissələr (investisiya, xarici iqtisadi, kommersiya, innova-
tiv, maliyyə); 

• sahəsi üzrə (iqtisadiyyatla bağlı mezo-, makro-, mikro səviyyədən olan göstəricilər, özəl təh-
lükəsizlik); 

• sadəcə olaraq keyfiyyətə görə (göstəricilər, dözümlülük qiymətləri, indekslər), təsir səviy-
yəsinə görə (xarici, daxili); 

• sosial-iqtisadi təsirlə bağlı (ərzaq, demoqrafik, qeyri-qanuni, əmək göstəriciləri, yaşayış me-
yarlarının göstəriciləri və əhali ilə əlaqəli gəlirlər). 

 Azərbaycan iqtisadiyyatının tərəqqi mərhələsinin mexanizmi  
Dünyada tərəqqi sisteminin qeyri-sabitliyi şəraitində hər hansı idarəetmə obyektinin fəaliyyət 

riski artır, xarici təhdidlərin təsiri artır, vurulan zərərin miqyası, korporasiyaların və fiziki şəxslərin 
müflisləşməsi artır, borclar artır,müxtəlif səviyyələrdə maliyyə məhdudiyyətləri yaranır. Buna 
görə də səmərəli mexanizm yaratmaq lazımdır. Təhlükəsizliyin idarə edilməsi üçün tərəqqi mexa-
nizmi pul ehtiraslarını daxili və xarici təsirlərdən qorumaq üçün ardıcıl bir prosesidir [340 s.]. 
Prosesin sabitliyini və idarə olunan obyektin potensialını qorumağa yönəlmiş müəyyən tədbirlərin 
həyata keçirilməsi ilə təmin edilən xarici təhlükələri (təhlükə mənbələri) dəf edir.Ölkə iqtisadiy-
yatında əmtəə-pul dövriyyəsinin bütün kanallarında durğunluq formalaşır,əgər bu təhlükələr vax-
tında aradan qaldırılmazsa onlar artır. Buna görə də iqtisadiyyatın təhlükəsizliyini qorumaq döv-
lətin əsas vəzifəsidir. 2001-ci ildən Azərbaycan iqtisadiyyatı tərəqqi mərhələsində özünün xarak-
terik mexanizminin yeni tsiklində fəaliyyət göstərir. Hesablamalar göstərir ki, 2001-ci ildən 2022-
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ci ilə qədər inkişaf mərhələsində bütün kanallarda əmtəə-pul dövriyyəsi 3,2 dəfə artıb, bu da 
cəminin artımına (2,9 dəfə) bərabərdir.2001-2022-ci illər üçün orta illik artım tempi 15,7% təşkil 
edib ki, bu da orta illik göstəricidən 1,2 dəfə çoxdur. 2001-2010-cu illər üçün Azərbaycanın xalq 
təsərrüfatı daha yüksək inkişaf etmişdir, nəzərdən keçirilən dövrdə əmtəə-pul dövriyyəsinin bütün 
kanalları üzrə ümumi məhsul istehsalı illik müqayisədə 3 dəfə artma, orta hesabla 24,3%  təşkil 
etmişdir. Bununla belə, 2011-ci ildən bəri orta illik artım tempi azaldı və milli iqtisadiyyatın inki-
şafı sabitliyini itirməyə başladı. Belə ki, 2011-ci ildə ümumi daxili məhsul buraxılışının həcmində 
azalma, əmtəə-pul dövriyyəsinin bütün kanalları üzrə məhsullar 2010-cu illə müqayisədə -0,6%, 
2012-ci ildə isə 2011-ci illə müqayisədə -5,2% təşkil edib [158]. Amma 2013-cü ildə hamı üçün 
ümumi istehsal artımı əmtəə-pul dövriyyəsi kanalları 2012-ci illə müqayisədə 6,7%; 2014-cü illə 
müqayisədə 2013-cü ildən - 4,0%; 2015-ci ildə 2014-cü illə müqayisədə - 4,0%; 2016-cı ildə 2015-
ci ildən -3,7% təşkil edib. Son illərdə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda 2021-ci ildə əmtəə 
pul dövriyyəsi 33,9% təşkil etmişdir [160]. İqtisadi artımın 5%  artması xüsusilə müharibədən çıx-
mış ölkə üçün müsbət göstəricidir. Belə ki, 2010-cu ildən etibarən milli Azərbaycan iqtisadiyyatı 
qeyri-sabit, dəyişkən rejimdə işləyir. Azərbaycan iqtisadiyyatının fəaliyyətinin tarazlıq vəziyyə-
tindən çıxmasına şərait yaradan xarici və daxili sosial-iqtisadi hadisələrin yaranması təhlükəsi var. 

 
Nəticə 

Müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizlik təsnifatı qeyd edilir: dövlət 
təhlükəsizliyi; dövlətin təşkilati strukturu;iqtisadi siyasət; texnologiyalar; yenilik; informasiya mü-
hiti; idarəetmə;dövlətin əmlakı; dövlətin maliyyəsi və s. Ölkənin başqa iqtisadi sistemə keçidi, 
yeni tarazlıq vəziyyətinin yaranması ətrafdakı sosial-iqtisadi və siyasi mühitin  yeni şərtlərinə, 
eləcə də yeni şəraitə uyğunlaşmaq qabiliyyəti ilə izah olunur.Daxili qüvvələrin sabitlik vəziyyəti-
nin olmaması, yeni tarazlıq vəziyyətinə uyğunlaşmağın bərpa edilməməsi halında hər hansı bir 
ölkənin iqtisadi sistemi dağılır. Yeni iqtisadi mexanizmlə (qaydalar və prosedurlar) fəaliyyət gös-
tərən (məsələn, iqtisadiyyatın çökməsi 1991-1993-cü illərdə) Azərbaycan Respublikası riskləri nə-
zərə almalıdır. Bir ölkənin iqtisadi sisteminə xas olan onun mexanizmi dörd mərhələdən ibarət 
tsiklik rejimdə işləyir: inkişaf; inkişaf tempinin ləngiməsi və durğunluq, böhran; tənəzzül və dep-
ressiya; sabitləşmə. Azərbaycan iqtisadiyyatı tərəqqi mərhələsində özünün xarakterik yeni mexa-
nizminin yeni tsiklində fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda 2021-ci ildə əmtəə pul dövriyyəsi 33,9 % 
təşkil etmişdir. İqtisadi artımın 5%  artması xüsusilə müharibədən çıxmış ölkə üçün müsbət göstə-
ricidir. Bütün bunlara baxmayaraq, 2021-ci ildə iqtisadi artımın 5%  artması xüsusilə müharibədən 
çıxmış ölkə üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yeritdiyi uğurlu siyasətin 
bariz nümunəsidir. 
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Перспективы долгосрочной экономической безопасности Азербайджанской 

Республики 
 

Резюме 
Целью исследования - Является концепция политики экономической  безопасности 

Азербайджанской Республики, экономические угрозы национальным интересам системы 
национальной безопасности. Системы экономической безопасности приняты в стране. 

Методология исследования - Если баланс внешних и внутренних сил и регулирования 
восстановится, экономика страны перейдет в другое состояние равновесия и будет отлича-
ться от предыдущего. Переход страны к другому экономическому строю, возникновение 
нового состояния равновесия объясняется ее способностью приспосабливаться к новым ус-
ловиям окружающей социально-экономической и политической среды, а также к новым ус-
ловиям. 

Обсуждается важность применения исследования - роль и необходимость обеспече-
ния экономической безопасности Азербайджанской Республики. Важно укреплять позиции 
государства и формировать политику экономической безопасности, направленную на сни-
жение негативных факторов, укрепление экономической самостоятельности и устойчивого 
развития государства. 

Результаты исследования - Экономика страны имеет сбалансированную деятельность 
как динамичная система. Согласно теории общих систем, сбалансированным состоянием 
дел является экономическая система страны. Способность сохранять равновесие в течение 
длительного времени является действием внешних и внутренних сил при их остановке. Так-
же экономика страны должна быть динамичной и стабильной. 

Оригинальность и научная новизна исследования - Система национальной безопас-
ности в Азербайджанской Республике определяется системой государственной безопаснос-
ти страны, социальной, экономической, продовольственной, энергетической, технологи-
ческой, экологической, информационной безопасности, личной безопасности и другими 
системами безопасности. В Азербайджанской Республике приняты системы экономической 
безопасности. Обеспечить достойную жизнь своим гражданам; социальная, политическая и 
военная защита; стабильность в стране, а также потенциал, возможности и способность го-
сударства противостоять внутренним и внешним угрозам. Это экономический закон цик-
личности, повторяемости экономики страны со своим периодическим и постоянным ме-
ханизмом регулирования.   

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, эконо-
мические угрозы, уровни экономической безопасности, защита экономической безопас-
ности 

                                                                                                                      



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(66)-2022 
 

164 

Ruhiyya Jafar Hajiyeva 
Azerbaijan State Agrarian University 

S / L Department of Finance and Economic Theory 
E-mail:ulvieliyev204@gmail.com 

                                                                                    
Prospects for the long-term economic security of the Republic of Azerbaijan 

                                                                            
Summary 

The purpose of the study - The concept of the economic security policy of the Republic of 
Azerbaijan, economic threats to the national interests of the national security system. Economic 
security systems are adopted in the country... 

Research Methodology - If the balance of external and internal forces and regulation is 
restored, the country's economy will move to another state of equilibrium and will be different 
from the previous one. The country's transition to another economic system, the emergence of a 
new state of equilibrium is explained by its ability to adapt to new conditions of the surrounding 
socio-economic and political environment, as well as new conditions. 

The importance of the application of the research - the role and necessity of ensuring the 
economic security of the Republic of Azerbaijan are discussed. It is important to strengthen the 
position of the state and form an economic security policy aimed at reducing negative factors, 
strengthening economic independence, and sustainable development of the state. 

The results of the study - The country's economy has a balanced activity as a dynamic system. 
According to the theory of general systems, a balanced state of affairs is the economic system of 
a country. The ability to maintain equilibrium for a long time is the effect of external and internal 
forces when they are stopped. Also, the country's economy must be dynamic and stable. 

Originality and scientific novelty of research - The national security system in the Republic 
of Azerbaijan is determined by the country's state security, social, economic, food, energy, 
technological, environmental, information security, personal security, and other security systems. 
Economic security systems are adopted in the Republic of Azerbaijan. To provide a decent living 
for its citizens; social, political, and military protection; stability in the country, as well as 
potential; opportunities and ability of the state to resist internal and external threats. It is aeconomic 
law of the cyclical, repetitive nature of the country's economy with its own periodic and permanent 
control mechanism. 

Key words: economic security, national security, economic threats, levels of economic 
security, protection of economic security. 
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İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNİNDƏ MƏŞĞULLUĞUN ROLU 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında məşğulluq və işsiz-
liyin aradan qaldırılmasına dair təklif və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. Məşğulluq və 
işsizlik məsələsi bütün dövrlərdə aktual iqtisadi göstərici olub. Ancaq iqtisadiyyatın inkişafı və 
qloballaşma bu məsələlərin daha da gündəmdə olmasına səbəb olur.  

Tədqiqatın metodologiyası - araşdırılan problemə sistemli və kompleks yanaşma. Məqalədə 
klassik və modern nəzəriyyələr araşdırılıb.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - alınmış nəticələrdən işsizliyin aradan qaldırılması ilə bağlı 
nəzəri və praktiki problemlərin həll olunmasında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri - Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkələrdə iqtisadi siyasətin, təkrar 
istehsalın iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsinin optimallaşdırılması üzrə təklif və tövsiyələrin 
hazırlanmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Dünyanın bir çox ölkəsi işsizlik problemi ilə üz-
üzədir. Dünya əhalisinin sürətli artımı və kapital çatışmazlığı səbəbindən yeni iş yerlərinin azlığı 
işsizlik səviyyəsinin artmasına gətirib çıxardır. 

İqtisadi anlayış olaraq məşğulluğu, işçi qüvvəsinin gəlir əldə etmək məqsədi ilə işləməsi və ya 
işlədilməsi olaraq ifadə edə bilərik. Məşğulluq məsələsinin əsasını əmək faktoru təşkil edir. Çünki 
əmək bəşəri faktordur. İnsanın birbaşa özü olan bu faktorun digər faktorlar içində xüsusi yeri var. 
Yaşadığımız dövrdə bir çox inkişaf etmiş ölkə və bu ölkədə həyatını ən yaxşı şəkildə davam etdir-
mək üçün gəlir əldə etmək məqsədilə əhalinin olduğunu düşündükdə məşğulluğun çox vacib so-
sial-iqtisadi anlayış olduğunu xatırlatmaq düzgün olacaq. İşsizliyin aradan qaldırılması, bu sahədə 
tənzimləmənin optimallaşdırılması ilə bağlı təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: məşğulluq, işsizlik, iqtisadi inkişaf, klassik məşğulluq nəzəriyyəsi, modern məş-
ğulluq nəzəriyyəsi. 

 
Giriş 

Gücün əsas elementləri olan iqtisadi imkanlar və onun komponentləri, dövlət anlayışı yaranan-
dan bəri mühüm məsələ kimi diqqət çəkir. Çünki iqtisadi sərvət və bunu qorumaq ehtiyacı bir çox 
müharibələrin səbəbi olmuşdur. Dünyanın iqtisadi inkişaf tarixi ilə dövlətlərin siyasi suverenliyi 
bir-birinə paraleldir. Vətəndaşların iqtisadi rifahına doğru irəliləyiş, gələcəyə qayğı dövlətlərin si-
yasi xəttinin əsasını təşkil edir. 

İqtisadçı alimlər  iqtisadi təhlükəsizliyi fərdlərin, ev təsərrüfatlarının və ya icmaların öz əsas 
ehtiyaclarını davamlı və ləyaqətlə ödəmək qabiliyyəti kimi müəyyən edir. Bu, fərdin fiziki ehti-
yaclarına, ətraf mühitə və mövcud mədəniyyət standartlarına görə dəyişə bilər. Qida, əsas sığına-
caq, geyim və gigiyena əsas ehtiyaclar kimi müvafiq xərclər kimi təsnif edilir; yaşayış üçün lazım 
olan əsas aktivlər və səhiyyə və təhsillə bağlı xərclər də uyğun gəlir. 

İqtisadi təhlükəsizlik rifahın təməl daşıdır. İqtisadi sabitlik və müəyyən dərəcədə proqnozlaş-
dırıla bilənlik dövlətin və vətəndaşlarının gələcəyini planlaşdırmağa və onların inkişaf etməsinə 
imkan verir. Onlar yeniliyi təşviq edir, sosial əlaqələri gücləndirir və başqalarına və qurumlara 
inam yaradır. Əks təqdirdə iqtisadi etibarsızlıq xalqın narazılığına səbəb olur və siyasi sabitliyə 
təhlükə yaradır. 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(66)-2022 
 

166 

Ən çox istifadə edilən tərifə görə, “məşğulluq təminatı işçiləri özbaşına və qısa müddət ərzində 
işdən azad edilməkdən qorumaq, habelə uzunmüddətli əmək müqavilələri bağlamaq və işdən ya-
yınma hallarının qarşısını alan əmək münasibətləri deməkdir”. 

İqtisadi təhlükəsizliyin əhəmiyyəti nədir? 
İqtisadi təhlükəsizlik tolerantlığı və xoşbəxtliyi, eləcə də böyümə və inkişafı gücləndirir. Bey-

nəlxalq Əmək Bürosunun (BƏT) yeni araşdırması insanların iqtisadi təhlükəsizliyinin böyümə və 
inkişafdan faydalanmaqla yanaşı, şəxsi rifahı, xoşbəxtliyi və tolerantlığı təşviq etdiyini vurğulayır. 
Görünüş, yumşalma, prioritetləşdirmə və şifrələmə-bunlar hazırda təhlükəsizliyin ən vacib ele-
mentləridir. 

Britaniya və bəzi Qərb ölkələri XVIII əsrin sonunda mühüm iqtisadi və siyasi dəyişikliklərə 
məruz qaldı. Əvvəlki dövrlərlə müqayisədə texniki yeniliklərin sənayeyə tətbiqi, zəif inkişaf edən 
texniki yeniliklərin sənayeyə tətbiqi bu əsrdə intensivləşmişdi. İngiltərədə bu dövr “Sənaye 
inqilabı”adlandırıldı. Sənaye inqilabı ilə yanaşı “İqtisadi adam” xüsusiyyətlərinə sahib olan kapi-
talist sahibkarlar, istehsal vasitələrindən məhrum qalan fəhlə sinfi meydana gəldi. Bundan başqa 
Fransa İnqilabı (1789) Orta əsrlərdən qalan cəmiyyətləri təmizlədi və “fərdiyyətçilik və azadlıq” 
hakimiyyətə gələn burjuaziyanın şüarı oldu. Bu, yeni sinfin siyasi hegemonluğu ələ keçirməsinin 
zəfəri sayıla bilər. İngilis kaloniyası olan Şimali Amerikada müstəqil dövlətin (ABŞ) yaranması 
merkantilist müstəmləkəçiliyinin əhəmiyyətli dayağını itirməsinə səbəb oldu.  

Klassik iqtisadiyyat qiymət, milli istehsal, gəlir, məşğulluq, istehsal, qənaət və investisiya sə-
viyyəsi kimi əsas makroiqtisadi dəyişənləri izah edən ilk sistematik təşəbbüs kimi qabul edilir. 
Klassik iqtisadi düşüncənin əsas təmsilçilərinə Adam Smiti, Jean Patiiste Sayı, David Rikardonu, 
John Stuard Milli, Robert Maltusu və  Francois Quesnayı daxil edə bilərik. Bunlara klassik nə-
zəriyyəni  inkişaf etdirən Marşal və Pigonu da daxil etmək olar. 

1770-ci ildən 1930-cu ilə qədər olan dövrdə nəşr olunan əsərlərdə qiymətlərin və ödənişlərin 
elastik olduğunu və iqtisadiyyatda rəqabətli bazarların olduğunu iddia edirdilər.  

Klassik məktəbin başlanğıcı 1776-cı ildə Adam Smitin “Xalqların zənginliyi”nin nəşr olunduğu 
il, sonu isə 1873-cü il John Stuart Millin olduğu il qəbul edilərsə bir əsr hökmranlıq sürdüyünü 
demək olar. Onlar yeni dövrün fəlsəfəsini, “Sənaye inqilabı”nın iqtisadi şərtlərini araşdırmış və 
onları elmi qaydalarla əlaqələndirməyə çalışmışdı. Bu yeni düşüncənin ən məşhur təmsilçisi İsveç 
əsilli, Glasgov Universitetinin də professoru olan Adam Smit idi.  

Klassik iqtisadiyyat əslində özündən əvvəlki iqtisadi düşüncə konsepsiyasına malik olan mer-
kantilizmə cavab olaraq ortaya çıxdı. Merkantilizm XVI-XVII əsrdə Avropada xalqların yaranma-
sı ilə inkişaf edən düşüncə sistemidir. Klassiklər merkantilistlərin 2 əsas fikrinə xüsusilə qarşı çıx-
mışdı. 

1. Metalizm olaraq adlandırıla biləcək bir xalqın zənginliyinin sahib olduğu qiymətli metalın 
miqdarı ilə bağlı olduğu; 

2. Kapitalist sisteminin inkişafı üçün dövlət müdaxiləsinin vacibliyinə olan inam. 
Metalizm ölkələri ixracı həvəsləndirmək və idxalı azaltmaq, xarici ticarət yolu ilə qızıl və gü-

müş ehtiyatını artırmaq istiqamətində siyasətə yönləndirilmişdi.  Bu cür xarici ticarət siyasəti döv-
lət müdaxiləsinə gətirib çıxardı. Bundan əlavə yerli sənayenin inkişafını təmin etmək məqsədi ilə 
bəşəri və təbii ehtiyatların inkişafı üçün də dövlət müdaxiləsinin zəruri olduğu fikri müdafiə edil-
mişdi.  

Klassik iqtisadçılar iqtisadi problemlərin ən effektiv həlli üçün bazar iqtisadiyyatı nəzəriyyəsini 
inkişaf etdirmişdilər. Bazar iqtisadiyyatının qaydalarına riayət edildiyi təqdirdə, iqtisadi problem-
lərin öz-özlüyündən və mövcud olan imkanlar çərçivəsində ən effektiv şəkildə həll ediləcəyini 
iddia edirdilər. Dövləti məhdud sahədə fəaliyyət göstərən və iqtisadiyyata müdaxilə etməyən bir 
vahid kimi bildirmişdilər.  

Tam məşğulluğu əldə etmək inflyasiya və deflyasiya kimi qiymət hərəkətindən qaçmaq üçün 
dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinə ehtiyac olmadığını və iqtisadiyyatda “görünməz əl” özlüyün-
dən tam məşğulluğu və qiymət sabitliyini təmin edə biləcəyini proqnozlaşdırmışdılar. 
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Klassik iqtisadi nəzəriyyənin əsas fərziyələrinə aşağıdakılar daxildir: 
• iqtisadiyyatda mükəmməl rəqabət şəraiti;  
• qiymət, faiz dərəcəsi və əmtəə qiymətləri elastikdir;  
• hər təklif öz tələbini yaradır (Say qanunu). 
İqtisadiyyatda pul ancaq əməliyyat üçün istənilir, pul neytraldır. Pul təklifi ancaq mütləq qiymət 

səviyyəsinə təsir göstərir, nisbi qiymətlərə və real iqtisadiyyata təsir göstərmir. 
Say qanunu. “Xalqların zənginliyi” ilə təməli qoyulan klassik iqtisadi nəzəriyyəyə Smitdən 

sonra tanınmış iqtisadçı Con Baptiste Say dəstək verdi. Say “Xalqların zənginliyi” əsərini həm 
Avropaya, həm də Amerikaya tanıtdırmışdı. 

Eyni zamanda “Say qanunu” kimi bilinən nəzəriyyə ilə “Klassik iqtisadi nəzəriyyə”yə dəstək 
olmuşdu. “Say qanunu” na həmçinin “Məxrəclər Qanunu” da deyirlər. Məxrəc sözü satış, versiya 
buraxılış yeri, mal və xidmətlərin təklif edildiyi yer, bazar mənasını verir. 

Keynsin məşğulluq nəzəriyyəsi. John Meynard Keyns 1936-cı ildə “The General theory of 
Employment, interest and Money”- “Məşğulluq, Faiz və Pulun ümumi nəzəriyyəsi” əsərini nəşr 
etdirdi. 

Bu dövrdə sənayeləşmiş bir çox ölkədə  iqtisadi nizam, böhran nəticəsində pozuldu. İşsizlik 
rekord həddə çatdı və davamlı olaraq artım baş verirdi. 1921-ci ildə İngiltərədə başlayan iqtisadi 
böhran qısa fasilələr ilə 1930-cu illərdə təsirini daha da artırdı. [1.səh 235] 

İngiltərədə bəzi siyasətçilər işsizliyin qarşısını almaq üçün ictimai işlər proqramını irəli sürdülər 
və Keyns də bu siyasəti dəstəklədi. Bu dövrdə getdikcə azalan  ixrac həcmini artırmaq məqsədi ilə 
Keyns İngilis Sterlinqinin qızıla konvertasiya olunmasının ləğv olunmasını istəyirdi. Keyns həm-
çinin iddia edirdi ki, iqtidarda olan Mühafizəkarlar Partiyasının tətbiq etdiyi iqtisadi siyasət işsizlik 
səviyyəsini artırır.  

Keynsin bu mövzudakı fikirləri tərəfdar tapmadı. Ancaq 1929-cu ildə ABŞ-da başlayan iqtisadi 
böhran İngiltərəyə qədər yayıldı və 1931-cı ildə İngilis Sterlinqi devalvasiya edildi. Bu proses 
İngiltərənin ixracını artırdı. ABŞ-da iqtidarda olan Ruzvelt də bir sıra iqtisadi siyasət yürütməyə 
başladı. Bu siyasətdən bəziləri dövlət xərclərini, qiyməti artırmaq və dolları devalvasiya edərək 
ixracı artırmaq oldu.  

Xarici ticarətdə qəbul edilən “Qonşunu səfalətə itələ” siyasəti reallaşdıqda ölkələrarası ticarət 
azaldı və məşğulluğun artması planı həyata keçmədi [2, s. 235-237]. 

Müasir məşğulluq nəzəriyyəsi - Ümumi nəzəriyyə 
Keynsin Ümumi nəzəriyyəsinin əsas məqsədi istehsal və bütünlükdə məşğulluq səviyyəsində 

yaranan dəyişiklikləri müəyyənləşdirən qüvvələri araşdırmaq idi [3, s. 254] 
Keyns “ümumi nəzəriyyə”sində iqtisadiyyatın özünü tarazlaya bilməyəcəyini, dövlətin iqtisa-

diyyata müdaxilə edə biləcəyi iqtisadi siyasətin olmasının vacibliyini bildirmişdi. 
Keynsin müasir məşğulluq nəzəriyyəsinə əsasən iqtisadiyyatda milli gəlirin hansı səviyyədə 

olacağını o ölkənin sahib olduğu istehsal gücü müəyyənləşdirir. Məşğulluq artdıqca istehsal gü-
cündən daha çox istifadə ediləcək, beləliklə daha çox məhsul və xidmət istehsal olunacaq və milli 
gəlir artacaq. 

Keynsin müasir məşğulluq nəzəriyyəsinə qazandırdığı əhəmiyyətli anlayışlardan biri də “ ef-
fektiv tələb”dir. Effektiv tələb, satın alma gücünə malik olanların tələbini və ya başqa sözlə satın 
alma gücü ilə dəstəklənən tələbi ifadə edir. [4, s. 147] 

Başqa cür ifadə etsək, effektiv tələb, cəmiyyətdə müxtəlif mal və xidmətləri almaq üçün xərc-
lənmiş pul miqdarıdır və bu səbəbdən cəmiyyətdən əldə edilən gəlirlərin cəminə, yəni milli gəlirə 
bərabər olacaq. 

Keynsin “klassiklərin elastik əməkhaqqı səviyyəsi işsizliyi həll edəcək və əgər işçilər aşağı 
əməkhaqqına razılaşsalar işsizlik problemi aradan qalxacaq” fikrinə qarşı çıxıb. 

Yeni klassiklərə görə məşğulluğu qiymətlər və əməkhaqqı müəyyənləşdirir fikrini rədd edərək 
iqtisadiyyatda istehsal olunan mal və xidmətlərə olan ümumi tələbin məşğulluğu müəyyənləşdirən 
təməl faktor olduğunu iddia edirdi. Müxtəlif siyasət yürütməklə iqtisadiyyata müdaxilə etmək va- 
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cibdir. Bu müdaxilələrin istehsal və məşğulluq həcminə də təsir edəcəyi fikrini irəli sürmüşdü.  
Monetarist məşğulluq nəzəriyyəsi 
1940-cı illər Keyns nəzəriyyəsinin “qızıl illəri” sayılır. Bu dövrdə sənaye ölkələrinin demək 

olar ki hamısında sürətli milli gəlir və məşğulluq artımı qeydə alınmışdı. Ancaq 1960-cı illərdə 
eyni sənaye ölkələrində bir tərəfdən işsizlik, digər tərəfdən inflyasiya sürəti artmağa başlamışdı. 
ABŞ da başda olmaqla bir çox ölkə bu problemləri əvvəldən tətbiq etdikləri siyasətlə həll edə 
bilmədikləri kimi daha da artmasına səbəb oldu. Tətbiq olunan siyasətin effektiv olmaması və bəzi 
iqtisadi hadisələri həll edə bilməməsi bu nəzəriyyənin tənqidə səbəb olmasına gətirib çıxardı. Bu 
tənqidlərin əsas hissəsi “Müasir miqdar nəzəriyyəsi”(Modern Quantity Theory of money)ni mey-
dana gətirməkdə idi. Pul mövzusunda zamanla inkişaf edən bu yanaşma “Pulçuluq” adlandırılırdı. 
Monetarist adı ilk dəfə 1968-ci ildə bu nəzəriyyənin yaradıcılarından biri olan Karl Brunner tərə-
findən istifadə edilmişdi.  

Monetarizm əsas inflyasiya problemi ilə maraqlanmışdı. İnflyasiyanın əsas səbəbinin isə höku-
mətlər tərəfindən pul kütləsinin həddindən artıq və lazımsız artırılması səbəbindən olduğunu bil-
dirmişdi. [5.səh 200] Bu yanaşmaya görə iqtisadiyyatda tələb, istehsal, qiymətlərin ümumi səviy-
yəsi və məşğulluq kimi əsas iqtisadi fəaliyyətlər pul təklifində meydana gələn dəyişikliyə görə 
müəyyənləşir.  

Məşğulluğun artırılmasına istiqamətlənmiş strategiyaların bu qədər vacib olduğunu izah edən 
digər göstərici də dünyadakı işsizliyin vəziyyətidir. Sənaye inqilabı ilə meydana gələn və son 
illərdə bir çox ölkədə böyük insan kütləsini marqlandıran işsizlik anlayışı məşğulluq strategiyası-
nın nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir. 

1929-cu ildə Dünya İqtisadi Böhranının baş verməsi ilə iqtisadiyyatdakı durğunluğ səbəbindən 
işsiz kütlənin sayı artdı. Böhranın ən pis dövründə işsizlik 25% -səviyyəsinə çatmışdı.  

İndiki dövrdə artan texnoloji inkişaf məşğulluğun quruluşunda köklü dəyişikliyə səbəb oldu. 
Dövlətlərin iqtisadi və siyasi vəziyyətində ciddi problemlər yarandı və problemlərdən çıxış yolu 
tapmaq üçün alternativ məşğulluq üsulları tətbiq olunmağa başlandı.  

Qısa olaraq 1970-ci ildən sonra siyasi sabitlik, iqtisadi inkişaf, tam məşğulluq, güclü sosial 
zəmanət və milli həmrəylik əsasında qurulan model köklü dəyişiklik keçirdi. Kapital və işçi qüv-
vəsi arasındakı tarixi əlaqə, tam məşğulluq, sosial müdafiə və bərabərsizliyin aradan qaldırılması 
çətinləşmiş və hədəf olmaqdan uzaqlaşmışdı.  

Qızıl dövr adlandırılan dövrün bitməsində, şübhəsiz ki, 1970-ci illərdə baş vermiş neft böhranı 
böyük rol oynamışdı. Neft qiymətlərində gözlənilməyən sürətli artım iqtisadi durğunluq yaradar-
kək, artan istehsal xərcləri və faiz dərəcələri maliyyə böhranına səbəb oldu və işsizlik faktı əsas 
iqtisadi və sosial problem olaraq qarşıya çıxdı. Şübhəsiz, 1980-ci idən sonra kapital bazarının qlo-
ballaşması və artan beynəlxalq rəqabət maliyyə, pul siyasəti baxımından dövlətləri daha böyük 
çətinliklərlə üz-üzə qoydu. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə bu vəziyyətin ən vacib səbəbi texnoloji yeniliklərin daha az məşğulluq 
yaratmasıdır. Sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə keçdikcə işçi sinfinin önəmi azalır 
və işçi sinfi cəmiyyətdəki vacib istehsal gücü olmaqdan çıxır. Buna cavab olaraq texnologiya sayə-
sində artan məhsuldarlıq istehsal həcmini inanılmaz səviyyəyə gətirməkdədir. Dünyada istehsalın 
həcmi artdıqca, məşğulluq azalır və işçi başına düşən istehsal həcmi artır.  

İşsizliyin xroniki hala gəldiyi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə işçi qüvvəsinin zəif məşğulluğu-
nun səbəbi şəhərətrafı ərazilərdə işçi qüvvəsindən az istifadə olunmasıdır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə işsizliyin əsas səbəblərindən biri də kapitalın azlığı və avadan-
lıqlarla qeyri-kafi silahlanmadır.  

Arter Levis inkişaf etməkdə olan ölkələrdə işsizliyin makroiqtisadi səbələrini 5 əsas qrupa ayı-
rıb. İlk olaraq su, torpaq və kapital kimi fiziki ehtiyatlarla nisbətdə çox olan əhali sayı, ikincisi 
inkişaf etmiş ölkələrə edilən ixraca qoyulan məhdudiyyətlər, üçüncüsü pulun çox dəyərli olması, 
dördüncüsü aşağı məhsuldarlıq səviyyəsi və beçincisi yüksək idxal meyli. [6, s. 200] 
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Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) (İnternational labour organization İLO) tərəfindən hazırla-
nan məlumatlar dünyadakı işsizliyin hansı vəziyyətdə olduğunu rəqəmlərlə bizə açıqlayır. BƏT 
illik olaraq dərc etdirdiyi məşğulluq hesabatlarını dünyadakı işsizliyi, ölkələr, bölgələr, yaş qrup-
ları, cins tərkibi və s kimi ünsürləri diqqətə alaraq hazırlayır. 

Davamlı dolanışıq vasitələrinin inkişafı ailələrə proqnozlaşdırıla bilən gəlir axını təmin etmək 
və işçi qüvvəsində bacarıq və bacarıqların yaradılması üçün çox vacibdir. Bu mühitlərdə uzun-
müddətli məşğulluq imkanlarının əksəriyyəti dövlət qulluğunda, özəl sektorda və kənd təsərrüfa-
tında cəmləşəcək. 

Yuxarıda qeyd olunan nəzəriyyələrdən və praktiki müşahidələrdən nəticə çıxararaq iqtisadi 
təhlükəsizliyin təminində məşğulluğun rolunun danılmaz olduğunu gördük. Hazırkı iqtisadi şəra-
itdə bu istiqamətdə yarana biləcək çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün bir sıra məqamlara ciddi 
diqqət yetirmək lazımdır. Bunlar aşağıdakılardır: 
 Məşğulluğun yaradılması üçün qanun və buna nəzarət edən rəhbərliyin olması.  
 Sürətli təsir yanaşması. Davamlı dolanışıq vasitələrinin inkişafı uzunmüddətli sülh və iqti-

sadi artım üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir, lakin konkret nəticələrin əldə edilməsi uzun illər tələb 
edə bilər. İqtisadiyyatın bərpasının önəmli  mərhələlərində ən  vacib olanı, insanları işə qaytarmaq 
və pul axını əldə etməkdir.  
 İctimaiyyətlə əlaqəli  layihələrin həyata keçirilməsində maraqlı olmaq müsbət nəticələr 

verəcək. İş imkanlarına ictimai yerlərin təmizlənməsi, yolların və obyektlərin təmiri və ya genera-
torların quraşdırılması kimi kiçik miqyaslı ərzaq və ya iş üçün pul layihələri daxil ola bilər. 
 Davamlılığı yadda saxlamaq, lakin bərpanın çox erkən mərhələlərində ona yersiz vurğu ver-

məkdən çəkinmək. İstənilən qısamüddətli iş yerlərinin yaradılması proqramı davamlı məşğulluq 
proqramları ilə paralel qurulmalıdır. 

• Beynəlxalq mövcudluğun iqtisadi təhrifə potensial təsirini tanımaq. Münaqişədən çıxan ək-
sər cəmiyyətlərdə kənd təsərrüfatı sektoru əsas məşğulluq mənbəyini təmin edir. Kənd təsərrüfatı 
sektorunun bərpası və torpaq mülkiyyətçilərinə düzgün məhsul yetişdirmək, onları emal etmək və 
bazara çıxarmaq imkanının yaradılması iqtisadiyyatın bərpasında əsas addımlardır. Şiddətli qarşı-
durma zamanı bir çox fermerlər ixrac məhsullarının istehsalını azaldacaq, eyni zamanda yaşayış 
üçün istehsal olunan məhsulları artıracaqlar. Hökumətlər bəzən hərbi xərclərini maliyyələşdirmək 
üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına ağır vergilər tətbiq edə bilərlər. 

• Aqrar sektorun sağlamlaşdırılmasına geniş yardım göstərilsin. Əsas diqqət kənd təsərrüfa-
tında olsa da, bəzən reabilitasiyaya qida emalı və paylanması daxildir ki, bu da şəhər ərazilərindəki 
işi də əhatə edir. Təcili reabilitasiya tapşırıqlarına aşağıdakılar daxil edilməlidir: 
 torpaq sahələri təmizlənməli; 
 toxum, alət və mal-qara ilə təminat; 
 infrastrukturun, o cümlədən emal və nəqliyyat avadanlıqlarının, suvarma və drenaj qurğula-

rının təmiri, su təchizatının tikintisi, yolların və yerli bazar obyektlərinin abadlaşdırılması; 
 istehsalçılar, emalçılar və bazarlar arasında əlaqələri artırmaq üçün ticarət əlaqələrinin inki-

şafı; 
 kreditə çıxış imkanlarının yaxşılaşdırılması; 
 heyvandarlığın idarə edilməsi və məhsuldarlığın artırılması üzrə təlimlərin keçirilməsi; 
 torpaq islahatı və s. daxildir; 
 yardım əməliyyatları vasitəsilə yerli əkinçiliyi həvəsdən salmaqdan çəkinmək. Humanitar 

fövqəladə hallara cavab olaraq, hökumətlər və yardım təşkilatları ölkəyə ərzaq tədarükünü həyata 
keçirir. Bu, yerli istehsal olunan qidaya tələbi azaltmaqla yerli ərzaq qiymətlərini aşağı salır. Donor 
qiymətləndirmələri ərzaq yardımının yerli kənd təsərrüfatına və ya marketinqinə mənfi təsir gös-
tərməməsini təmin etmək üçün yardım əməliyyatlarının potensial təsirlərini müəyyən etməlidir. 
 Rifah halının yaxşılaşdırılması və inkişafı. Davamlı dolanışıq vasitələrinin inkişafı ailələrə 

proqnozlaşdırıla bilən gəlir axını təmin etmək və işçi qüvvəsində bacarıq və bacarıqların yaradıl-
ması üçün çox vacibdir. Bu mühitlərdə uzunmüddətli məşğulluq imkanlarının  əksəriyyəti dövlət  
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qulluğunda, özəl sektorda və kənd təsərrüfatında cəmləşəcək. 
 Sərbəst və səmərəli dövlət qulluğu üçün bacarıqlı, məsuliyyətli şəxsləri işə götürün. Höku-

mət əməliyyatlarının icrası idarəetmə, texniki və inzibati bacarıqlara töhfə vermək qabiliyyətinə 
malik şəxsləri tələb edəcək. Dövlət qulluğu adekvat gəlir əldə etməklə uzun müddət ərzində davam 
etdirilərsə, yeni məşğulluq üçün güclü mənbə ola bilər. 
 Çox vaxt iş imkanlarının böyük hissəsini təmin edəcək kənd təsərrüfatı, tikinti və xidmət sek-

torlarına diqqət yetirmək lazımdır. 
 Mikro müəssisə və ya peşə təhsili alan qadınlara xüsusi diqqət yetirmək. Onlar ərzaq qıtlı-

ğına uyğunlaşmaq və qeyri-formal iqtisadiyyatda mikro sahibkar olmaq üçün kritik bacarıqlar əldə 
edəcəklər. Dolanışıq vasitələrinin inkişafı strategiyalarında bu reallıq çox vaxt nəzərdən qaçırılır. 
Qadınlar peşə təhsili imkanlarından kənarda qalır və kredit, aktivlər və texnologiyalara qeyri-bə-
rabər çıxışla üzləşirlər, bu da onları məhdud potensiala malik daha ənənəvi sektorlarda iş tapmağa 
məcbur edir  

Yarandığı gündən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı iqtisadi təhlükəsizliyin rifah üçün əhəmiyyətini 
dərk etmişdir. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 25-ci maddəsində göstərilir ki, hər 
kəsin adekvat həyat səviyyəsinə, habelə işsizlik, xəstəlik, əlillik, dulluq, qocalıq və ya onun im-
kanlarından kənar şəraitdə digər dolanışıq çatışmazlığı hallarında təminat hüququ vardır. Məsələ-
nin 2030-cu il Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyində xüsusi məqsədi olmasa da, Davamlı İnkişaf Məq-
sədlərinə doğru irəliləyiş, o cümlədən sosial müdafiə sistemləri və hamı üçün tədbirlərin həyata 
keçirilməsi, universal səhiyyə əhatəsinə doğru irəliləyişlər, təhsil və layiqli əməyin təşviqi daha 
böyük iqtisadi təhlükəsizliyin təşviqinə kömək edəcəkdir. 

İqtisadi etibarsızlığa dəqiq, praktiki məna vermək çətin məsələdir. İnsanların etibarsızlıq hiss-
ləri çox vaxt keçmiş təcrübələrinə əsaslanır, yəni mənfi iqtisadi şokların yaşanması etibarsızlıq 
yaradır, Etibarsızlıq faktiki risklərdən qaynaqlana bilər və ya insanların qavramasına əsaslana 
bilər. Bir çox cəhətlərinə baxmayaraq, iqtisadi etibarsızlığın əksər tərifləri üçün iki element ümu-
midir. Birincisi  insanların mənfi hadisələrə məruz qalması və ya gözləntiləri və ikincisi  onların 
bu cür hadisələrin öhdəsindən gəlmək və nəticələrini bərpa etmək qabiliyyəti. 

İqtisadçı alimlər  iqtisadi təhlükəsizliyi fərdlərin, ev təsərrüfatlarının və ya icmaların öz əsas 
ehtiyaclarını davamlı və ləyaqətlə ödəmək qabiliyyəti kimi müəyyən edir.  

Sənaye İnqilabı ilə birlikdə siyasi hakimiyyəti əldə etmək və bunu qoruyub saxlamağın açarı 
iqtisadiyyatdakı inkişafla ayaqlaşmaq olmuşdur.  

Yəni coğrafi kəşflərdən sonra dünyada iqtisadi və siyasi bölgü yaranmağa başladı, Sənaye İn-
qilabı ilə sürətləndi və XX əsrdə iki dünya müharibəsi baş verdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xalqların gələcəyi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən təbii ehtiyatların 
əldə edilməsi və təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün başqa alternativ  resurslardan istifadəni 
reallaşdırmağa əsas oldu. İqtisadi təhlükəsizlik ideyasını həm nəzəri, həm də siyasi baxımdan for-
malaşdırmaq və dərk etmək çətindir. Bu təhlükəsizlik növü, digər təhlükəsizlik növləri ilə çox sıx 
əlaqəlidir. 

  
Nəticə 

İqtisadiyyatda yaranan problemlərin hökumətlərin pul və maliyyə siyasətlərinin düzgün aparıl-
mamasından qaynaqlandığı bildirilmişdi. Rəqabət gücünün, iqtisadiyyatda avtomatik tənzimləmə 
mexanizmi üçün yetərli olduğuna inanırdılar. Belə strukturda qiymət, ödəniş elastik olduqda, iqti-
sadi tarazlığın həmişə təmin edildiyini bildirmişdilər.  
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Роль занятости в поддержке экономической безопасности 
 

Резюме 
Цель исследования - разработка предложений и рекомендаций по ликвидации занятос-

ти и безработицы в обеспечении национальной безопасности. Вопрос занятости и безрабо-
тицы всегда был актуальным экономическим показателем. Однако экономическое развитие 
и глобализация делают эти вопросы еще более важными. 

Методология исследования – системный и комплексный подход к изучаемой проблеме. 
В статье рассматриваются классические и современные теории. 

Актуальность исследования – полученные результаты могут быть использованы для 
решения теоретических и практических задач, связанных с ликвидацией безработицы. 

Результатами исследования являются разработка предложений и рекомендаций по 
оптимизации экономической политики в странах с развитой рыночной экономикой, 
регулированию влияния воспроизводства на экономический рост. 

 Оригинальность и научная новизна исследования - Многие страны мира сталки-
ваются с проблемой безработицы. Из-за быстрого роста населения мира и нехватки капита-
ла отсутствие новых рабочих мест приводит к росту безработицы. 

С экономической точки зрения, занятость может быть определена как занятость или ис-
пользование рабочей силы для получения прибыли. Основой занятости является фактор 
труда. Потому что труд — это человеческий фактор. Этот фактор, являющийся не-
посредственно человеческим, занимает особое место среди других факторов. Было бы спра-
ведливо напомнить, что занятость является очень важным социально-экономическим поня-
тием, если учесть, что в наше время есть много развитых стран и что в этой стране есть 
люди, которые хотят зарабатывать себе на жизнь наилучшим образом. Высказаны предло-
жения и рекомендации по устранению безработицы и оптимизации регулирования в этой 
сфере. 

Ключевые слова: занятость, безработица, экономическое развитие, классическая 
теория занятости, теория умеренной занятости. 
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The role of participation in the support of economic security 
 

Summary 
The aim of the study It consists of the preparation of proposals and recommendations on the 

elimination of employment and unemployment in ensuring the national security of the country. 
The issue of employment and unemployment has always been a topical economic indicator. 
However, economic development and globalization make these issues even more important. 

The research methodology- a systematic and comprehensive approach to the problem under 
study. The article examines classical and modern theories. 

Significance of the application of the research - the results obtained can be used to solve 
theoretical and practical problems related to the elimination of unemployment. 

The results of the study- include the development of proposals and recommendations for 
optimizing economic policy in countries with developed market economies, the regulation of the 
impact of reproduction on economic growth. 

Originality and scientific novelty of the research - Many countries around the world face the 
problem of unemployment. Due to the rapid growth of the world's population and lack of capital, 
the lack of new jobs is leading to an increase in unemployment. 

In economic terms, employment can be defined as the employment or employment of the 
workforce for profit. The basis of employment is the labor factor. Because labor is a human factor. 
This factor, which is directly human, has a special place among other factors. It would be fair to 
recall that employment is a very important socio-economic concept when we consider that there 
are many developed countries in our time and that there are people in this country who want to 
earn a living in the best possible way. Suggestions and recommendations were made to eliminate 
unemployment and optimize regulation in this area. 

Key words: employment, unemployment, economic development, classical employment 
theory, modern employment theory. 
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DAVAMLI İNKİŞAF: MAHİYYƏTİ VƏ PRİNSİPLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - davamlı inkişafın mahiyyətinin araşdırılması və ona təsir edən  prinsip-
lərin müəyyən edilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası - sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil metodları. 
Tədqiqatın nəticələri - davamlı inkişafın mahiyyətini daha dolğun ifadə edən yeni tərifi veril-

miş, davamlı inkişafa nail olunmasına imkan və zəmin yaradan prinsiplər təklif edilmişdir. 
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - tədqiqatın nəticələri və irəli sürülən  təkliflər davamlı inkişa-

fın mahiyyətinin daha obyektiv müəyyənləşdirilməsinə imkan verə, davamlı inkişafa nail olmaq 
üçün tədbirlərin hazırlanmasında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - davamlı inkişafın mahiyyətinin daha dolğun ifadə 
edilməsinin  zəruriliyi əsaslandırılır, “davamlı inkişaf” anlayışının məzmununu dəqiq ifadə edən 
yeni tərifi verilir, davamlı inkişafa nail olmaq üçün həyata keçirilməsi zəruri olan prinsiplər təklif 
olunur.  

Açar sözlər: davamlı inkişaf, mahiyyəti, məqsədi,  prinsipləri, əhəmiyyəti. 
 

Giriş 
Davamlı inkişaf - bütün dünya ictimaiyyətinin tanıdığı və qəbul  etdiyi, müasir cəmiyyətin tələ-

batlarının ödənilməsi üçün həyata keçirilən mövcud fəaliyyətin gələcək nəsillərə zərər verməyə-
cəyi, əksinə, inkişaf üçün daha əlverişli şərait yaradacağı konsepsiyadır. Bu konsepsiyanın adı ilk 
dəfə 1987-ci ildə BMT-nin Ətraf Mühit və İnkişaf Komissiyasının “Ümumi gələcəyimiz” adlı he-
sabatında qeyd edilmişdir. Müasir dövrdə “davamlı inkişaf” anlayışı adı altında ətraf mühitə  ziyan 
vurmayan, sosial problemlərin həllinə imkan yaradan, ekoloji, iqtisadi və sosial inkişaf arasında 
tarazlığı təmin edən iqtisadi artım nəzərdə tutulur. 

Davamlı  İnkişaf Gündəliyi 2015-ci ildə BMT tərəfindən hazırlanmışdır və 2030-cu ilə qədər 
cəmiyyətin səy göstərməli olduğu, həyata keçirilməsi  ilə hər bir ölkənin və subyektin fərdi şəkildə 
məşğul ola biləcəyi və etməli olduğu əsas problemlərini əks etdirən yaxın hədəfləri ehtiva edir. Bu 
sənəddə qeyd edilir ki: “Davamlı İnkişaf Məqsədləri bütün ölkələrdən - kasıb, zəngin və orta inki-
şaf etmiş ölkələrdən gələn bir növ fəaliyyətə çağırışdır. Bu, planetimizin rifahını və qorunmasını 
yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır. Hökumətlər başa düşürlər ki, yoxsulluğa son qoymaq üçün təd-
birlər iqtisadi artımın  təmin edilməsi və təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə, məşğulluq, eləcə də iqlim 
dəyişikliyi ilə mübarizə və ətraf mühitin mühafizəsi sahələrində bir sıra məsələlərin həlli istiqa-
mətində səylərlə paralel getməlidir” [1]. 

BMT tərəfindən davamlı inkişafın məqsədləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 
- yoxsulluğun aradan qaldırılması; 
- aclığın ləğvi; 
- yaxşı sağlamlıq və rifah; 
- keyfiyyətli təhsil; 
- gender bərabərliyi; 
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- təmiz su və  sanitariya; 
- sərfəli və təmiz enerji; 
- layiqli iş və iqtisadi artım; 
- sənayeləşmə, innovasiya və infrastruktur; 
- bərabərsizlikləri azaltmaq; 
- davamlı şəhərlər və icmalar; 
- məsul istehlak və istehsal; 
- iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə; 
- dəniz ekosistemlərinin qorunması; 
- sülh, ədalət və güclü institutlar; 
- davamlı inkişaf üçün tərəfdaşlıq [1]. 
Davamlı inkişafın sadalanan məqsədlərindən göründüyü kimi onların həyata keçirilməsi biznes 

fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsindən bilavasitə asılıdır. Dünyanın inkişaf etmiş 36 ölkə-
sini özündə birləşdirən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) davamlı  inkişaf məqsəd-
lərinin həyata keçirilməsində biznes fəaliyyətlərinin rolunun genişləndirilməsi üçün aşağıdakı isti-
qamətlərdə tədbirləri məqsədəuyğun hesab edir:  

- birbaşa xarici investisiyaların həcminin artırılmasını; 
- biznes fəaliyyətini birgə  maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsini; 
- davamlı inkişafa rəsmi dəstəyin verilməsini;   
- sosial məqsədlərə investisiyaların artırılmasını; 
- məsuliyyətli iş davranışının həyata keçirilməsini [2]. 
Davamlı İnkişaf üzrə Ümumdünya Biznes Şurası (WBCSD) da davamlı  inkişaf məqsədlərinin 

reallaşdırılması üçün  biznesin və investorların əhəmiyyətli rol oynadığını geyd edərək göstərir ki, 
məhz biznes yeni iş yerləri, maliyyə axınları, yeni texnologiyalar və yeniliklər yaradaraq iqtisadi 
inkişafın əsas aparıcısı rolunu oynayır. 

Təbiidir ki, davamlı inkişafa nail olmaq üçün onun mahiyyəti və həyata keçirilməsi prosesində 
riayət olunmalı olan prinsiplər düzgün müəyyənləşdirilməli, mənimsənilməli və nəzərə alınma-
lıdır. 

Davamlı inkişafın mahiyyəti 
Davamlı inkişaf ümumiyyətlə  gələcək nəsillərin ehtiyaclarının ödənilməsi imkanlarına  ziyan 

gətirməmək şərti ilə onların mövcud ehtiyaclarına cavab verən inkişaf kimi müəyyən edilir. Araş-
dırmalar göstərir ki, hal-hazırda davamlı inkişafın 60-dаn çox tərifi vardır və yeni-yeni təriflər irəli 
sürülür. Bu, davamlı inkişafın  müxtəlif aspektlərini özündə birləşdirən konsepsiyanın özünün mü-
rəkkəbliyindən, eləcə də, cəmiyyətin bu sahə ilə məşğul olan təbəqələrinin baxışlarının müxtəlif-
liyindən irəli gəlir.  

V.A.Kretinin, N.V.Çaykovskayanın və E.S. Bodryaşovun fikrincə, davamlılıq sosial-iqtisadi 
sistemin dinamik tarazlığı saxlamaq qabiliyyətidir. L.İ.Abalkin hesab edir ki, sosial-iqtisadi sis-
temin sabitliyi sistemin təhlükəsizliyi, sabitliyi, etibarlılığı, bütövlüyü və möhkəmliyi ilə bağlıdır. 
A.A.Şalmuyevin fikrincə davamlı regional inkişaf əhalinin layiqli rifah səviyyəsini və iqtisadi sis-
temin ətraf mühitlə dinamik tarazlığını (yerli ekosistemin iqtisadi imkanları nəzərə alınmaqla fəa-
liyyət göstərməsini) təmin edə biləcək regional idarəetmə modelinin formalaşdırılmasını nəzərdə 
tutur. Sosial-iqtisadi sistemə münasibətdə ən ümumi formada davamlılıq sistemin nisbətən tez il-
kin vəziyyətinə qayıtmaq və ya inkişaf trayektoriyasında yeni, daha yüksək nöqtəyə çatmaq qabi-
liyyəti kimi müəyyən edilə bilər [3].                                          

Davamlı inkişaf problemlərinə həs edilmiş ədəbiyyatların araşdırılması göstərir ki, bu anlayışın 
tərifinə  müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşılır. Bəzi müəlliflər davamlı inkişafın mahiyyətini eko-
loji, bəziləri sosial, digərləri sosial-ekoloji, bir qrup alimlər sosial-iqtisadi, ekoloji-iqtisadi və s. 
nöqteyi-nəzərdən şərh edirlər. 

Davamlı inkişafa sosial yanaşmanın tərəfdarları ona cəmiyyətin tələbatının daha dolğun ödə-
nilməsi, sosial məqsədlərə nail olunması, insanların rifah halının  yaxşılaşması, gələcək nəsillər 
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üçün potensial  imkanlarıın artırılması kimi baxırlar. Məsələn, davamlı inkişafa sosial aspektdən 
yanaşan  U.Q. Qusmanov və L.M. Kilkiç onu   həm müəyyən bir ərazinin vətəndaşlarının rifahının 
artmasına, həm də gələcək nəsillər üçün potensialının artmasına səbəb olan müxtəlif münasibət-
lərdə və ictimai həyatın sahələrində müsbət dəyişikliklərə yönəlmiş inkişaf adlandırırlar [4].                              

Davamlı inkişafa sosial-ekoloji aspektdən  yanaşanlar  qarşılıqlı əlaqədar olan iki  əsas məqsədə 
-sivilizasiyanın sağ qalmasına və biosferin qorunmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Bu yanaşmanı 
dəstəkləyən S.N. Baburinin, M.A.Muntyanın və A.D. Ursulun fikrincə, davamlı inkişaf qlobal sə-
viyyədə idarə olunan sistem-balanslı, ətraf mühiti məhv etməyən, sivilizasiyanın qeyri-müəyyən 
uzun müddət mövcudluğuna və təhlükəsizliyə təminat verən inkişafdır [5].                                           

A.S.Kleymenova hesab edir ki, iqtisadi artıma sosial-iqtisadi yanaşma, inkişafın texnogen nö-
vünün davamlı tipə dəyişdirilməsidir [6]. 

D.V.Yurkov davamlı inkişafı təbiətdən istifadənin ekoloji-iqtisadi tarazlığı və təbii sərvətlərin 
keyfiyyət vəziyyətinin qorunması kimi şərh edir [7].  

Davamlı inkişafa ekoloji cəhətdən yanaşanlar  əsas diqqəti  onun ekoloji aspektinə  yönəldir və 
təbii ekoloji sistemin bütövlüyünün təmin edilməsisnin vacibliyini vurğulayırlar. Davamlı inkişafa 
ekoloji baxımdan yanaşan Duran, C.D., Gogan, L.M., Artene, A., Duran,V. onu ətraf mühiti 
qoruyan inkişaf kimi xarakterizə edirlər, “ona görə ki, davamlı ətraf mühit davamlı inkişafı təmin 
edir” [19].   

Davamlı inkişafа sosial-iqtisadi cəhətdən yanaşanlar bu prosesdə ekoloji amillərin rolunu inkar 
etməsələr də, cəmiyyətin sosial tələbatlarının ödənilməsində əsas rolun iqtisadi artıma məxsus ol-
duğunu qeyd edirlər. Bu  mövqeyi dəstəkləyən P.Varenin və V. Scottun fikrincə davamlı inkişaf, 
resursları səfərbər edən, investisiyaların   istiqamətini müəyyən edən, texnologiyaların inkişafına 
diqqət yetirən və bununla da insanların ehtiyaclarının və istəklərinin təmin olunma potensialını 
artıran dəyişiklik prosesidir [20].                                         

Davamlı inkişafa ekoloji-iqtisadi yanaşmanın tərəfdarlarının fikrincə bu prosesdə  iqtisadiyyat-
la ətraf mühit arasında tarazlığın yaradılmasına, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz  idarəetmənin həyata 
keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Davamlı inkişafa ekoloji-iqtisadi cəhətdən yanaşan 
S.Sterlingin fikrincə iqtisadiyyat və ətraf mühitin yeni şəkildə uzlaşdırılması bəşəriyyətin uzun-
müddətli davamlı inkişafını təmin edəcək inkişafdır [21]. Qeyd edildiyi kimi, davamlı inkişafın 
mahiyyətinə dair digər təriflərə də rast gəlinir [8; 9; 10; 11; 12; 13; 22]. 

“Davamlı inkişaf”  anlayışı   meydana gəldiyi  gündən əhəmiyyətli  dəyişikliklərə məruz qalmış 
və bu gün davamlı inkişaf konsepsiyasında formalaşmışdır. Bu konsepsiyaya davamlılığın iqtisadi, 
ekoloji və sosial komponentləri daxildir, uzunmüddətli perspektivdə iqtisadiyyatın artımının 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin edən məqsədlərə nail olunmasına yönəldilmə-
sini nəzərdə tutur. Ancaq göründüyü kimi, davamlı inkişafın mahiyyəti, bu prosesdə hansı xüsu-
siyyətin üstünlük təşkil etməsi ilə bağlı hələlik  konsensusa gəlmək mümkün olmamışdır və bu 
istiqamətdə tədqiqatlar davam etməkdədir. Bizim fikrimizcə, davamlı inkişafda hər bir ölkə 
maraqlı olsa da, bu prosesdə hansı xüsusiyyətlərə üstünlük verilməsindən asılı olmayaraq, davamlı 
inkişafa nail olunması əsasən konkret ölkədə mövcud olan iqtisadi imkanlardan və şəraitdən asılı-
dır. Ona görə də, hesab edirik ki, “davamlı inkişaf” konsepsiyasının mahiyyəti, məzmunu müəyyən 
edilərkən iqtisadi komponentlərə üstünlük verilməlidir. Bu nöqteyi-nəzərdən, fikrimizcə, davamlı 
inkişafa aşağıdakı tərifin verilməsi məqsədəuyğun olardı: davamlı inkişaf- konkret ölkədə mövcud 
olan iqtisadi, sosial və ekoloji imkanlardan maksimum istifadə əsasında iqtisadi artıma nail olmaq-
la əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına şərait yaradan inkişafdır. Hesab edirik ki, bu tərif 
“davamlı inkişaf”  konsepsiyasının mahiyyətini daha dolğun ifadə edir. 

Davamlı inkişafın prinsipləri   
Davamlı inkişaf konsepsiyasının mahiyyətinə və məzmununa müxtəlif yanaşmaların olmasına 

baxmayaraq hamı tərəfindən qəbul edilir ki, onun əsas məqsədi insanların tələbatlarının, istəklə-
rinin, ehtiyaclarının mümkün qədər tam ödənilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Davamlı inkişafa 
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nail olmaq da bir prosesdir və təbiidir ki, hər bir prosesin həyata keçirilməsində müəəyyən, müva-
fiq prinsiplərə riayət olunması tələb edildiyi kimi, davamlı inkişafa nail olunması da müəyyən 
prinsiplərin nəzərə alınmasını özündə ehtiva edir.  

Araşdırmalar göstərir ki, davamlı inkişaf konsepsiyasının prinsiplərinə dair müxtəlif yanaşma-
lar və təsnifatlar mövcuddur. A.D.Moiseyev və İ.F.Narijniy davamlı inkişaf konsepsiyasının aşa-
ğıdakı prinsiplərini fərqləndirirlər: 

- bəşəriyyət  gələcək nəsilləri ehtiyaclarını ödəmək imkanından məhrum etmədən, bu gün ya-
şayan insanların ehtiyaclarını ödəmək üçün inkişafı uzunmüddətli və davamlı  edə bilər; 

- mövcud təbii ehtiyatlardan istifadə sahəsində  məhdudiyyətlər nisbidir. Məhdudiyyətlər  elmin 
və sosial təşkilatın mövcud və gələcək inkişafının vəziyyətindən, eləcə də, insan fəaliyyətinin 
biosferə təsirinin nəticələrindən  bilavasitə asılıdır; 

- bütün insanların əsas ehtiyacları ödənilməlidir və  hamıya  daha  firavan   yaşamaq ümidlərini 
reallaşdırmaq imkanı  yaradılmalıdır. Bunlara nail olmadan uzunmüddətli  və  davamlı  inkişaf 
mümkün deyildir. Yoxsulluq dünyada adi hala çevrilmiş ekoloji və digər fəlakətlərin əsas səbəb-
lərindən biridir; 

- böyük pul və maddi vəsaitlərə malik olanların həyat tərzini planetin ekoloji imkanları ilə, 
xüsusən də enerji istehlakı ilə uzlaşdırmaq lazımdır; 

 - əhali artımının ölçüsü və sürəti Yerin qlobal ekosisteminin dəyişən istehsal potensialına uy-
ğun olmalıdır [13]. 

Fikrimizcə, hər hansı prinsip irəli sürülərkən onun həyata keçirilməsi imkanları nəzərə alınma-
lıdır. A.D.Moiseyev və  İ.F. Narijniy “böyük pul və maddi vəsaitlərə malik olanların həyat tərzini 
planetin ekoloji imkanları ilə, xüsusən də enerji istehlakı ilə uzlaşdırmaq lazımdır” prinsipini irəli 
sürərkən onun reallaşdırılması imkanını nəzərə almayıblar. Bunu necə etmək olar? Ümumiyyətlə 
bu mümkündürmü, kim könüllü olaraq buna razı olacaq? Bu insan haqlarının pozulmasına səbəb 
olmazmı? 

Hesab edirik ki, qeyd edilən müəlliflərin: “əhali artımının ölçüsü və sürəti Yerin qlobal ekosis-
teminin dəyişən istehsal potensialına uyğun olmalıdır” prinsipi də ziyanlıdır və hamı tərəfindən 
qəbul edilə bilməz. Bu prinsipin tətbiqi inzibati yolla əhali artımının qarşısının alınmasını nəzərdə 
tutur ki, bu da birbaşa insan haqlarının pozulmasıdır. Fikrimizcə, bir qrup insanın mənafeyi naminə 
digərlərinin mənafeyinə toxunmaq məqbul yol hesab edilməməlidir. 

A.Oleynikova davamlı inkişaf prinsiplərini birinci və ikinci dərəcəli olmaqla iki növə ayırır. 
O, birinci  dərəcəli prinsiplərə aşağıdakıları aid edir: 
- gələcək qarşısında məsuliyyət prinsipi; 
- gələcək qarşısında məsuliyyət prinsipi və ondan irəli gələn inkişaf imkanları hüququ və müx-

təlif nəsillərin ehtiyaclarının ödənilməsi prinsipi; 
- hər bir insanın təbiətlə harmoniyada sağlam və fəal yaşamaq, ekoloji cəhətdən təmiz və əlve-

rişli mühitdə yaşamaq hüququ; 
- iqtisadiyyat və ətraf mühit arasında tarazlığın təmin edilməsi və ya biosferin mühafizəsi prin-

sipi; 
- ədalət prinsipi. 
Müəllif aşağıdakıları davamlı inkişafın ikinci dərəcəli prinsipləri hesab edir: 
 - ətraf mühitin qorunması prinsipi; 
 - sosial-iqtisadi inkişaf prinsipi; 
- təhsilin yaxşıllaşdırılması və ideoloji dəstək prinsipi; 
- bütün xalqların mədəniyyətlərinin qorunub saxlanması prinsipi [14]. 
Fikrimizcə, davamlı inkişaf konsepsiyasının özündə üç əsas aspekti -iqtisadi, sosial və ekoloji- 

birləşdirdiyi nəzərə alınarsa “ətraf mühitin qorunması prinsipi”ni birinci dərəcəli prinsiplər sıra-
sına aid etmək daha məqsədəuyğun olardı. 
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A.D.Şakirovun fikrincə, davamlı inkişafın əsas prinsipi cəmiyyətin inkişafının sosial-iqtisadi, 
humanitar, hüquqi və ekoloji aspektlərinin inteqrasiyasıdır. A.D.Şakirov  öz fikrini onunla əsas-
landırır ki, bu prinsip Stokholm və Rio-de-Janeyra Bəyannaməsi, Ümumdünya Təbiət Xartiyası, 
Yer Xartiyası, eləcə də müxtəlif çoxtərəfli sazişlər kimi beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapmışdır 
[15]. Bununla yanaşı o, aşağıdakıları da davamlı inkişafın prinsiplərinə aid edir: 

- təbii sərvətlər üzərində süverenlik prinsipi. A.D.Şakirov ölkələrin öz təbii sərvətlərini beynəl-
xalq hüquq çərçivəsində işlətmək hüququnun beynəlxalq münasibətlərdə əsas prinsiplərdən biri 
olduğunu əsas götürərək bu prinsipi irəli sürür və fikrimizcə haqlıdır;   

 - bərabərlik prinsipi. Onun fikrincə, bu prinsip iki normanı- nəsillərarası və nəsillərdaxili-nə-
zərdə tutur. Müəllif bu prinsipin əhəmiyyətini qeyd edərkən Rio-de-Janeyra Bəyannaməsinin 3-cü 
prinsipinə və Brundland Komissiyasının (Brundland Commission) hesabatına  əsaslanır. Bu sənəd-
lərdə qeyd edilir ki: “Nəsillərarası bərabərlik indiki və gələcək nəsillərin inkişafı və ətraf mühitin 
mühafizəsi ehtiyaclarını eyni dərəcədə nəzərə alan inkişaf hüququnun həyata keçirilməsi ilə təmin 
edilməlidir. Nəsillərdaxili bərabərlik eyni nəsildə olan bütün ölkələrin inkişaf üçün bərabər imkan-
lara malik olmasını nəzərdə tutur” [16].  Fikrimizcə, bu prinsipə əməl olunması davamlı inkişafın 
təmin olunmasna əsaslı şəkildə müsbət təsir edə bilər; 

- ümumi olsa da, fərqli məsuliyyət prinsipi. Bu prinsipi irəli sürərkən A.D.Şakirov yenə də Rio-
de-Janeyra Bəyannaməsinin 7-ci prinsipinə istinad edir. Bu prinsipdə qeyd edilir ki: “Qlobal eko-
loji deqradasiyada müxtəlif rollarına görə dövlətlər ümumi, lakin fərqli məsuliyyət daşıyırlar” 
[15]. Məlumdur ki, inkişaf etmiş dövlətlər qlobal ekoloji böhranın yaranmasında özlərinin daha 
çox məsuliyyət daşıdıqlarını, iqtisadi cəhətdən kasıb olan ölkələrin davamlı inkişafına hərtərəfli 
maliyyə-iqtisadi yardımların göstərilməli olduğunun vacibliyini qeyd etsələr də, bu sahədə real-
lıqda  ciddi irəliləyişlər müşahidə edilmir. Ona görə də, fikrimizcə, qeyd edilən prinsipin qlobal 
miqyasda davamlı inkişafa müsbət təsir göstərə biləcəyi problematik görünür. 

2000-ci ilin sentyabr ayının 7 və 8-də Hannover şəhərində Avropa Şurasının Yüksək Vəzifəli 
Şəxslər Komitəsi tərəfindən “Avropa qitəsinin davamlı məkan  inkişafının əsas prinsipləri” irəli 
sürülmüşdür. Hüquqi əsası olmayan, könüllü iştirakı nəzərdə tutan bu sənəddə qeyd edilir ki: 
“Əsas Prinsiplər insan hüquqlarının və demokratiyanın məkan ölçüsünə diqqət yetirir. Onların və-
zifəsi Avropa Şurasının bütün üzv dövlətlərində insanların məqbul həyat şəraitinə nail olmağa kö-
mək edəcək məkan inkişafı tədbirlərini müəyyən etməkdir ki, bu da Avropanın regionlarında və 
şəhərlərində demokratik strukturların sabitləşməsi üçün zəruri şərtdir” [17].  Qeyd edilən sənəddə 
Avropa üçün davamlı məkan inkişafı siyasətinin əsas prinsipləri kimi aşağıdakılar irəli sürülür: 

- regionların daha çox  balanslaşdırılmış sosial-iqtisadi inkişafı və onların rəqabət qabiliyyətinin 
artırılması vasitəsilə ərazi harmoniyasının təmin edilməsi; 

- şəhər funksiyalarının yaratdığı inkişafın təşviqi və şəhər və kənd arasında əlaqələrin  təkmil-
ləşdirilməsi; 

- nəqliyyatın əlçatanlığına daha çox balanslaşdırılmış şəraitin yaradılması; 
- informasiya və biliyə çıxışın inkişafı; 
- ətraf mühitə zərərin azaldılması; 
- təbii ehtiyatların və təbii irsin çoxaldılması və mühafizəsi; 
- mədəni irsin çoxalması inkişaf amili kimi; 
- enerji ehtiyatlarının təhlükəsiz çıxarılmasının inkişafı; 
- yüksək keyfiyyətli davamlı turizmin təşviqi; 
- təbii fəlakətlərin nəticələrinin məhdudlaşdırılması [17].   
Hesab edirik ki, qeyd edilən prinsiplərə riayət edilməsi təkcə Avropa regionu üçün deyil, digər 

regionlar üçün də keçərlidir  və onların  davamlı inkişafına imkan və zəmin yarada bilər. Davamlı 
inkişafa nail olmaq  üçün  bu prinsiplərin hamısına riayət edilməsinin əhəmiyyətini qeyd etməklə 
yanaşı, fikrimizcə, diqqət daha çox “regionların daha çox   balanslaşdırılmış  sosial-iqtisadi inkişafı 
və onların rəqabət qabiliyyətinin artırılması vasitəsilə  ərazi harmoniyasının  təmin edilməsi”nə  və 
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“şəhər funksiyalarının yaratdığı inkişafın təşviqi və şəhər və kənd arasında əlaqələrin təkmilləşdi-
rilməsi”nə yönəldilməlidir.  

F.J.Berova, A.X.Dumanova və M.L.Yaxutlova davamlı inkişafın aşağıdakı üç prinsipini fərq-
ləndirirlər [18]: 

1) iqtisadiyyat və ətraf mühit arasında tarazlığın təmin edilməsi, yəni, istehsal və ya digər təsər-
rüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar ətraf mühiti məhv etməyi dayandırdıqda belə bir inkişaf 
dərəcəsinə nail olmaq olar; 

2) iqtisadi inkişafı təmin edən resurslardan əhalinin maraqları naminə maksimum istifadəni nə-
zərdə tutan, iqtisadi və sosial sahələr arasında insani ölçüdə qəbul edilən tarazlığın təmin edilməsi; 

3) təkcə  indi yaşayanların   deyil, həm də resurslara bərabər hüquqlara malik olan bütün gələcək 
nəsillərin maraqlarına uyğun olan inkişafla bağlı vəzifələrin  həlli. 

Hesab edirik ki, 1-ci prinsipin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac  vardır: yəni “istehsal və ya digər 
təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar ətraf mühiti məhv etməyi dayandırdıqda” heç də hə-
mişə, “iqtisadiyyat və ətraf mühit arasında tarazlığın təmin edilməsi” mümkün olmaya bilər. 

BMT tərəfindən davamlı inkişafın məqsədləri elan edilsə də [1], hələ də bəzi dövlətlər bu isti-
qamətdə gərəkən fəaliyyətləri həyata keçirməkdə ya gecikirlər və  ya maraqlı görünmürlər, ya da 
dövlətlər bu sahədə müvafiq islahatların aparılmasında gecikirlər. Bunu nəzərə alaraq BMT-nın 
İqtisadi  və  Sosial   Şurası   2018-ci ilin  iyul ayında Dövlət İdarəçilik üzrə Ekspertlər Komitəsinin 
(CEPA) hazırladığı davamlı inkişaf üçün  səmərəli idarəetmənin aşağıdakı  prinsiplər toplusunu 
(11 prinsip) təsdiq  etmişdir [23]:  

1. Bacarıq. 
Öz funksiyalarını səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün qurumlar səlahiyyətlərinə daxil olan   

məsələlərlə səmərəli məşğul olmaq üçün kifayət qədər təcrübəyə, resurslara və alətlərə malik ol-
malıdırlar. 

2. Sağlam siyasətin qurulması. 
Nəzərdə tutulan nəticələrə nail olmaq üçün dövlət siyasətləri bir-biri ilə əlaqələndirilməli, fakta, 

ağıla və sağlam  məntiqə tam uyğun olaraq əsaslandırılmalıdır. 
3. Əməkdaşlıq. 
Ümumi maraq doğuran problemləri həll etmək üçün hökumətin bütün səviyyələrindəki və bü-

tün sektorlardakı qurumlar eyni məqsəd və nəticələrə nail olmaq üçün qeyri-dövlət subyektləri ilə 
birlikdə və birgə işləməlidirlər. 

4. Dürüstlük. 
Dövlət qulluqçuları ictimai maraqlara xidmət etmək üçün öz xidməti vəzifələrini vicdanla, əda-

lətli və əxlaqi prinsiplərə uyğun şəkildə yerinə yetirməlidirlər. 
5. Şəffaflıq. 
Hesabatlılığı və ictimai nəzarəti təmin etmək üçün qurumlar öz funksiyalarını yerinə yetirərkən 

açıq və səmimi olmalı və yalnız qanunla müəyyən edilmiş xüsusi və məhdud istisnalar şərti ilə 
məlumat əldə etməyə kömək etməlidirlər. 

6. Müstəqil nəzarət. 
Nəzarət agentlikləri hökumətə inamı qorumaq üçün fəaliyyətlərində ciddi peşəkar mülahizələrə 

əsaslanmalı, başqalarından  asılı olmadan və onların təsirinə  məruz qalmadan hərəkət etməlidirlər. 
7. Heç kəsi geridə qoymamaq. 
Bütün insanların öz potensiallarını ləyaqət və bərabərliklə həyata keçirə bilmələrini təmin et-

mək üçün dövlət siyasəti cəmiyyətin bütün təbəqələrinin, o cümlədən ən yoxsul və həssas təbəqə-
lərin və ayrı-seçkiliyə məruz qalanların ehtiyaclarını və istəklərini nəzərə almalıdır. 

 8. Qeyri-diskriminasiya. 
Hamı üçün insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hörmət etmək, qorumaq və təşviq etmək 

üçün dövlət qulluğuna çıxış irqindən, rəngindən, cinsindən, dilindən, dinindən, siyasi və ya digər 
əqidəsindən, milli və ya sosial mənşə, əmlak, doğum, əlillik və ya digər vəziyyətdən  asılı olma-
yaraq, ümumi bərabərlik şərtləri əsasında təmin edilməlidir.  
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9. İştirak. 
Səmərəli bir dövlətə malik olmaq üçün bütün mühüm siyasi qruplar birbaşa onlara təsir edən 

məsələlərdə fəal iştirak etməli və siyasətə təsir imkanlarına malik olmalıdırlar. 
10. Subsidiarlıq. 
Bütün insanların ehtiyaclarına və istəklərinə cavab verən hökuməti təşviq etmək üçün mərkəzi 

orqanlar yalnız daha orta və ya yerli səviyyədə  səmərəli şəkildə yerinə yetirilə bilməyən vəzifələri 
yerinə yetirməlidirlər. 

11. Nəsillərarası bərabərlik. 
Hamı üçün rifah və həyat keyfiyyətini təşviq etmək üçün qurumlar bugünkü nəslin qısamüddətli  

ehtiyacları ilə gələcək nəsillərin uzunmüddətli ehtiyaclarını balanslaşdıran inzibati aktlar yaratma-
lıdırlar. 

Həyata keçirilməsi könüllü xarakter daşıyan bu  prinsiplərin irəli sürülməsində məqsəd 2030-
cu ilə qədər  davamlı inkişafa nail olmaq üçün həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə idarəetmə 
imkanlarını və səylərini  gücləndirməkdir. 

 Fikrimizcə, həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə davamlı inkişafa nail olmaq üçün qeyd 
edilən prinsiplərə riayət edilməsi, onların real həyatda tətbiqi gözlənilən səmərəni verə bilər. An-
caq bu prinsiplərin deklorativ xarakter daşıdığı, həyata keçirilməsinin  real, ağlabatan yollarının 
göstərilməməsi nəzərə alınarsa, onlara hamılıqla riayət ediləcəyi inandırıcı görünmür.  

Fikrimizcə, beynəlxalq səviyyədə davamlı inkişafa nail olmaq üçün ilk növbədə milli səviyyədə 
davamlı inkişafa nail olmaq lazımdır. Ona görə də, elə prinsiplər irəli sürülməlidir ki, onları milli 
səviyyədə həyata keçirmək mümkün olsun və  dövlətlər bunda maraqlı olsunlar. Əgər dünyada 
müxtəlif dövlət quruluşlarına (demokratik, avtoritar, monarxiya) rast gəlindiyi nəzərə alınarsa,  
əminliklə demək olar ki, hələlik hamı tərəfindən davamlı inkişafın birmənalı qarşılanacaq prinsip-
lərini müəyyən etmək mümkün deyildir. Məsələn, “Əməkdaşlıq”,  “Müstəqil nəzarət”, “Heç kəsi 
geridə qoymamaq” və “Qeyri-diskriminasiya” prinsipləri müxtəlif quruluşlara malik olan bütün 
dövlətlər tərəfindən eyni şəkildə qəbul edilə bilərmi? 

Davamlı inkişafa nail olmaq üçün hər bir ölkədə mövcud olan sosial-iqtisadi, siyasi, ekoloji 
vəziyyət və onların dəyişmə meyli nəzərə alınmaqla, reallığa uyğun, əsaslandırılmış  prinsiplər 
müəyyən edilməli, onların həyata keçirilməsi üçün uzunmüddətli, ardıcıl, əsaslandırılmış tədbirlər 
hazırlanıb reallaşdırılmalıdır. Hesab edirik ki,  aşağıda təkilif edilən prinsiplərə riayət edilməsi 
milli səviyyədə (onların məcmusu-beynəlxalq səviyyədə) davamlı inkişafa nail olmağa imkan və 
zəmin yarada bilər: 

1.Milli iqtisadiyyatın inkişafının prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, bu məqsədə çat-
maq üçün ölkədə mövcud olan iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə imkanlarının müəyyən edil-
məsi və həyata keçirilməsi prinsipi. 

2. Xarici ticarət əlaqələrinin təşkili və həyata keçilməsi ilə bağlı siyasətin  mütləq və nisbi üs-
tünlük konsepsiyasına əsaslanması prinsipi. Xarici  ticarətdə bu konsepsiyaya üstünlük verilməsi 
tərəfdaş  dövlətlərin ticarətdən qarşılıqlı mənfəət əldə etmələrinə imkan yaratmaqla yanaşı, onların 
iqtisadi inkişafına və əhalinin müxtəlif məhsulları daha əlverişli şərtlərlə əldə etmələrinə imkan 
yarada bilər.  

3. Xarici iqtisadi əlaqələrdə qarşılıqlı mənfəətin nəzərə alınması prinsipi. Bu prinsipi xammal 
ixrac edən ölkələr, daha çox  isə - onların əsasında hazır məhsul istehsal edən ölkələr-nəzərə alma-
lıdırlar. Bu prinsipə hamılıqla riayət edilməsi həm tərəfdaş ölkələrin hər birinə, həm də dünya 
çapında  davamlı iqtisadi inkişafa önəmli töhfə verə bilər. 

4. Ölkədə mövcud olan təbii sərvətlərdən həm mövcud əhalinin, həm də gələcək nəsillərin  
maraqları  nəzərə alınmaqla səmərəli istifadə edilməsinə yönəldilmiş sosial-iqtisadi siyasətin həya-
ta keçirilməsi prinsipi.  

5. İrqindən, dinindən, dilindən, cinsindən, siyasi baxışlarından və s. asılı olmayaraq hər bir və-
təndaşına daha firavan yaşamaq üçün ölkədə mövcud olan iqtisadi imkanların yaratdığı şəraitdən  
heç bir diskriminasiyaya uğramadan, bərabər şərtlərlə faydalanmaq  imkanı yaratmaq prinsipi. 
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6.İnsanların təbii, fundamental hüquq və azadlıqlarının (yaşamaq, işləmək, mənzil, istirahət, 
təhsil, səmərəli tibbi xidmət almaq, söz azadlığı və s.) təmin olunması prinsipi. Bu pinsipin bütün 
elementlərinin təmin oluması problematik görünsə də, hər halda istək olsa müəyyən müddət 
ərzində həyata keçirilməsi mümkündür. 

7. Təhsil almaq istəyən hər bir vətəndaşın təhsilə əlçanlılığı prinsipi. 
8. Yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması üçün aztəminatlı əhaliyə dövlət tərəfindən müvafiq 

maddi yardımların göstərilməsi, əməkhaqlarının ölkədə mövcud olan inflyasiya səviyyəsinə uyğun  
mütəmadi olaraq indeksləşdirilməsi prinsipi. 

9. Dövlət idarəçiliyinin, təsərrüfat-istehsal fəaliyyətinin həyata keçirilməsində və  birgəyaşayış 
qaydalarının müəyyən edilməsində qanunun aliliyi, insan haqlarının qorunması  prinsiplərinə ria-
yət edilməsi, hər bir vətəndaşa azad şəkildə öz rəyini bildirmək imkanının yaradılması prinsipi. Bu 
prinsiplərə riayət edilməsi vətəndaşların dövlətə inamını artırmaqla yanaşı, onları ölkənin davamlı 
inkişafı naminə öz potensiallarından daha səmərəli istifadə etməyə sövq edə bilər. 

10. Təsərrüfat-istehsal, eləcə də,  xidmətlərlə bağlı fəaliyyət həyata keçirilərkən ekologiyaya 
mənfi təsirlərin minimuma endirilməsi prinsipi. Bu prinsiplərə hamılıqla riayət edilməsi nəinki 
milli, eləcə də, qlobal səviyyədə ekoloji mühitin yaxşılaşdırılmasına imkan yarada bilər. 

11. Qlobal miqyasda davamlı inkişafa nail olmaq üçün dövlətlərin bir-birinə qarşılıqlı dəstək 
verməsi prinsipi. Müasir şəraitdə bu prinsipin hamılıqla  nəzərə alınması o qədər də mümkün gö-
rünmür. Ancaq regional iqtisadi  inteqrasiya birlikləri çərçivəsində buna nail olmaq mümkündür. 

Fikrimizcə, təklif olunan prinsiplərin həyata keçirilməsi siyasi quruluşundan asılı olmayaraq 
hər bir dövlət  üçün heç bir çətinlik yaratmamalıdır. Bu prinsiplərin həyata keçirilməsi  həm milli, 
həm də qlobal miqyasda davamlı inkişafa nail olmaq üçün imkan və zəmin yarada bilər. 

 
Nəticə 

Davamlı inkişafa nail olmaqda  hər bir dövlətin əsas məqsədi həm mövcud olan, yaşayan əha-
linin, həm də gələcək nəsillərin tələbatlarının, istəklərinin, ehtiyaclarının mümkün qədər tam ödə-
nilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Qlobal miqyasda davamlı inkişafa nail olmaq üçün ilk növbədə  
milli miqyasda belə inkişafa nail olmaq lazımdır. Milli miqyasda davamlı inkişafın təmin edilməsi 
bir sıra prinsiplərin davamlı, ardıcıl həyata keçirilməsi sayəsində mümkün ola bilər. Bu prinsiplər 
müəyyən edilərkən hər bir ölkədə mövcud olan sosial-iqtisadi, siyasi və ekoloji mühit nəzərə alın-
malıdır. Fikrimizcə, bu  məqalədə irəli sürülən prinsiplərin həyata keçirilməsi milli miqyasda da-
vamlı inkişafa imkan və zəmin yaratmaqla yanaşı, qlobal miqyasda belə inkişaf üçün münbit şərait 
yarada bilər. 
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Устойчивое развитие: суть и принципы 
 

Резюме 
Целью исследования является: определение сущности устойчивого развития и выяв-

ление принципов, влияющих на него. 
Методология исследования – системный подход, методы сравнительного анализа. 
Результаты исследования – дана новая дефиниция, более полно выражающая сущность 

устойчивого развития, предложены принципы, позволяющие и создающие основу для дос-
тижения устойчивого развития. 

Практическая значимость исследования - результаты исследования и выдвинутые 
предложения могут быть использованы для более объективного определения сущности ус-
тойчивого развития, а также при разработке мероприятий по достижению устойчивого раз-
вития. 

Оригинальность и научная новизна исследования - обоснована необходимость более 
полного выражения сущности устойчивого развития, дана новая дефиниция понятия «ус-
тойчивое развитие», предложены принципы, которые необходимо реализовать для дости-
жения устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сущность, цель, принципы, значимость.  
 
 

Malik Marif Mursalov 
Doctoral student of Azerbaijan State University of Oil and Industry 

 
Sustainable development: essence and principles 

 
Summary 

The purpose of the study is: to  determine  the  essence of  sustainable  development  and to 
identify the principles that affect it. 

Research methodology - a systematic approach, methods of comparative analysis. 
Results of the study - a new definition is given that more fully expresses the essence of 

sustainable development, principles are proposed that allow and create the basis for achieving 
sustainable development. 

The practical significance of the study - the results of the study and the proposals put forward 
can be used to more objectively determine the essence of sustainable development, as well as in 
the development of measures to achieve sustainable development. 

The originality and scientific novelty of the research - the need for a more complete 
expression of the essence of sustainable development is substantiated, a new definition of the 
concept of "sustainable development" is given, the principles that need to be implemented to 
achieve sustainable development are proposed. 

Key words: sustainable development, essence, goal, principles, significance. 
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DIRECTIONS OF USE THE INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE 
DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM IN AZERBAIJAN 

 
Summary 

It is known that many areas of activity play an important role in the overall development of the 
economy, and one of them is the transport and logistics system.   The transport and logistics system 
plays a certain role in increasing the incomes of countries, in solving economic and social 
problems, in the development of international relations, in accelerating integration between 
peoples and cultures, in the development, dissemination and exchange of technologies, in 
accelerating other local, regional and international processes. The location of Azerbaijan at the 
junction of the main international trade, transport and logistics routes, the existing economic, 
political, social and other favorable factors in the country, the liberation of our territories from the 
Armenian occupation expand the development opportunities of the logistics and transport system 
in our country. We believe that the use of the experience of foreign countries in the development 
of the national transport and logistics system creates the basis for achieving greater success in the 
short term and ensuring rapid development. The facts show that the use of advanced experience is 
extremely useful in reconstructing the infrastructure of the transport and logistics system, 
improving the quality of transport services, improving the material and technical base, solving 
other problems and ensuring rapid development. The research is devoted to the study of 
international experience in this field and the identification of models that are considered effective 
in application in the conditions of Azerbaijan, and therefore its relevance is not questionable. 

The purpose of the research is to make proposals for the use of appropriate practices and 
approaches of developed countries in the development of the concept of formation and sustainable 
development of transport and logistics system in Azerbaijan. 

The methodological basis of the research consists of research works and scientific-theoretical 
approaches dedicated to the formation and development of the transport and logistics system. 

Research methods. Methods of analysis, comparison, analytical generalization and synthesis 
were used during the research.   

Scientific novelty of the research. As a result of the research, the conceptual approaches that 
laid the foundation for the development of transport and logistics in developed countries were 
compared, summarized and identified components of the model that should be used in the 
development of transport and logistics Azerbaijan. 

Key words: transport, logistics, foreign experience, development of transport in Azerbaijan. 
 

Introduction 
There are many well-founded ideas about the role and importance of logistics in the economy 

of any country. It is important to note the impact of the logistics system on the sustainable 
development of national, regional and international economic systems, increasing competitiveness 
and profitability, and solving many socio-economic problems. 

In the modern, globalized and developing world, the role and importance of the logistics and 
transport system is steadily increasing. In general, the delivery of products and raw materials, 
information, other demand products and services from the supply and production sources to the 
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consumer becomes possible thanks to the efficient organization and implementation of complex 
logistics operations. Transport and logistics as a unified system organizes and manages the flow 
of material and intangible products from the source to the final destination in order to meet the 
needs of consumers. 

 
Discussion 

The term “logistics”, widely used in modern scientific sources and previously associated with 
military industry, means “laubja” of Greek origin (warehouse, storage), “loggia” of Italian origin 
(store, collect), “loger” of French origin (to equip, to organize). From the 70s of the twentieth 
century, the term logistics began to be used also in non-military areas and be considered as “the 
art and science of producing, acquiring and distributing material and non-material goods in places 
of demand and in quantities that are in demand” [1, p. 9-13]. 

Logistics involves the organization of all kinds of activities related to the determination of the 
number of structures and subjects used in any field of service, as well as the selection of time and 
space, the movement, distribution and delivery of products and services delivered from supply 
points to consumers [2, p 18]. 

Logistics besides being the process of controlling the movement of raw materials from any 
starting point to the point of consumption of products, goods, services to meet the needs of 
consume[rs, destruction of out of order commodities, transportation, service, warehouse, 
procurement of materials and information on the safety of the line of movement, other necessary 
work, communication, communication, etc. it also incorporates components [18]. 

Transport-one of the most important areas of transportation of people, cargo, signals and 
information from one place to another, public material production. The general transport system 
includes rail transport, road transport, sea transport, river transport and air transport [19]. 

Logistics as a process performs important functions for society in unity with vehicles and 
services. By performing these functions, the transport and logistics system ensures the creation of 
a single economic space in the country, in the region, purposeful movement of people, cargo and 
services [8, p. 225-230]. 

The experience of developed countries shows that the formation of the transport and logistics 
system plays an important role in ensuring sustainable and balanced socio-economic development 
of the regions and the country as a whole, in its integration into the global economic system. 

The theoretical and methodological foundations of the creation and development of the 
transport and logistics system of significant socio-economic importance consists of general 
systems theory, systems technique, cybernetics, etc.  The transport and logistics system includes 
warehousing, transportation, service, etc.of materials, vital products and financial and information 
flows associated with them, storage, transportation, delivery and it is a complex system envisaging 
the formation and management of its infrastructures. 

Interpretation of the essence of the concept of “logistics system” in the general theory of 
logistics creates the basis for its methodological and organizational-economic efficient 
organization. Logistics system means an economic system with a complex organizational 
structure. This system consists of a set of elements and subjects that serve a single purpose in 
relation to the flow and transportation of products. Logistics is also an important chain of the 
procurement process chain and is an organizational and economic system that plays an important 
role in the process of delivering goods and products from the source of production to the consumer. 

According to another approach, the logistics system is a reverse-related, adaptive system that 
performs certain logistic functions, has several subsystems and developed relationships with the 
environment [6, p. 35]. 

The concept of ”logistics and transport system" is one of the basic concepts of the logistics 
process. In the functioning of economic mechanisms, many systems are involved, and from them 
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let’s consider the principles and methodological aspects of the formation of the logistics and 
transport system.  

In the course of its formation as a complex system, attention should be paid to the fact that the 
main goal consists in ensuring the overall functioning and development of elements in interaction 
and dependence with each other, having specific goals and objectives, but serving a single goal in 
the field of providing transportation and transfer services. Because there are certain methods and 
principles of forming any activity as a single system. These principles can be characterized by 
their advantages and disadvantages. 

The principle means the initial and basic state of science, training and theory. The principle of 
systematicity is considered more favorable for the creation of transport and logistics. This principle 
essentially includes a single process that carries out, organizes the purchase, storage, primary 
processing, production, packaging, transfer and sale of products and raw materials Positive and 
negative aspects of the methods and principles of the formation of the transport and logistics 
system are connected with its basic concepts such as “subject, component, element”, “connection, 
communication” and “sign, characteristic” [5, p. 281-285]. These concepts are the basic concepts 
characterizing the system, they are manifested at a certain level in the process of formation, 
functioning and development. In particular, the interaction and effects of such structures of the 
system as subjects, components and elements, their included subsystems in the process of 
functioning, make it possible to determine the effectiveness of the methods and principles used in 
the period of formation and development. The connection and communication arising between the 
components of the system of various levels and functional purpose, integration is one of the main 
indicators that guarantee its efficient operation.  

The formation of the transport and logistics system is carried out in several stages:  
- determination of the purpose and aim of the system; 
- determination of the scope of the system; 
- creation of objects, components of the system and determination of its structure; 
- determination of the function and responsibility of each object, subsystem of the system; 
- organization of control over the functioning of the system; 
- analysis and evaluation of the results of the activity. 
The purpose of logistics activities consists in the optimal and efficient management of the flow 

of material and intangible products and other processes that accompany this flow. During the 
management of the flow of material and non-material products, it also becomes possible to 
determine the current and perspective level of demand for products and services, the amount of 
raw materials and products to be supplied, produced, stored, transported. 

 In the implementation of the set goals, various objects, subsystems of the system are involved. 
The flow of products and services arises as a result of the activities of objects and subsystems 
included in the logistics system, intermediary entities in various directions, offering them to the 
consumer market by producing services and products. The subjects involved in this process realize 
the objectives of the system by performing the functions they specialize in. 

 As in multifunctional and multicomponent systems, the determination of the purpose of each 
of its components during the formation of the transport and logistics system makes it possible to 
determine both the general purpose of the system and the solvency of the needs for the work to be 
performed and the services to be provided. The ability of the system to meet the needs of the 
market depends on its provision of raw materials and materials, technical, technological, 
personnel, financial and other necessary means, the level of integration of aggregate structural 
components and their efficient activities.  

The large, colorful nature of the volume of current needs in the modern transport and logistics 
market requires the involvement of subjects of activity that offer a wide range of services in the 
process of comprehensive satisfaction of demand for its services during the formation of the 
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system. This allows both to produce complex logistics services, to offer them and to meet the needs 
at a high level, and to determine the subject composition and boundaries of the system. 

Firstly, the transport and logistics system is characterized by such features as complexity, 
subordination, property created by its components, structurality characteristic of complex systems 
[14, p. 60]. Hence, transport and logistics as a system should have certain features, and they must 
necessarily be taken into account in the course of its formation. These characteristics are attributed 
to: 

- unity of objects and elements that create the transport and logistics system; 
- strong interaction between objects and elements that make up the system; 
- the organizational structure of the object and elements to purposefully direct the system-

creating factors; 
- general integration of all objects and elements of the system as a whole. 
For logistics systems, such features as complexity (the multiplicity of their subjects, the 

complexity of inter-subject relationships, the functions performed by the system), and strict 
hierarchy in inter-subject linear or functional management are also considered characteristic [10, 
p. 264].  

The objects and elements that create the transport and logistics system, regardless of their 
functions and significance within the system, are mutually dependent and can effectively function 
in unity with each other. This leads to the expansion and deepening of relations. 

As one of the subsystems of the national economic system, the depth and robustness of inter-
component relationships within the general system can be considered as one of the important 
criteria in determining both the logistics and transport system and its subsystems. Therefore, the 
level of communications and releations directly affects the effective organization of the functional 
activity of elements of any system. 

The relationship between the structural elements of any logical system should be regulated in 
some form, that is, the organizational and managerial structure should be formed. During the 
formation of the management structure, the goals and objectives of the system, its functions, 
directions of activity should be taken into account.. 

Transport and logistics systems, like all large systems, are characterized by integrative 
properties, each of which does not have an individual component. Integrative nature allows the 
system to operatively organize its activities, meet the needs in a timely manner and adapt to the 
conjuncture of the market. 

As practice shows, during the formation of transport and logistics activities, the economic 
factor-its structure governing property relations;  

- the information factor-its structure providing information flows;  
- the factor of supply and flow of raw materials and materials, the technical factor-a set of 

technical means and mechanisms;  
- it determines the factor of the nature of integration of financial flows, the number of partners 

included in the system, their composition and location relative to each other, the volume and range 
of raw materials, products and services, the form and style of management of each partner and 
subsystem, the form of cross-subject communication, etc. is important to take into account.  

The consideration and differentiation of these factors is significant in terms of the 
corresponding determination of the functions of its subjects to the goals of the system. 

To ensure the organization and sustainable development of the logistics and transport system, 
it is necessary to identify its functions and implement the relevant processes to these functions 
(acceptance and systematization of orders, preparation, packaging and transportation of products, 
warehousing, distribution and sales, etc.) to perform systematically. At the same time, when 
creating a logistics and transport system, the creation of an optimal model of the information flow 
system between its structural elements is of great importance. Such a methodological approach to 
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the logistics and transport system allows the identification, effective functioning and management 
of its object, subject, goals and objectives. 

One of the important stages in the process of forming the system is precisely the identification 
of the logistics functions of subjects and subsystems that interact systematically with each other. 
The determination of the functions and responsibility of the subjects guarantees the effectiveness 
of the functioning of the general system and the achievement of the goal [13,  p. 45]. 

There may also be approaches to the formation of the transport and logistics system on the basis 
of various levels, economic and expert methods. The economic method involves the 
implementation of activities freely or with intermediaries, the rational placement of infrastructure 
elements, cost reduction, assessment of the formalization process, organization of lossless storage 
and transportation activities of the system, etc. aspects come to the fore. 

The expert method keeps analysis, evaluation and determination of development directions of 
logistics market, selection of procurement, storage, distribution and delivery strategy, 
identification and solution of problems in activity, determination of favorable communication 
directions with partners, assessment of service level, etc. matters in focus. 

In addition, the organization and operation of the logistics system must meet such criteria as 
scientific validity, reliability, multi-aspect, constructiveness, accuracy, complexity and etc. 

Although it is interesting to consider the listed methods and approaches, concepts and other 
principles, we also consider the study and generalization of existing practices in this area to be 
effective. 

Therefore, it is considered expedient to study and apply the experience of countries that have 
achieved success in the development of the transport and logistics system.Taking advantage of the 
experience of these countries is considered especially important for countries developing logistics 
and transportation systems. 

Economies cooperating in technology, communications, trade and other areas are actively 
participating in the overall integration process, as well as operating in a highly competitive 
environment against the background of the internationalization of production and marketing. 
Economies that seek to compete with their competitors in order to survive, seek ways to produce 
and market better products at lower prices, and achieve new successes in terms of quality and cost 
are becoming the focus of attention and attraction. Today, the level of development of the logistics 
system, the diversity and quality of logistics services, as well as success in the production and 
distribution of raw materials, products and services play a significant role in making countries 
more competitive at the national and international levels.  

Increasing competition in the global transport and logistics market requires the formation of 
new approaches to the organization and development of transportation services. One of the main 
goals of these approaches is to develop and implement efficient delivery mechanisms in the supply 
chain, to create and apply innovative technologies in the field of logistics, to improve the quality 
of services, to achieve customer satisfaction and to create positive impressions. is to be made. In 
order to achieve these goals, in addition to the timely delivery of raw materials and supplies to the 
required destination, it is considered expedient to provide many additional support services. 

Reducing transportation costs, improving service culture, strict adherence to the regimes of 
transportation and storage of various products, diversification of distribution channels, etc. can be 
attributed to the mentioned services. The production and offering of this group of services to 
consumers is possible through integrated logistics systems, which are organized in accordance 
with modern requirements and include subsystems with the ability to provide basic and additional 
(support) services to the infrastructure.   

International experience shows that the formation of integrated logistics systems at all levels, 
the provision and implementation of logistics services to ensure the flow of raw materials and 
products allows to achieve more effective results. The logistics system, characterized as a complex 
of various subsystems and infrastructure elements for the implementation of logistics operations 
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in the local area, has various formation and development features depending on many regional 
development features and traditions, resource potential, socio-economic, geostrategic and other 
factors. 

According to world experience, the process of formation and development of the logistics 
system in each country is based on general principles, but also requires consideration of specific, 
different features [10, p. 264-265]. Therefore, depending on these features, functions of the 
logistics system in different countries, structure, composition of subsystems, income level, period 
of self-realization of investments, the principle of the approach of the logistics system and other 
factors are different. For example, transport and logistics systems such as “reverse services” in 
Turkey, “cargo turnover center” in Germany, “cargo village” in England, “all kinds of delivery” 
in Italy, “cargo platform” in the Netherlands, “intermodal terminal” in France, “logistics hub” in 
Sweden is characterized. Just as the names of logistics systems sound different in different 
countries, so do their purposes and purposes. For example, effective use of the country's strategic 
capabilities and transit potential in Turkey, greater involvement of transit cargo by sea through 
liberalization of services in seaports in connection with increased competition in maritime 
transport in Italy, ensuring interconnection of all modes of transport in Germany, using the 
opportunities of multimodal transportation in France and the Netherlands is considered as the main 
goal [9; 17; 3, p.189-190]. The share of the logistics system in the composition of the revenues of 
the transport complex of countries, saving opportunities, the timing of self-realization of 
investments and other indicators are also diverse. Revenues are 15% in Turkey, 25% in Germany, 
31% in France, 40% in the Netherlands and an average of 30% in Central and Eastern Europe. The 
application of multimodal transportation technologies by logistics systems allows consumers to 
save 12-15% on service costs. The average repayment period of logistics systems in European 
countries is 5-9 years. 

The first transport and logistics systems in European countries began to take shape in Germany 
in the 1980s. The main goal of this system was to achieve the maximum reduction of costs for the 
delivery of products, and the location of the system was chosen according to this principle. The 
first logistics center in Bavaria had well-developed rail and road routes, and a base and 
warehousing infrastructure close to major consumer settlements. 

Transport and logistics systems established in the countries of the European Union are divided 
into five groups according to their scope of activity: general European importance, partly general 
European importance, secondary regional importance, national auxiliary and regional (local 
auxiliary). 

According to many European countries, as a result of the operation of logistics systems, the 
cost of supply and storage of raw materials and finished products will be reduced by 15-30%, 
transport costs by 7-20%, and total logistics costs by 12-35%, which will contribute additional 
income to be received to the state budget [11, p. 29-31].  

Germany, a leader in the use of logistics opportunities in Europe, is also the first country to 
establish a logistics center in Ingolstadt, Bavaria. 460,000 people work in the logistics sector, 
earning $ 19 million (€ 17 million). The volume of payments to the state budget of the logistics 
system is 25%. 

As in many areas, there are specific features of the German approach in the field of logistics. 
Three important factors are taken into account, including the participation of the public sector in 
all stages of the process of creating and developing a logistics system in Germany: 

1. Provide serious state support based on federal and general federal territorial legislation, i.e., 
allocation of targeted investments and subsidies; 

2. Specific definition of duties and powers of the legal entity or individual creating the logistics 
system in the field of acquisition of land for construction, identification of sources of financial 
support, preparation of programs and documents for construction and other works and organization 
of construction control; 
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3. Management of logistics systems established with the participation of the state by the 
“Supervisory Body” formed by the representation of the parties.  

One of the important features for most logistics systems in Germany is the creation of major 
transport routes, especially near railway junctions, and the use of mainly road and rail transport 
and engineering-communication systems. 

Turkey is one of the countries with extensive logistics capabilities. The main transit cargo and 
trade routes in the East-West direction pass through the territory of Turkey, which has a very 
important strategic position. These routes pass through Turkey to the Mediterranean Sea and 
extend to all regions of the world. Surrounded by seas from three sides, direct access to warm seas 
significantly increases the country's logistics potential. So, the main competitive advantage of the 
Turkish logistics system is its strategic position. There are 56 countries within a 4-hour flight from 
Turkey, and 1.5 billion people live in these countries. About half of the world's imports are carried 
out in the region, and the effective use of these opportunities plays an important role in the 
development of the country's logistics system. However, these opportunities and potentials are not 
yet used effectively. 

According to the report, Turkey's logistics capacity is estimated at $ 50-60 billion, which is 1% 
of the world's logistics system. The level of use of these opportunities in recent years is $ 6-7 
billion, which is only 12% of the available opportunities. 

Among the factors hindering the full use of the existing potential are the incomplete 
modernization of railway and sea infrastructure, the existence of unregistered logistics companies, 
the lack of necessary investment, weak state support for the sector, and so on. 

The small amount of investment in the development of the logistics system also has a negative 
impact on development and the use of potential. Today, the share of investment in the logistics 
system of developed countries in the world economy in GDP is 1.5-2%, in developing countries 
0.2-0.5%. In Turkey, this share is 0.3%. In developed countries, the share of investments in the 
logistics system in total annual investments is 15-40%, in developing countries it is 2-5%, while 
in Turkey this figure is 3% per year [16].  

According to the World Bank's Logistics Level Index 2018, Turkey's logistics system ranked 
27th in 2012, 30th in 2014, 34th in 2016 and 47th in 2018. In general, the level of development of 
the logistics system in Turkey is declining by six indicators compared to the previous reporting 
period. In particular, there is a serious decline in customs clearance, infrastructure and competition 
[4].  

Over the past five years, the volume of the logistics sector in Turkey has increased by 52%, the 
total annual turnover of logistics companies has increased by an average of 30% to $ 15 billion, 
and the structure of the system has undergone significant changes. Thus, the number of companies 
has decreased and competition has intensified. The continuation of this trend is expected to shift 
competition from price-oriented to technology-oriented.   

Italy is one of the countries in Europe with the principles of creating a developed logistics 
system. These principles provide for the provision of logistics services, the coordinated operation 
of vehicles to ensure the flow of raw materials, products and information, the transportation of 
transit cargo by sea.   

The main conceptual approach to the process of establishing a logistics system in this country 
is as follows: 

- proximity to national and trans-European, cross-border road, air and water transport routes; 
- proximity to production and industry; 
- proximity to terminals that provide transportation of vehicles with major export products. 
At present, the logistics systems operating in the main production areas of Italy have intermodal 

networks created with the joint investment of the state, the transport company "Cemat" and the 
railways. Logistics systems with Intermodal networks operate in Verona, Parma, Torino, Bologna, 
Venice and other industrial and production centers. The Bologna transport and logistics system, 
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jointly created by the public-private sector and located and operating at the intersection of 
important railway and road transport routes, is Italy's largest logistics system. This logistics system 
provides 35% of domestic freight and its infrastructure includes road and rail transport networks, 
a container terminal, and structures providing various support services. This logistics system 
includes 112 national and international transport and logistics enterprises.   

The Netherlands is one of the countries in the world with a highly developed logistics system. 
More than 12000 logistics companies operating in the country provide various services [12, p. 
256-257].  

The main characteristics of Dutch logistics systems are: 
- mechanization and automation of the process of processing of raw materials and products; 
- presence of representations in many countries of the world; 
- dominance of logistics systems with small and flexible structure; 
- has the largest storage area in the world; 
- participation of staff mainly in the provision of customs, catering and other services. 
The development of the Dutch logistics system is managed by the Ministry of Transport and 

Water Resources. The ministry focuses on providing access to international logistics systems, 
identifying and eliminating problems occurring in the system, studying conjuncture in the 
International Logistics Market and using market opportunities effectively, preparing 
recommendations in the field of optimization of service procedures and other issues. Programs and 
concepts for the development of the country's logistics system are developed by a special institute 
- DINALOG. 

If we look at the approaches to the development of the logistics system in other European 
countries, we see that the measures taken in the field of logistics in France are based on the 
principle of close cooperation between state and regional authorities. The Ministry of Ecology, 
Energy, Long-Term Development and Territorial Development directs and supervises the 
activities and development of the logistics sector. 

In Switzerland, logistics systems are private enterprises established as joint stock companies. 
As members of the Swiss Confederation of Entrepreneurs, these enterprises provide transportation 
and logistics services and mainly represent the interests of the Confederation of Entrepreneurs. 

Georgia's transport and logistics system is one of the factors ensuring the country's economic 
and social development. Georgia's favorable geographical position has paved the way for Georgia 
to become a regional transport hub, an important part of the Europe-Central Asia transport 
corridor, the Great Silk Road. As a transit country, Georgia ensures economic development by 
actively participating in the provision of logistics services and transportation of goods and 
products. The participation of existing modes of transport in the country (rail, road, sea, air and 
pipeline transport) in transit and import-export operations has a positive impact on the 
development of its logistics system. 

However, like many developing countries, the level of development of the transport and 
logistics system in Georgia does not correspond to the level of use of existing opportunities. Thus, 
the revenues of the transport and logistics system make up 6.3% of the country's GDP [15].  
Georgia is not among the 100 countries in the World Bank's (WB) assessment of the level of 
development of transport and logistics systems. In order to achieve the development of the logistics 
system using the existing opportunities, the Georgian government should prefer to formulate a 
national transport logistics strategy, attract investment in infrastructure projects that increase the 
efficiency of the transport system, improve logistics services, solve existing infrastructure 
problems, integrate into international transport networks and simplify logistics procedures.  

Georgia's logistics system has great prospects for development within the integrated transport 
network in the South Caucasus. However, factors such as natural-geographical and economic-
geographical factors, location of the transport network, conditions of transport operation have a 
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positive impact on the expansion and development of the country's transport networks, local 
conflicts in the region seriously hamper development. 

Georgia's transport and logistics infrastructure, airports and road network have been overhauled 
in recent years, railway lines have been renewed, and a new port (Anaklia) has been built and put 
into operation. There is a tendency to increase multimodal transportation in logistics systems, 
which leads to the use of different modes of transport and the development of logistics 
infrastructure. Georgia has the opportunity to actively participate in intermodal transportation, 
which expands its opportunities to offer high quality and affordable transportation services. 

Effective use of international experience and strategic position of the country in the formation 
and development of the existing logistics system in Russia, cooperation with companies operating 
in the global logistics market and promotion of these companies in the country, mergers of local 
logistics companies with foreign companies. joint use, renewal of the structure for the widespread 
use of multimodal transport, taking advantage of container transport, etc. issues are a priority in 
Russia. 

At the same time, Russia's transport strategy until 2030 emphasizes the development of the 
logistics system and the reconstruction of the infrastructure of logistics systems, strengthening 
public-private partnership in the creation of terminals, integration into international transport and 
logistics systems, transport corridors [7].  

 
Results 

Considering the approaches, concepts and principles of the formation and development of the 
logistics system in different countries, it can be concluded that each country has individual 
approaches to the development of this area. The main principles and concepts in these approaches 
are regional and geographical factors, the potential of natural and infrastructure resources, 
accessibility of various supply sources and production factors, the attention of Public 
Administration structures to the development of the logistics system and the level of state support, 
the presence of interested parties in attracting innovations to this field, the activity of relevant 
structures in, it is determined according to the opportunities and level of cooperation of the public-
private sector, the conjuncture of the world logistics market and other factors, current and strategic 
activities are regulated. 

It is considered expedient to take into account each of these factors in the process of 
development of the transport and logistics system in Azerbaijan. The use of the mentioned issues 
at various stages of the development of the transport and logistics system in our country will 
prevent the emergence of various problems in the development of the national logistics system and 
ensure its rapid development. 
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Azərbaycanda nəqliyyat və logistika sisteminin inkişafında beynəlxalq təcrübədən istifadə 

istiqamətləri 
 

Xülasə 
Məlumdur ki, iqtisadiyyatın ümumi inkişafında bir çox fəaliyyət sahələri mühüm rol oynayır 

və həmin sahələrdən biri də nəqliyyat və logistika sistemidir. Nəqliyyat və logistika sistemi 
ölkələrin gəlirlərinin artmasında, iqtisadi və sosial problemlərin həllində, beynəlxalq münasibət-
lərin inkişafında, xalqlar və mədəniyyətlər arasında inteqrasiyanın sürətlənməsində, texnologiya-
ların inkişafında, yayılmasında və mübadiləsində, digər lokal, regional və beynəlxalq proseslərin 
sürətlənməsində müəyyən rol oynayır. Azərbaycanın əsas beynəlxalq ticarət, nəqliyyat və logistika 
marşrutlarının qovşağında yerləşməsi, ölkədə mövcud iqtisadi, siyasi, sosial və digər əlverişli 
amillər, ərazilərimizin erməni işğalından azad edilməsi ölkəmizdə logistika və nəqliyyat 
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sisteminin inkişaf imkanlarını genişləndirir. Hesab edirik ki, milli nəqliyyat və logistika sisteminin 
inkişafında xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməsi qısa müddətdə daha böyük uğurlar 
qazanmağa və sürətli inkişafın təmin edilməsinə zəmin yaradır. Faktlar  göstərir ki, qabaqcıl təc-
rübədən istifadə nəqliyyat və logistika sisteminin infrastrukturunun yenidən qurulmasında, nəq-
liyyat xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində, maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsin-
də, digər problemlərin həllində və sürətli inkişafın təmin edilməsində olduqca faydalıdır. Tədqiqat 
bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə və Azərbaycan şəraitində tətbiqi səmərəli  hesab 
edilən  modellərin müəyyən edilməsinə həsr edilib və ona görə aktuallığı şübhə yaratmır.  

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanda nəqliyyat və logistika sisteminin formalaşdırılması və 
davamlı inkişafı konsepsiyasının işlənməsində inkişaf etmiş ölkələrin faydalı təcrübələrindən və 
yanaşmalarından istifadə edilməsi məqsədilə təkliflər verməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodoloji bazasını nəqliyyat və logistika sisteminin inkişafına həsr edilmiş 
tədqiqat əsərləri və elmi-nəzəri yanaşmalar təşkil edir.   

Tədqiqat üsulları. Tədqiqat zamanı təhlil, müqayisə, analitik ümumiləşdirmə və sintez 
üsullarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Aparılmış araşdırmalar nəticəsində inkişaf etmiş ölkələrdə nəqliyyat 
və logistika sahəsinin inkişafına zəmin yaradan konseptual yanaşmalar müqayisəli təhlil edilmiş, 
ümumiləşdirilmiş və ölkəmizdə nəqliyyat və logistika sisteminin inkişafında istifadə edilməsi 
məqsədəuyğun olan modelin komponentləri müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: nəqliyyat, logistika, xarici təcrübə, Azərbaycanda nəqliyyatın inkişafı. 
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Направления использования международного опыта в развитии  

транспортно-логистической системы в Азербайджане 
 

Резюме 
Известно, что многие сферы деятельности играют важную роль в общем развитии эконо-

мики, и одной из таких сфер является транспортно-логистическая система. Транспортно-
логистическая система играет роль в увеличении доходов, решении экономических и 
социальных проблем, развитии международных отношений, ускорении интеграции между 
народами и культурами, разработке, распространении и обмене технологиями, ускорении 
других местных, региональных и международных процессов. Расположение Азербайджана 
на пересечении важнейших международных торговых, транспортных и логистических 
путей, наличие в стране экономических, политических, социальных и других благоприят-
ных факторов, освобождение наших территорий от армянской оккупации расширяют воз-
можности развития логистической и транспортной системы в наша страна. Мы считаем, что 
использование зарубежного опыта в развитии национальной транспортно-логистической 
системы создает основу для большего успеха в краткосрочной перспективе и быстрого 
развития. Факты показывают, что использование передового опыта весьма полезно при 
перестройке инфраструктуры транспортно-логистической системы, повышении качества 
транспортных услуг, совершенствовании материально-технической базы, решении других 
задач и обеспечении опережающего развития. Исследование посвящено изучению 
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международного опыта в этой сфере и выявлению моделей, которые считаются эффек-
тивными в контексте Азербайджана, в связи с чем не вызывает сомнений его актуальность. 

Цель исследования - внести предложения по использованию полезного опыта и подходов 
развитых стран в формировании транспортно-логистической системы Азербайджана и 
разработке концепции устойчивого развития. 

Методологическую основу исследования составляют исследовательские работы и науч-
но-теоретические подходы, посвященные развитию транспортно-логистической системы. 

Методы исследования. В ходе исследования использовались методы анализа, сравнения, 
аналитического обобщения и синтеза. 

Научная новизна исследования. В результате исследования концептуальные подходы, 
составляющие основу развития транспорта и логистики в развитых странах, были 
сопоставлены, обобщены и выделены компоненты модели, пригодные для использования 
при развитии транспорта и логистики в нашей стране. 

Ключевые слова: транспорт, логистика, зарубежный опыт, развитие транспорта 
в Азербайджане. 
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TURİZMİN STATİSTİKASININ TƏKAMÜLÜNÜN TARİXİ-ELMİ ASPEKTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Turizm dünya iqtisadi sistemində sürətlə inkişaf edən fəaliy-

yət növlərindən biridir. Turizmin təşkili, idarə edilməsi və inkişafının təmin edilməsində mühüm 
rol oynayan peşəkar kadrların hazırlanması vacib vəzifələrdən biridir. Turizm sahəsində geniş bi-
liklərə malik kadrların hazırlanmasında turizmin statistikasının metod və alətlərinin öyrənilməsinə 
geniş yer verilməlidir. Çünki, turizm sahəsində fəaliyyətin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi, sis-
temləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və s. məsələlərin həlli üçün statistik məlumatların böyük rolu 
və əhəmiyyəti var.  Müasir dövrdə informasiyanın əhəmiyyətini nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, 
turizmin statistikası bu sahədə mövcud vəziyyət barədə analitik məlumatların əldə edilməsinin 
mühüm vasitələrindən biridir. Eyni zamanda turizmin statistikası bu sahənin funksional əlamətlə-
rinin, müxtəlif xüsusiyyətlərinin və bütövlükdə turizmin dərk edilməsi baxımından da əhəmiyyətli 
hesab edilir. Turizmin statistikasının aparılması nəticəsində əldə edilən informasiyalar həm də tu-
rizm sənayesinin, onun müxtəlif səviyyəli subyektlərinin idarə edilməsi prosesində adekvat qərar-
ların qəbul edilməsində böyük rol oynayır.  

Tədqiqatın məqsədi turizmin təşkili, idarə edilməsi və inkişafında mühüm informasiyaların 
əldə edilməsində mühüm rol oynayan turizmin statistikasının ümumi statistika elminin bir sahəsi 
kimi formalaşmasını şərtləndirən amilləri və funksional əlamətləri sistemləşdirmək və təkmilləş-
dirmək məqsədilə təkliflər verməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodoloji bazasını bu sahədə mövcud olan elmi-nəzəri yanaşmalar təşkil edir.   
Tədqiqat zamanı analiz, müqayisə, analitik ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma və sintez metod-

larından istifadə edilmişdir.   
Tədqiqatın elmi yeniliyi - Turizmin statistikasının formalaşması və inkişafına elmi-nəzəri ya-

naşmalar qruplaşdırılmış, turizmin statistikasında tətbiq edilən üsul və alətlərin təkmilləşdirilməsi 
istiqamətləri müəyyən edilmişdir.  

Açar sözlər: turizmin statistikası, turizmdə statistik metodlar, köməkçi hesablar, statistik ana-
liz üsulları.     

 
Giriş 

Məlumdur ki, son bir neçə onillikdə  dünya iqtisadi sistemi ciddi böhranlar, ziddiyyətlər, qlobal 
bazarlar uğrunda strateji mübarizələr, transformasiyalar və inteqrasiya proseslərinin baş verməsi 
dövrü kimi xarakterizə edilir. Bu proseslər müxtəlif fəaliyyət sahələrinin güclənməsi və qlobal 
iqtisadi güc mərkəzlərindən birinə çevrilməsi, digərlərinin sıradan çıxması, yeni bazarların yara-
dılması, transmilli korporasiyaların meydana gəlməsi və s. kimi nəticələr yaratmışdır. 
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Qlobal iqtisadi sistemdə sürətlə inkişaf edən, ciddi iqtisadi təsirlər yaradan, dinamik inkişaf 
edən və bir çox problemlərin həllində mühüm rol oynayan sahələrdən biri də turizm fəaliyyətidir. 
Son illərin qlobal iqtisadi sisteminin təhlili göstərir ki, həqiqətən turizm müasir dünya iqtisadi 
sisteminin inkişafında mühüm rol oynayır. Turizm dünya ÜDM-inin 9%-ni, hər 11 iş yerindən 
birini, investisiyanın 6%-ni, bütün ixracın 6%-ni və xidmət bazarının 25%-ni təşkil edir [9]. Bu 
göstəricilər turizm sənayesinin iqtisadiyyatda əhəmiyyətini və onun mühüm rolunu, sosial-iqtisadi 
problemlərin həllində payının kifayət qədər yüksək olmasını sübut edir. 

Turizm sektorunda ən yüksək inkişaf səviyyəsi 2019-cu ildə müşahidə olunub. Ümumdünya 
Turizm Təşkilatının (ÜTT) məlumatına görə, 2019-cu ildə turizmin illik dövriyyəsi 4,7 trilyon 
dollar təşkil edib. Turizm fəaliyyətindən gələn gəlir isə 1,48 trilyon dollar təşkil edib. Həmin ildə 
turizmin dünya ÜDM-də payı 10,4% təşkil edib, dünyada hər 10 iş yerindən biri, iqtisadiyyatın 
bütün sahələrinə qoyulmuş ümumi investisiyaların 4,4%-i turizm sənayesinə yönəldilib ki, [12] bu 
da kifayət qədər böyük göstəricidir.  

Bildiyimiz kimi, son illər dünya iqtisadiyyatında mənfi effektlər yaradan  hadisələrdən biri də 
Covid-19 pandemiyasıdır. Əksər sahələrdə olduğu kimi pandemiyanın yaratdığı müəyyən məhdu-
diyyətlər turizmin inkişafına da çox böyük  mənfi təsir etmişdir. Eyni zamanda bu pandemiyanın 
mənfi təsirlərinə baxmayaraq turizm sənayesi dünyada ən sürətlə inkişaf edən sahələrdən biri kimi 
qəbul edilir.  

Bir çox qlobal hadisələr, xüsusilə, 2009-cu il qlobal iqtisadi böhranından sonra turizm sənayesi 
daha kütləvi xarakter almağa və müxtəlif turizm regionlarında illik 4-8% artımla sürətlə inkişaf 
etməyə başladı. Lakin bu dinamika 2020-ci ildə covid-19 pandemiyası ilə əlaqədar ciddi geriləmə 
yaşadı və həmin il dünyada turist səfərlərinin sayı 2019-cu illə müqayisədə 74%, turizm gəlirləri 
1,3 trilyon dollar azaldı. Turizmlə bağlı təxminən 120 mln. iş yerləri bağlandı [13].  

Turizmdə ən yüksək inkişaf həddinin qeyd edildiyi 2019-cu ildən sonrakı iki ildə (2020-2021) 
beynəlxalq turizm koronavirus infeksiyasından ən çox mənfi təsirə məruz qalan sahə olub. BMT-
nin mühüm strukturlarından olan ÜTT-nin son məlumatlarına görə, 2021-ci ildə beynəlxalq turist 
səfərlərinin sayının 2019-cu illə müqayisədə 70-75% azalacağı gözlənilir və turizm iqtisadiyyatın-
da hələ də pandemiyanın ağır mənfi təsiri özünü göstərəcək. Turizmin birbaşa ümumi daxili məh-
sulu 2020-ci ildə olduğu kimi daha 2 trilyon dollar itirə bilər ki, bu da böyük itki hesab edilir. 
2021-ci ildə turizm ixracı da 2019-cu ildə qeydə alınan 1,7 trilyon dollardan xeyli aşağı olacaq və 
bu rəqəmin 700-800 milyon dollar səviyyəsində qalacağı proqnozlaşdırılır [11].  

ÜTT-nin 18 yanvar 2022-ci il tarixli pres-relizinə görə, 2021-ci ildə beynəlxalq səviyyədə turist 
səfərlərinin sayı 2020-ci illə müqayisədə 4% (415 milyon nəfər) artıb. Gğründüyü kimi artıq tu-
rizm səfərlərində müəyyən artım müşahidə edilməyə başlayıb, lakin bu, pandemiyadan əvvəlki 
rəqəmdən 72% azdır [14]. 2021-ci ilin ikinci yarısında bu artım əksər ölkələrdə peyvəndin həyata 
keçirilməsi və bəzi ölkələrdə giriş məhdudiyyətlərinin yumşaldılması nəticəsində mümkün olub. 
Bu dövrdə turist səfərləri 2019-cu illə müqayisədə 62% azalıb. Lakin omikron virusunun yayılması 
nəticəsində 2021-ci ilin dekabrından etibarən ziyarətlərin sayında yenidən azalma müşahidə edil-
məyə başlayıb. 

2020-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə regional artım subregionlarda - Avropa və Amerikada 
müvafiq olaraq 19% və 17% olmuşdur. Bu göstəricinin Karib dənizi hövzəsi ölkələrində 63%, 
Aralıq dənizi ölkələrində 57% və Mərkəzi Amerikada 54% olduğu bildirilir. Qeyd edilən region-
larda və subregionlarda turist səfərlərində artımın müşahidə edilməsinə baxmayaraq, ümumi turist 
səfərlərinin sayı 2019-cu illə müqayisədə 56% azdır. Afrika bölgəsində də bu meyil müşahidə 
edilmiş, gələnlərin sayı 2021-ci ildə 2020-ci ilə nisbətən 12% artsa da, 2019-cu illə müqayisədə 
74% az olmuşdur. Dünyanın digər turizm regionları və subregionlarından olan Yaxın Şərq, Asiya 
və Sakit Okean regionlarında ziyarətçilərin sayı 2020-ci illə müqayisədə müvafiq olaraq 24% və 
65% azalmışdır.  

2021-ci ildə turizmdən əldə edilən gəlirlər 700 milyard dolları az da olsa keçmişdir ki, bu da 
2020-ci ildəkindən bir qədər çoxdur. Mühüm amillərdən biri də budur ki, bir turistdən əldə edilən 
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gəlir, ilkin hesablamalara görə, 2020-ci illə müqayisədə 200 dollar artaraq 1500 dollar təşkil emiş-
dir və bu, turizm təkliflərinin tələbə nisbətən məhdud olması ilə əlaqədardır [13]. ÜTT-nin eks-
pertlərinin fikrincə, 2024-cü ildən sonra beynəlxalq turizmdə 2019-cu il səviyyəsinə çatmaq 
mümkün olacaq. Turizmin 2022-ci ildə 58%, 2023-cü ildə isə 48% artacağı proqnozlaşdırılır. 

Göründüyü kimi, son illər qlobal pandemiyanın mənfi nəticələrindən irəli gələn bəzi inkişaf 
problemlərinə baxmayaraq, turizm sahəsinin qısa zamanda öz populyarlığını və kütləvi xarakterini 
bərpa edəcəyi şübhəsizdir. Bu həm də ona görə baş verəcək ki, insanlar üç ilə yaxın müddətdə 
səfər etmək və turizm xidmətlərinin istehlakçısı olmaq imkanlarından məhrum olduqları üçün on-
ların yerdəyişmə istək və arzuları izafi həddə toplanmışdır və bu istəyin reallaşdırılması üçün mün-
bit şərait gözləyirlər. Bir növ insanlarda “səyahət aclığı” sindromu yaranıb və bu “aclıq” aradan 
qaldırılmalıdır. 

İnsanların tələbatının ödənilməsində mühüm rolu, ümumi xidmət bazarında yüksək payı, pla-
netin hər beş nəfər sakinindən birinin turizm xidmətlərinin istehlakçısı olduğunu nəzərə alaraq, 
turizmin müxtəlif aspektlərinin, o cümlədən onun statistik məlumatlarının sistemli şəkildə öyrə-
nilməsinə xüsusi diqqət yetirmək zərurəti yaranır. Eyni zamanda, bu fəaliyyət daha çox statistik  
göstəricilərlə xarakterizə edilə bildiyi üçün turizmin statistika məsələlərinin tədqiqinə xüsusi 
diqqət verilməsi məsələsi ön plana çıxır. Ona görə turizmin statistikasının ayrıca bir elmi sahə kimi 
yaranması və təkamülü prosesinin öyrənilməsi, müasir turizmin fəaliyyət sahəsi kimi maliyə-
iqtisadi göstəricilərinin dinamikasının, inkişaf qanunauyğunluqlarının, o cümlədən müasir inkişaf 
meyillərini şərtləndirən amillərin müəyyən edilməsində əhəmiyyətli məsələlərdən biridir.  

Məlumdur ki, statistik uçot problemləri turizm tədqiqatlarında əsas yerlərdən birini tutur [1, s. 
23]. Ona görə də turizm statistikasının formalaşması və təkmilləşdirilməsi məsələlərinə həsr edil-
miş araşdırmaların aparılması hər zaman  aktuallığını qoruyub saxlayır. Bu sahədə aparılan tədqi-
qatlar müəyyən dərəcədə turizmin statistikasının bu sahənin inkişafındakı yeri və roluna dair ba-
xışların təkamülünü əks etdirir və onun iqtisadi effektlərini qiymətləndirməyə çalışır. 

Turizm statistikasının inkişafı məsələləri məhz ümumi statistika elminin bir sahəsi kimi, 
xüsusiləşdirilmiş formada, yəni ümumi statistika fonu nəzərə alınmaqla bilavasitə turizmin mahiy-
yətinə müvafiq formada öyrənilməlidir [7] Müasir turizm statistikasının inkişafı bütövlükdə sta-
tistika elminin inkişafı ilə, eləcə də ən çox öyrənilən müasir dövrün fenomeninin-turizmin tarixi 
ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Turizmdə ilk statistik müşahidələr XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəl-
lərinə, bir sıra Avropa ölkələrində təşkil olunmuş turizmin formalaşması və inkişafı, turist axınla-
rının həcminin sürətlə artdığı vaxta təsadüf edir.  

Eyni zamanda elmi təhlildə turizmə dair statistik məlumatlardan geniş istifadə edilməklə turiz-
min müxtəlif aspektləri və problem mövzuları üzrə ilk ətraflı tədqiqatlar meydana çıxdı. Avropa 
ölkələrində turist axınının müntəzəm uçotu 1920-ci illərin sonundan başlanmışdır. Bununla belə, 
rəsmi turizm statistikası “öz müqəddəratını təyinetmə” üçün güclü təkan almasına baxmayaraq, 
statistikanın müstəqil bir qolu kimi meydana çıxmamışdır. Bu proseslərlə həm də paralel olaraq 
qeyri-rəsmi (alternativ) turizm statistikası formalaşdırılırdı.  

Turizm proseslərinin inkişafı dalğasında yaranan könüllü ictimai təşkilatlar turistləri sadəcə 
saymaqla statistik məlumat toplamaq məsuliyyətini öz üzərinə götürdülər ki, bu da elementar uçot 
və təsviri funksiyaların yerinə yetirilməsi kimi qiymətləndirilə bilərdi. Həmin dövrdə turizm sta-
tistikasının təşkili üçün vahid ardıcıl sistemin, statistik məlumatların toplanması və emalı üçün 
tənzimlənən metodologiyanın olmaması, toplanmış məlumatların kifayət qədər tamlığına və düz-
günlüyünə, turizmdə statistik müşahidənin vaxt, vahidlər və obyektlər baxımından uyğunsuzluğu-
na səbəb olmuşdur. Turizm statistikasının sistemli və konseptual əsaslarla formalaşmasında  Mil-
lətlər Liqasının (indiki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) XX əsrin 20-ci illərində turizm sahəsində 
qlobal səviyyədə əhəmiyyətli olan statistik standartların yaradılması sahəsində gördüyü işlərin 
qeyd edilməsi lazımdır. Burada əsas vəzifələrdən biri turizmdə statistik müşahidələrin obyektini 
dəqiq müəyyən etmək idi. 1970-ci illərə qədər aparıcı ekspertlər statistik müşahidə vahidləri kimi 
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turistlərin bir sıra xüsusiyyətlərinə diqqət yetirirdilər ki, bu da onları bütün səyahət edənlərin 
ümumi kütləsindən fərqləndirməyə imkan verirdi.  

1970-ci illərin sonlarından turizm statistikasının inkişafında yeni mərhələ başlanmışdır. Bu 
dövrdə turizm iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən birinə çevrilmiş, statistika elmində “giriş-çıxış” 
cədvəlləri hazırlanmış, statistik uçot və hesabat standartlaşdırılmış, milli uçot sisteminin cədvəlləri 
tərtib edilmişdir. Bu mərhələ turizm statistikasında tədqiq və təhlil obyektinə sistemli yanaşmanı 
təsdiq edən işlərin meydana çıxması və turizmdə köməkçi hesabın tərtibi ilə əlamətdar olmuşdur.  

Turizm statistikasında köməkçi hesabın [8] yaradılması və inkişafı onu beynəlxalq təşkilatların, 
xüsusilə Ümumdünya Turizm Təşkilatının, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının, Avropa 
İttifaqının Statistika Xidmətinin (Eurostat), eləcə də ayrı-ayrı ölkələrin (ilk növbədə Fransa və 
Kanada), qeyri-dövlət qurumu olan Ümumdünya Səyahət və Turizm Şurası və digər tədqiqat 
subyektlərinin obyektinə çevirmişdir. Turizmin statistikası sahəsində müəyyən işlər görən və təd-
qiqatlar aparan  subyektlərin səyləri turizmin iqtisadi hadisə kimi qiymətləndirilməsinin makroiqti-
sadi statistikaya daxil edilməsinə yönəlmişdi.  

“Turist” uçotunun inkişafı tarixində mühüm mərhələlərdən biri 1991-ci ildə Kanadanın Ottava 
şəhərində Səyahət və Turizm Statistikası üzrə Beynəlxalq Konfransın keçirilməsi oldu. Konfransın 
nəticəsi olaraq statistik məqsədlər üçün hazırlanmış və daxili və beynəlxalq turizmlə bağlı əsas 
anlayışlar, təsnifatlar və ümumiləşdirilmiş göstəricilər toplusu, habelə Turizm Fəaliyyətlərinin 
Aralıq Beynəlxalq Standart Təsnifatı (SİKTA) [5] qəbul edilmişdir ki, bu da olduqca əhəmiyyətli 
sənəd idi.   

Növbəti onillik turizm statistikası sahəsində müxtəlif təşəbbüslərin artması ilə əlamətdar oldu 
və bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Statistika Komissiyası tərəfindən “Turizmin Köməkçi 
Hesabı: tövsiyə olunan metodoloji çərçivə”nin [3] qəbul edilməsi ilə yekunlaşdı. XX əsrdə turizm 
statistikasının ardıcıl sisteminin yaradılması üzrə işlər davam etdirilmiş və təkmilləşdirilmişdir. 
2000-ci illərdə onun təkmilləşdirilməsinə birbaşa təkan verən tədbirlərdən biri də milli mühasibat 
uçotu sahəsində əsas beynəlxalq standartların yenilənməsi oldu.   

2008-ci il milli statistika sistemlərinin (SNA) yeni versiyası qəbul edildi, “Ödəniş balansı və 
Beynəlxalq İnvestisiya Mövqeyi Təlimatı”nın (BPM-6) altıncı nəşri buraxıldı, ISIC və Əsas 
Məhsullar Təsnifatının (CPC) yeni nəşrləri və Statistika üzrə təlimatlar, Beynəlxalq xidmət ticarəti 
statistikası üzrə təlimat buraxıldı. Turizm statistikası ilə bağlı yeni beynəlxalq statistik standartlar 
“Turizm statistikası üzrə tövsiyələr”in ikinci variantında – İRTS-2008-də öz əksini tapmışdır [4]. 
Bu tövsiyələrdə turizmin bəzi növlərinin təriflərinə yenidən baxılmış, turizm istehlakı konsepsi-
yasına aydınlıq gətirilmiş, turizm sektorunda məhsul və fəaliyyət növlərinin təsnifatına düzəlişlər 
edilmiş, turizm sənayesində və iqtisadiyyatın turizmlə əlaqəli sahələrində məşğulluq formalarının 
daha dərin şərhi verilmiş, turizm sahəsində inkişaf göstəricilərinin istifadəsinin genişləndirilmiş 
məcmu siyahısı verilmişdir. IRTS-2008-in inkişafı ilə eyni vaxtda turizm xərcləri və turizm 
istehlakı anlayışları ilə bağlı Turizm Köməkçi Hesabının metodoloji bazasında, yəni, ziyarətçilər 
tərəfindən satın alınan malların uçot sistemlərində müəyyən dəyişikliklər edildi.  

Bu sənədlərdən hazırda dünyanın bir çox ölkələrində istifadə olunur. Turizm statistikasının 
inkişafı təkcə beynəlxalq və milli səviyyədə baş vermirdi. Bu sahədə fəaliyyət göstərən müxtəlif 
mütəxəssislər, tədqiqatçılar, turizm firmalarının rəhbərləri, böyük turizm müəssisələrinin mühasi-
batlıq işçiləri və s. şəxslər turizm statistikasının müxtəlif problemlərinin həll edilməsi, statistik 
hesablamaların aparılması, gələn-gedən turistlərin sayının qeydiyyatı, turistlərin xərcləri və s. mə-
sələlərin dəqiqləşdirilməsi üçün üsullar müəyyən edir, prosesin statistik aspektlərinin təkmilləş-
dirilməsi üçün təşəbbüslər göstərirdilər.   

Akademik səviyədə də ayrı-ayrı alimlər və yaradıcı kollektivlər bu sistemin inkişafına öz töhfə-
lərini veriblər. Turizmin müasir statistik tədqiqatları mövzu müxtəlifliyi ilə xarakterizə olunur.  

Ümumiyyətlə, bu sahədə elmi-tədqiqat aparan alimlərin əsərlərini iki əsas qrupa bölmək 
olar  
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1. Bir çox tədqiqatçılar çoxlu sayda, çoxlu statistik məlumatların təhlili və müasir statistik me-
todlardan istifadə edilməsi əsasında turizmin inkişafı məsələlərinin geniş spektri üzrə tədqiqatlar 
aparmışlar. Birinci qrupa aid edilən əsərlərdə əsasən turistlərin iqtisadi davranışlarını xarakterizə 
edən tədqiqatlar üstünlük təşkil edir. Bu tədqiqat əsərləri formalaşmış və geniş tətbiq edilən meto-
doloji yanaşmalardan, riyazi və iqtisadi statistikanın üsullarından, habelə ekonometrikadan istifadə 
ilə xarakterizə olunur. Müəlliflər zaman sıralarının təhlili metodlarından, xüsusən spektral 
(Fourier) analiz [7], çoxvariantlı statistik analiz üsulları-faktor analizi, klaster analizi [6], cazibə 
modelləri, AİDS modeli (Almost Ideal Demand System) Sistem) [9] və başqa tədqiqat metod-
larından istifadə edirlər.  

Turizm statistikasının sahə strukturunun ətraflı nəzərdən keçirildiyi və araşdırıldığı digər 
yanaşmada turist səfərlərinin statistikası, turizm xərclərinin statistikası, “davranış” statistikası 
(əhalinin turist kimi davranışı) kimi istiqamətlər üzrə  turizm statistikasının metodologiyasına həsr 
edilmiş məsələlər nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda bu istiqamət çərçivəsində turizmdə köməkçi 
hesabların yaradılması və təkmilləşdirilməsi məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılır. [8]. Turizm-
də statistik müşahidənin müxtəlif üsullarından istifadə təcrübəsini ümumiləşdirən işlərə, xüsusən 
də turistlərin seçmə sorğusu metoduna, mobil qrupların cəlb olunduğu müşahidə üsullarına və s. 
həsr edilmiş yanaşmalardan da geniş istifadə edilir.  

Bütün bu metodlar, araşdırmalar, yanaşmalar və təşəbbüslər yekunda turizm fəaliyyətində yara-
nan halların, hadisələrin, axın və dövriyyələrin sayının, həcminin və statistik hesablamalar apar-
maq üçün digər məlumat və verilənlərin əldə edilməsinə, sistemləşdirilməsinə və səmərəli istifa-
dəsinə xidmət edir [2].  

Turizmin statistikasının təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi məqsədilə təşəbbüslər və araş-
dırmalar hələ də davam etməkdədir. Son illər bu sahədə aparılan işlər turizm statistikası sisteminin 
hazırkı vəziyyətinə, onun problemlərinə və inkişaf perspektivlərinə həsr olunmuşdur. Eyni zaman-
da bu sahədə formalaşdırılmış prinsiplər, tətbiq edilən metodlar, mütərəqqi yanaşmaların turizm 
sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərə çatdırılması və onların maarifləndirilməsi üçün dərsliklər, 
metodiki vəsaitlər və s. hazırlanır və yayılır. Bu mövzuya həsr edilmiş dərsliklər, dərs vəsaitləri, 
elmi məqalələr və s. turizm sahəsində mütəxəssis hazırlığının səmərəli təşkili üçün mühüm əhə-
miyyətə malikdir. Artıq əksər ölkələrdə turizm statistikası fənni turizm sənayesi üçün kadr hazır-
lığı üzrə dövlət təhsil standartlarına daxil edilmişdir və ona görə də bu sahəyə aid xüsusi tədris 
ədəbiyyatına böyük tələbat var.  

Turizm sahəsi ilə bağlı statistik nəşrlər əsasən statistikanın ümumi nəzəri və sosial-iqtisadi mə-
sələlərinə həsr olunub. Bəzi nəşrlərdə isə turizmdə statistik müşahidələrin xüsusiyyətləri, turizm 
statistikasının regional xüsusiyyətləri şərh edilir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafında turizmin 
rolunun qiymətləndirilməsi baxımından turizmə aid statistik məlumatların sistemləşdirilməsi və 
əldə edilməsi olduqca vacib məsələlərdən biridir və həmin məlumatların təhlil edilməsi və turizmin 
inkişafında rolunun və istiqamətlərinin müəyyən edilməsi üçün əsas informasiya hesab edilir.     

Hal-hazırda turizm sahəsində regional statistik məlumatların qəbul edilmiş beynəlxalq statistik 
standartlar əsasında unifikasiyası məsələləri diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda turizm statisti-
kasının inkişafının müəyyən aspektləri üzrə işlər, o cümlədən turizmin müxtəlif növləri üzrə xüsusi 
sorğuların keçirilməsi təcrübəsi və statistik uçotun təşkili, turizm statistikası göstəriciləri sistemi-
nin optimallaşdırılması, turizm statistikası sahəsində peşəkar kadrların hazırlanması və onların 
ixtisaslaşması da vacib məsələlərdən biri hesab edilir.  

Turizm sahəsində müxtəlif istiqamətdə tədqiqatlar aparan mütəxəssislərin qarşısında duran əsas 
məsələlərdən biri də turizm iqtisadiyyatının daha dolğun və müqayisə edilə bilən tədqiqatlarını 
aparmağa imkan verəcək geniş çeşidli keyfiyyət göstəricilərinin tətbiqi ilə turizm sahəsində sta-
tistik uçot və hesabatlılığın elmi əsaslı sisteminin işlənib hazırlanmasıdır. Bu sistemdə turizm tək-
lifləri və turizm tələbatları nisbəti, turizm istehlakı və turizm məhsullarının tədarükünün təhlili, 
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əsaslandırılmış statistik proqnozların verilməsi, bütün səviyyələrdə turizm üçün köməkçi hesab-
ların yaradılması, bir sözlə, turizm statistikasının vahid sisteminin inkişafına zəmin yaradan məsə-
lələrin həlli öz əksini tapmalıdır. 

Ölkəmizdə də turizmin statistikasının tədqiq edilməsi, təkmilləşdirilməsi və bu sahədə mütə-
xəssislərin hazırlanması məsələsi gündəlikdə durur. Bu sahədə həyata keçirilən işlərdə əsas məq-
səd konseptual yanaşmalara əsaslanan milli turizm statistikası sisteminin formalaşdırılması, onun 
alqoritmlərinin beynəlxalq turizm təşkilatlarının statistik göstəricilərinə uyğunlaşdırılmasından 
ibarətdir. Formalaşdırılması nəzərdə tutulan milli turizm statistika sistemi turizm sahəsində sosial-
iqtisadi göstəricilərin nəticələri barədə əhatəli məlumatın toplanmasına, onların emal edilməsinə 
və qanunauyğunluqların müəyyən edilməsinə imkan verməli, turizmin kompleks və davamlı inki-
şafını təmin etmək üçün zəngin məlumat bazasının yaradılmasına zəmin hazırlamalıdır. 
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Историко-научные аспекты эволюции статистики туризма 

 

Резюме 
Туризм является одним из самых быстрорастущих видов деятельности в мировой эко-

номической системе. Одной из важных задач является подготовка специалистов, играющих 
важную роль в организации, управлении и развитии туризма. Изучению методов и инстру-
ментов статистики туризма следует отводить широкое место в подготовке кадров в сфере 
туризма. Потому что, обобщая, систематизируя, оценивая результаты деятельности в сфере 
туризма и т. cтатистические знания имеют большую роль и значение для решения задач. 
Учитывая важность информации в современное время, можно отметить, что статистика 
туризма является одним из важнейших средств получения аналитической информации о 
текущей ситуации в этой сфере. В то же время статистика туризма считается важным ком-
понентом в понимании функциональных и различных особенностей и туризма в целом. 
Информация, полученная в результате ведения статистики туризма, также играет важную 
роль в принятии адекватных решений в управлении туристской отрасли и ее различных 
субъектов. 

Цель исследования-внести предложения по систематизации и совершенствованию фак-
торов и функциональных характеристик статистики туризма, как часть общей статистичес-
кой науки, играющих важную роль в получении достоверной информации в организации, 
управлении и развитии туризма. 

Методологической основой исследования являются существующие научно-теорети-
ческие подходы в этой области. 

В ходе исследования использовались методы анализа, сравнения, аналитического 
обобщения, системного подхода и синтеза. 

Научная новизна исследования. Сгруппированы научно-теоретические подходы к 
формированию и развитию статистики туризма, определены направления совершенствова-
ния методов и инструментов, используемых в статистике туризма. 

Ключевые слова: статистика туризма, статистические методы в туризме, вспо-
могательные счеты, методы статистического анализа. 
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Historical and scientific aspects of the evolution of tourism statistics 
 

Summary 
Tourism is one of the fastest growing activities in the global economic system. One of the 

important tasks is the training of specialists who play an important role in the organization, 
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management and development of tourism. The study of methods and tools of tourism statistics 
should be given a wide place in the training of personnel in the field of tourism. Because, by 
generalizing, systematizing, evaluating the results of activities in the field of tourism, etc., 
statistical knowledge has a great role and importance for solving problems. Given the importance 
of information in modern times, it can be noted that tourism statistics is one of the most important 
means of obtaining analytical information about the current situation in this area. At the same time, 
tourism statistics is considered an important component in understanding the functional and 
various features and tourism in general. The information obtained as a result of maintaining 
tourism statistics also plays an important role in making adequate decisions in the management of 
the tourism industry and its various subjects. 

The purpose of the study is to make proposals for systematizing and improving the factors 
and functional characteristics of tourism statistics, as part of the general statistical science, which 
play an important role in obtaining reliable information in the organization, management and 
development of tourism. 

The methodological basis of the study is the existing scientific and theoretical approaches in 
this area. 

In the course of the study, methods of analysis, comparison, analytical generalization, a 
systematic approach and synthesis were used. 

Scientific novelty of the research. Scientific and theoretical approaches to the formation and 
development of tourism statistics are grouped, directions for improving the methods and tools used 
in tourism statistics are determined. 

Key words: tourism statistics, statistical methods in tourism, auxiliary accounts, methods of 
statistical analysis. 
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BEYNƏLXALQ TURİST AXINI AKTİVLİYİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI 

 
Xülasə 

Məqalədə müxtəlif yaş qrupları üzrə səyahət etmək istəyi olan insanların öncədən səyahət 
etmək məqsədlərinə uyğun olaraq turistik prioritetlərinin müəyyən edilməsi, turizm təşkilatlarının 
struktur xüsusiyyətlərini aşkar edən metodologiya əsasında turizm sektorunun iqtisadiyyata 
verdiyi töhfələrin (birbaşa, dolayı və fərdi) təsir xarakterlərinə görə sistemləşdirilməsi və turizm 
sektorunun ölkə iqtisadiyyatına birbaşa töhfəsi ilə yanaşı, dolayı, induksiyaedici və məcmu 
töhfəsinin  müəyyənləşdirilməsi məsələlərinə baxılmışdır. Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün 
Moskva-Bakı-İran, Bakı-Gürcüstan-Türkiyə transavropa və transasiya kommunikasiya dəhlizinin, 
Ukrayna və Rusiyanı birləşdirən Bakı-Moskva marşrutunun, eləcə də Orta Asiya ölkələrini Xəzər 
dənizi vasitəsilə birləşdirən su yolundan istifadənin mühüm əhəmiyyətinin nəzərə alınmasının 
vacibliyi qeyd edilmişdir. Məqalədə belə bir nəticəyə gəlinir ki, turist axınlarının inkişafının qar-
şısını alan amil turist təklifinin turist tələbindən geri qalması, turist təklifinin qeyri-elastikliyidir, 
yəni təchizatçıların bazar durumunun dəyişməsinə reaksiyasının nisbətən aşağı sürətinin olmasıdır. 

Məqsəd - beynəlxalq turist axınının aktivliyinin nəzəri-metodoloji əsaslarının tədqiq edilməsi 
və bu istiqamətdə müvafiq təkliflərin verilməsidir. 

Metodologiya - məqalədə iqtisadi təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. 
Tədqiqatın nəticələri - turizmin formalaşması və aktivliyinin nəzəri-metodoloji əsaslarının 

tədqiq edilməsi Azərbaycanda beynəlxalq turizmin mövcud vəziyyətinin təhlilinin aparılaraq 
çatışmazlıqlarının aşkarlanması və onların aradan qaldırılması istiqamətində müəyyən təkliflərin 
verilməsini şərtləndirir. 

Açar sözlər-turizm, prioritetlər, turizmin töhfəsi, turist axını, inkişaf, qarşısını alan, amil. 
              

Giriş 
Beynəlxalq turizmin düzgün təşkili bir çox amillərlə xarakterizə olunur ki, bunlara da turizmin 

statistik uçot problemləri, turis axınının statistikası, turist xərcləri və onun strukturu, beynəlxalq 
turizmin statistikasının təkmillşdirilməsi istiqamətləri, turist tələbatı və s. aiddir. Bu qeyd etdiyi-
miz məsələlər xüsusilə turizm sənayesinin müəyyənləşdirilməsində əsas amillər kimi iştirak 
edirlər. Bütün bunlar isə milli iqtisadiyyatın ikişafında turizmin yeri və rolunu və onun iqtisadi 
töhfəsini qiymətləndirmək cəhdlərinin təkamülünü müəyyən dərəcədə əks etdirir. 

Beynəlxalq turizm bazarının daha dərindən dərkedilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə  
“turist tələbatı” baza anlayışından başlayır ki, bu da “turizm təklifi" kateqoriyası ilə yanaşı, turiz-
min iqtisadi sistem kimi ayrı-ayrı problemlərinin və bütövlükdə onun fəaliyyət mexanizminin başa 
düşülməsi üçün başlıca əhəmiyyətə malikdir [9, s. 77-83]. Qeyd edək ki, turizm tələbatı konsepsi-
yasında istehlakçıya prioritet yer verilir. 

Material və metodika 
 Dünya təsərrüfatı sistemində beynəlxalt turistlərin qəbulu və onun axınının sürətləndirilməsi 

istiqamətində turizmin beşiyi rolunu Avropa oynayır. Qeyd edək ki, dünyada qəbul edilən ümumi 
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beynəlxalq  turist sayının 2/3-si Avropa ölkələrinin, o cümlədən İsveçrə, Niderland, Almaniya, 
Fransa, Polşa və s. ölkələrin payına düşür. Həmçinin bu məkanda yerləşən ölkələrdən xaricə gedən 
beynəlxalq turistlər dünya üzrə turistlərin ümumi sayı ilə eynidir.  

Məlumatlara əsaslanaraq demək olar ki, adətən Aropa əhalisi turizm səyahətinə öz qitə ölkə-
lərində gəzməyi seçsələr də hazırda nadir hallarda da olsa belə digər qitə ölkələrini seçim edirlər. 
Beləliklə, turizmin spesifik xüsusiyyəti kimi fərqli ölkələrdən bir istiqamətə səyahət edən insanlar 
arasında qaynayıb-qarışma vasitəsi olması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, 
turizmin sürətlənməsinin dəqiq araşdırılması və mövcud çatışmazlıqların aşkar edilməsi məqsədilə 
turizmin hökumət və dövlətlərarası münasibətlərə təsirinin geniş təhlilinin aparılması da vacib 
şərtlərdəndir və bu zaman aşağıdakılara xüsusilə fikir verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: 

Dünyada mövcud durumla bağlı ölkələr arası səyahətlər iki, ikidən artıq istənilən ölkənin hər-
tərəfli vəziyyətini müəyyənləşdirmək məqsədilə təhlükəsizlik orqanları tərəfindən ezam olunan, 
həmçinin kəşfiyyatçıların istifadə etdiyi və ən çox yayıldığı vasitələrdən biri hesab edilir. Məhz 
bu yollarla ölkələrin xüsusi agentləri və kəşfiyyatçıları istənilən ölkə ərazisinə səfər etməklə 
onların xüsusi mühafizə orqanlarının diqqətini istiqamətləndirmədən mühüm obyektlərlə (dövlət 
üçün vacib) taniş olmaq məqsədi ilə yerli əhali arasından xüsusi əraziyə dəqiq bəlli olanları tap-
maqla gizli işlər haqqında məlumatlar toplayaraq ötürməyi bacarırdılar. Həmin dövrdən başlaya-
raq fərqli ölkələrə insanların səyahətetmə (gəzmə) ideyaları inkişaf tempinə malik olmağa meyilli 
oldu və bu aspekti əhatə edən şəxslərin gəzmək istəklərinin çoxluq təşkil etdiyi dövlətlərdə onların 
qəbul edilməsi, məskunlaşdırılması, ərzaq məhsulları ilə tələblərinin ödənilməsi, ticarət və digərlə-
ri yaranmağa başladı. Bu baxımdan fərqli nəqliyyatdan istifadə etməklə seçdikləri məkana gələn 
səyahət amaclı adamların son nəqliyyat vağzallarında,  nisbətən şəhər mərkəzlərindən uzaqda yer-
ləşmiş regionlarda onları qəbul edə biləcək məkanların təşkil edilməsi ilə əlaqəli məsələlər mey-
dana gəldi. Habelə, yuxarıda qeyd etdiyimiz işlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə ayrılmış pul vəsai-
tinin düzgün istiqamətə yönləndirilməsi, fərqli məqsəd üzrə səyahət etmək niyətində olan səyahət-
çilərin istək və arzularını yerinə yetirə bilən təşkilatların formalaşdırılması, onların görə biləcəyi 
işləri əhatə edən tanıtım tədbirlərinin görülməsi və digər bununla əlaqəli məsələlər yaranmış oldu.  

İstehlak bazarlarının böyük əksəriyyəti heterogendir, yəni müxtəlif xüsusiyyətlidir. Çünki alı-
cılar müxtəlif zövqlərə, istəklərə, vərdişlərə, imkanlara və s. malikdirlər. İstehlakçılar bir-birindən 
nə qədər çox fərqlidirsə, çox məhsulun (xidmət) yaradılması da bir o qədər çətindir. Belə ki, elə 
yeni turməhsul yaradılmalıdır ki,  həmin məhsul tamamilə hamını qane etsin. Bu baxımdan bütün 
alıcılar üçun  hesablanmış reklam da bir o qədər faydasız olur. Rəqabətin kəskinləşməsi ilə isteh-
salçılar bazarda tələb olunan məhsulu təklif etmək üçün istehlak tələbatının ən kiçik məsələlərini 
belə əhatə etməyə və ya tutmağa çalışırlar [5, s.65-79]. Aşağıda əhalinin müxtəlif yaş qruplarının 
turistik prioritetləri qeyd edilmişdir (cədvəl 1.2.1).  

Cədvəldə qeyd edilən prioritetləri müəyyənləşdirmək üçün qrup rəhbərləri öncədən onun işti-
rakçılarının istək və arzusunu öyrənməli və onların səyahət ərzində günlər üzrə hər  seçim etmək 
istəkləri əsasında tərtib etməlidir. Burada səyahət etmək istəyi olan insanların öncədən səyahət 
etmək məqsədlərinə uyğun olaraq turistik prioritetlər müəyyən edilir. Məlum məsələdir ki, bey-
nəlxalq turist axınının sürətləndirilməsi ölkələr üzrə bir nəfərə düşən ÜDM-in həcmindən və  əha-
linin gəlirlərindən birbaşa asılıdır. Son 20 il ərzində (2005-2020-ci illər) adambaşına ÜDM-in həc-
mində 4,86 dəfə artım olması onu sübut edir ki, Azərbaycanda əhalinin orta aylıq əməkhaqqı da 
artmışdır [1, s.18]. Bu isə bilavasitə ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini formalaşdır-
mış və xarici ölkələrə səyahət edilməsinin seçilmə ehtimalı üçün əlverişli mühit yaratmışdır. Onu 
da qeyd edək ki, müqayisə dövründə əhalinin gəlirlərində 6,9 dəfə artım olmuşdur. Səyahət etmiş 
əhali arasında turizm məqsədini seçənlər  içərisində aşağı gəlirli (orta aylıq əməkhaqqı 750 manat-
dan az olan) əhali  7-10%, orta gəlirli (750-1000 manat hüdudunda) əhali  28-33% və yüksək gəlirli 
(1000-1500 manat hüdudunda) əhali  57-65% təşkil etmişdir [1, s.10]. 
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Cədvəl 1.2.1 
Əhalinin müxtəlif yaş qrupları üzrə  turistik prioritetləri 

 

S/N 
Tək gənc 
insanlar 

Gənc ailə 
cütlükləri 

Ailə cütlükləri 
45-65 yaşlı qrup 

insanlar 

63-65 yaşdan 
yuxarı yaşlı 
pensiyaçılar 

1 Bar, klub və 
diskotekalara 
meyillilik 

Passiv istirahət Ailə ilə birgə 
istirahət 

Səyahətlər  
etmək 

Səyahətlər 
etmək 

2 Günəş vannaları 
qəbul etmək 

Dadlı yeməklər 
istəyi 

Passiv istirahət Passiv istirahət Təbiətə 
gəzintilər 
etmək 

3 Səyahətlər Səyahətlər Səyahətlər Təbiətə gəzintilər 
etmək 

Dadlı yeməklər 
istəyi 

4 Passiv istirahət Ailə ilə birgə 
istirahət 

Günəş vannaları 
qəbul etmək 

Dadlı yeməklər 
istəyi 

Passiv istirahət 

5 Təbiətə gəzintilər 
etmək 

Günəş vannaları 
qəbul etmək 

Dadlı yeməklər 
istəyi 

Günəş vannaları 
qəbul etmək 

Yaxın və 
dostlarla 
istirahət 

 

Qeyd: [5, s.69-72] əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
  
Nəzəri mülahizələr 
Bir neçə onilliklərdir ki, ÜTT dünyanın ən böyük iqtisadi sektorlarından biri kimi səyahət və 

turizm sektorunun əhəmiyyəti barədə məlumatları artırmaq və zənginləşdirmək məqsədilə 185 
ölkədə əhalinin sıxlığı, vergitutma siyasətinin inkişafı və bir çox digər problemlər üzrə iqtisadi 
təsirlərin araşdırılmasını həyata keçirir. 

Ümumdünya turizm və səyahətlər təşkilatı turizm təşkilatlarının struktur xüsusiyyətlərini aşkar 
etmək üçün Ümumdünya Turizm Təşkilatı, Dünya Turizm və Səyahət Şurasının metodologiyası 
əsasında turizm sektorunun iqtisadiyyata verdiyi töhfələr: birbaşa, dolayı və fərdi təsir xarakter-
lərinə görə sistemləşdirilir  (cədvəl 1.2.2). Turizmin ölkə iqtisadiyyatına verdiyi birbaşa töhfələr 
əsasən xidmət sferasında qeyd edilir ki, bu da turistlərə göstərilən xidmətlə əlaqəlidir. Turizmin  
ölkə iqtisadiyyatına verdiyi dolayı təsir isə bilavasitə geniş aspektli turizm və onunla əlaqəli müəs-
sisələri əhatə edir ki, bunlar da ixtisaslaşdırılmış turizm müəssisələrinin fəaliyyətini və onlarda 
çalışan işçi personalını təmin edir. Qeyd edək ki, turizm sənayesi ölkənin ÜDM-də və xidmət sek-
torunda əlavə dəyərin yaradılmasının formalaşdırılmasına birbaşa töhfəsini verir. Əlavə müəssisə-
lər və onunla əlaqəli müəssisələr nəzərə alındıqda isə bütün “turizm təsərrüfatı” kompleksinin do-
layı və induksiya edilmiş gəlirlərini artırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bazarın strukturu əhəmiyyətli dərəcədə istehsal həcmi  və ya istehsal 
konsentrasiyası ilə müəyyən edilir. İqtisadiyyatda konsentrasiya prosesi dünya miqyasında nəzər-
dən keçirilən bir fenomendir. Bu fenomen, oliqopoliya və inhisarçılığın formalaşması zamanı tə-
sərrüfat vahidlərinin durmadan genişlənməsi və ya böyüməsi (iriləşdirilməsi) ilə ifadə olunur. Belə 
ki, iqtisadi subyektlər arasında rəqabətin mövcudluğu nisbətən iri müəssisələrin tədricən xırda 
müəssisələri sıxışdırmasına səbəb olur, həmin tip müəssisələr bazarda hakim mövqeyə nail olurlar  
və bu zaman bazarda yüksək pay, yəni yüksək xüsusi çəkiyə malik olan müəssisələr iqtisadi haki-
miyyəti əllərində cəmləşdirir [7, s. 35-43]. Beləliklə, istehsal konsentrasiyası ayrı-ayrı müəssisə-
lərdə, müxtəlif sahələrdə və ölkələrdə çox qeyri-bərabər şəkildə baş verir. XIX-XX əsrlərdə böyük 
müəssisələrin üstünlük təşkil etdiyi maddi istehsal sahələrindən fərqli olaraq, bu proses turizmdə 
nisbətən yaxın müddətdə, yəni 1970-ci illərdə başlamışdır. Lakin  turizmdə istehsal konsentrasiya-
sı, turizm sənayesinin bütün sektorlarını əhatə etməklə çox sürətlə onun bütün aspektlərini əhatə 
etməyə başlamışdır. 
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Cədvəl 1.2.2 
Turizm sektorunun iqtisadiyyata verdiyi töhfələr 

 

Turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatına töhfələri 
Birbaşa gəlir Dolayı gəlir İnduksiya edilmiş gəlir 

Qonaqpərvərlik xidmətləri: yaşayış, qida, 
nəqliyyat, görməli yerlər və əyləncələr. 
Birbaşa təsir sahələri: mehmanxana və 
restoranlar, nəqliyyat, turagentlikləri, pəra-
kəndə ticarət, mədəniyyət, idman, istirahət.  
Gəlirlərin daxilolma mənbələri: 
rezidentlərin turizm və səyahət üzrə  
xərcləri, turizm xidmətlərinin ixracı (qeyri-
rezidentlərin xərcləri), rezidentlərin işgüzar 
səyahət xərcləri, fərdi dövlət xərcləri 

Turizm sektoruna 
investisiyalar  
Kollektiv dövlət 
xərcləri  
Daxili tədarüklər və 
satınalmalar 

İxtisaslaşdırılmış turizm 
müəssisələrinin maddi-texniki 
təchizatı  
Turizm sahəsində çalışan 
işçilərin həyat fəaliyyəti üçün 
mallar və xidmətlər: ərzaq, 
içkilər, geyim, mənzil xidmətləri 
və təsərrüfat malları 

 

Qeyd: [7, s. 35-43] əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
 
Belə ki, turistlərin yerləşdirilməsi (yaşaması) və ictimai iaşə sahələrində nəhəng mehmanxana 

və restoran zəncirləri formalaşmış, turizm şirkətləri arasında mütəşəkkil səyahətlərin əsas 
bazarlarına nəzarət edən bir sıra turoperatorlar seçilmişdir ki, bu da onların sürətlə inkişafının 
nəticəsi hesab edilə bilər [5, s. 293-294]. 

Dedok V.M. ölkələrin turizm sferası üzrə xidmətləri ilə ticarət sahəsində rəqabətqabiliyyətlili-
yinin M. Porterin beynəlxalq rəqabət nəzəriyyəsi və reytinq sistemi faktorları əsasında təhlilini 
aparmış və mehmanxana sənayesinin rəqabətliliyini müəyyən edən amilləri geniş aspektdə nəzər-
dən keçirmiş və  qeyd etmişdir ki, turizm sferasının inkişafında bu göstərici xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edən amillərdən biridir [6,  s. 1-8]. Həmçinin o, tədqiq etdiyi turizm sferasının ölkə iqtisadiyyatına 
töhfəsini dörd istiqamətə ayırmışdır. Fikrimizcə, bu məsələnin araşdırılması bilavasitə turizm sek-
torunun ölkə iqtisadiyyatına birbaşa töhfəsi ilə yanaşı, turizmə dolayı, induksiyaedici və məcmu 
töhfəsini  müəyyənləşdirməyə imkan verir (şəkil 1.2.1). 

 
Turizmin ölkə iqtisa-
diyyatına birbaşa töhfəsi 
İstehlak predmetləri: 
• yaşayış 
• nəqliyyat 
• əyləncə 
• görməli yerlər 
Sahələr: 
• mehmanxana xidmətləri 
• yemək və içkilər 
• pərakəndə ticarət 
• nəqliyyat xidmətləri 
• mədəni, idman və 
rekreasiya xidmətləri 
Xərclərin mənbələri: 
• turizm rezidentin xərcləri 
• işgüzar gəzmələrə 
rezidentin xərcləri 
• ixrac 
• fərdi dövlət xərcləri 

 Turizmə dolayı 
töhfə 
• turizmə 
investisiyalar 
• kollektiv 
dövlət xərcləri 
• təchizatçıların 
tədarüklərinin 
təsiri 
 

Turizmə 
induksiyaedici 
töhfə (turizmdə 
çalışanlar da 
daxil olmaqla) 
• yemək və içki 
• rekreasiya 
• geyim 
• mənzil 
• təsərrüfat    
malları 
 

 Turizmə məcmu 
töhfə 
• ÜDM-ə 
• əhalinin 
məşğulluğuna 
• aktiv inkişafa 
 

Şəkil 1.2.1. Turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatına birbaşa töhfəsi. 
Qeyd: müəlliflər tərtib etmişdir. 
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Turizm xidmətlərinin beynəlxalq ticarəti ən yüksək gəlirli və dünya iqtisadiyyatı sektorları sıra-
sında aktiv inkişaf edən sahələrdən biridir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda da beynəlxalq turizm sahəsinin inkişafında ümumi ten-
densiyalar vardır. Burada öndə gedən əsas problemlərdən biri turizmin prioritetlərinin müəyyən-
ləşdirilməsi və istiqamətləndirilməsidir. Hazırda həm daxili, həm də beynəlxalq turizmin inkişafın-
da yeni işlərin  planlaşdırılması və icrası ilə bağlı məsələlər ixtisaslaşdırılmış turizmin Strateji Yol 
Xəritəsində ön planda öz əksini tapmışdır. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Azərbaycanla 
qonşu olan Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya və İran ölkələrində də turizmin inkişafı üzrə Strateji Yol 
Xəritələri və xüsusi Dövlət Proqramları hazırlanmış və mərhələlərlə həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Ölkədə turizmin inkişafi ilə əlaqəli əsas prioritet vəzifələrdən biri paytaxt Bakı şəhəri 
və  rayonlar arasında turizmin inkişafında turist qəbulu disproporsiyalarının aradan qaldırılmasıdır.  

Aparılmış elmi araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, turizm müəssisələrində key-
fiyyətcə yeni, müasir turizm məhsullarının yaradılması üçün yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin 
edilmə səviyyəsi bir o qədər də qənaətbəxş deyildir. Dünyanın bütün ölkələri ilə əməkdaşlığa 
meyil edən Azərbaycan ilk növbədə müasir turizm məhsullarının formalaşmasında, xüsusilə də 
azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında turizm obyektlərinin qısa müddət 
ərzində dünyaya tanıdılması, həmin ərazilərdə erməni vandalizminin izlərinin bütün ölkələrin 
vətəndaşlarına çatdırılması, həmçinin regionda beynəlxalq və yerli turizmin sürətlənməsini 
canlandırmağa  çalışır. Burada tranzit turizmi üçün keyfiyyətli yeni məhsulun yaradılması məsələsi 
açıq qalır. Belə ki, Azərbaycanın coğrafi mövqeyinin unikallığı ölkənin Avropa və Asiya qitələrinə 
keçid ərazisinin demək olar ki, əlverişli mövqeyində yerləşməsindən, transavropa və transasiya 
nəqliyyat-kommunikasiya magistrallarının Qərbdən Şərqə və Cənubdan Şimala keçməsindən, 
həmçinin Xəzər dənizi ərazisində tikilən “Ələt iqtisadi zonası” nın istifadəyə verilməsindən 
ibarətdir. Belə ki, “Ələt azad iqtisadi zonasının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 22 may tarixli 1032 nömrəli Fərmanında 
torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması yekunlaşdıqdan sonra edilmiş əlavələrə görə 
yerquruluşu planlarında nəzərdə tutulmuş ərazilərin bu quruma həmişəlik istifadə hüququ 
şəklində verilməsini əhatə edən təklif və planlar hazırlanmışdır [3].  

Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün Moskva - Bakı–İran, Bakı-Gürcüstan-Türkiyə transavropa 
və transasiya kommunikasiya dəhlizinin, həmçinin Ukrayna və Rusiyanı birləşdirən Bakı-Moskva 
marşrutunun, eləcə də Orta Asiya ölkələrini Xəzər dənizi vasitəsilə birləşdirən su yolundan 
istifadənin mühüm əhəmiyyəti nəzərə alınmalıdır. Bundan əlavə digər qonşu ölkələrdən keçərək 
Avropa və Asiya ölkələrindən, həmçinin Avropa və Avropa ölkələrindən Rusiya, İran və digər 
ölkələrə tranzit yüklərin daşınması üçün qədim ticarət - mədəni "İpək Yolu" nun da müəyyən bir 
əraziləri əhatə etməklə istifadəyə verilməsi turizmin inkişafında xüsusilə əhəmiyyətlidir [8, s. 101-
104]. 

Bu gün Azərbaycanın 10-a yaxın dövlət və özəl ali məktəbləri turizm sahəsi üçün kadr ha-
zırlayırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, hazırlıq keyfiyyəti bundan əziyyət çəkmir. Demək olar ki, 
bütün Azərbaycanda turizm üzrə hazırlanan kadrların, tələbələrin  turizm sahəsi və onunla əlaqəli 
sahələrin aparıcı müəssisələrində təcrübə keçmələri təmin edilir ki, bu da onlara gələcək peşələrini 
daha dəqiq müəyyən etməyə imkan verir. Kadrların hazırlanması ölkədə peşəkarlıqla həyata ke-
çirilir və bu sahədə əməkdaşlıq onun keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verir. 

Müzakirə 
Dünya iqtisadiyyatının inkişafının postindustrial mərhələsi üçün insanların yerdəyişməsinin 

vacib növü olan turist axınlarının sürətlə artması səciyyəvidir. Son onilliklər ərzində beynəlxalq 
turizm bütün dünyada əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. Odur ki, daha çox insanın turist 
axınına cəlb edilməsi turizmin miqyasının sürətlə artmasına səbəb olur.  

Bu gün beynəlxalq turizm, müxtəlif ölkələrdən olan insanlar arasında təmasları gündəlik real-
lığa transformasiya etməklə, əvvəllər qapalı olan cəmiyyətləri açıq universal cəmiyyətlərə çevirir.  
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Bu isə öz növbəsində digər mədəniyyətlərlə görüşlər və mübadilələrdə insanların ehtiyaclarını 
təmin edir. 

Turist axını dedikdə, turistlərin müəyyən bir yerdən, yaşayış yerindən (bazar - təchizatçı) hər 
hansı resursa və turist təklifinə (bazarı qəbul edən) malik olan digər yerlərə (cazibə nüvəsi) 
dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Turist istiqamətlərinin dəyişdirilməsi və konyunktural dəyişməsi 
motivasiyalı (həddən çox yüklənmiş və səs-küylü mərkəzlərdən yorulma), iqtisadi (inflyasiya, 
valyutaların meyil etməsi), sosial  və s. səbəblər ilə şərtləndirilə bilər.  

Beynəlxalq səviyyədə turist axınlarını yaradan əsas turist bazarları aşağıdakılardır: 
- Avropada: Mərkəzi Avropa və Şimali Avropa bazarları (Almaniya, Benilüks ölkələri, Böyük 

Britaniya, Fransa, Skandinaviya yarımadası ölkələri); 
- Amerikada: Kanada və ABŞ; 
- Asiyada: Yaponiya. 
Turistləri qəbul edən əsas beynəlxalq bazarlara isə aşağıdakılar aiddir: 
- Avropada: Aralıq dənizi ölkələri Avropa, Asiya və Afrika ölkələri; xüsusilə Avropa İttifaqı 

ölkələri arasında Avropadaxili mübadilə mühüm rol oynayır; 
- Asiyada: Yaxın Şərq (İsrail, Misir, Türkiyə, İordaniya, Suriya); İndostan yarımadaları: 

Hindistan, Nepal; Cənub-Şərqi Asiya ölkələri: Tailand, Filippin, İndoneziya və s.; 
- Amerikada: ABŞ, Meksika, Karib ölkələri, Peru və Braziliya; 
- Afrikada: Məğrib ölkələri, Misir, Keniya, Hind okeanının adaları (Seyşel, Maldiv və Mavriki). 
Turist axınları turizm mərkəzindən keçir - bu mərkəz turist resurslarından əlavə əhəmiyyətli 

turist kontingentlərinə xidmət üçün müvafiq infrastruktura (nəqliyyat yolları, mehmanxanalar, 
restoranlar, əyləncələr və s.) malik olan ərazidir. Turizm mərkəzləri funksional struktura görə fərq-
lənir: idman, mədəni-tarixi, dini, ticarət, biznes, əyləncə, iqlim, folklor mərkəzləri. Turist axınları 
tələb və təklifin köməyi ilə formalaşır. Turist tələbi və təklifi turist axınlarının fəaliyyətinin ayrı-
ayrı problemləri və mexanizmlərini anlamaq üçün əsas əhəmiyyət kəsb edir. Turizm təklifi-bu və 
ya başqa yerdə istehlakçıya təklif oluna biləcək məhsul və xidmətlərdir. Turizm tələbatı çoxsaylı 
obyektiv və subyektiv amillərin təsiri altında formalaşır: demoqrafik, təbii-coğrafi, sosial-iqtisadi, 
elmi-texniki və s. Son onilliklərdə turizm tələbatının genişlənməsinə sosial-iqtisadi inkişafın yük-
sək səviyyəsi, müasir insanın psixologiyasında yeni dəyərlərin yaranması, yaşlı insanların turist 
tələbatının artması, "fasilələrlə səyahət"in yaranması, idrak turizminə artan maraqla istirahət üslu-
bunun dəyişməsi və s. səbəb olmuşdur:  Qonaqpərvərlik sənayesinin bütün sanballı artımı ilə son 
onilliklərdə beynəlxalq turizmin inkişafını məhz turizm tələbində və təklifində keyfiyyət dəyişik-
likləri müəyyən etmişdir ki, bu da istehlak strukturunda yeni seqmentlərin meydana gəlməsi ilə 
nəticələnmişdir [4, s. 27-32].  

Son onilliklərdə, nisbətən az dinamik kateqoriya kimi, turist təklifində də dərin dəyişikliklər 
baş vermişdir. Turist axınlarının inkişafının qarşısını alan amil turist təklifinin turist tələbindən 
geri qalması,  turist təklifinin qeyri-elastikliyidir, yəni təchizatçıların bazar durumunun dəyişmə-
sinə reaksiyasının nisbətən aşağı sürətinin olmasıdır.  

 
Nəticə 

 
Turizm xidmətləri təchizatçıları böyük geriləmə ilə zaman və məkanda tələbin dəyişməsinə 

uyğunlaşırlar ki, bu da ümumi xərclərdə əsas kapitalın əhəmiyyətli payı ilə izah olunur. Yaranmış 
şəraitdə turizm sənayesi davamlı olaraq turist tələbatının dəyişməsinə turist təklifinin uyğunlaş-
dırılmasının effektiv yollarının axtarışını aparır. 

Turist istiqamətlərinin dəyişdirilməsi və konyunktural dəyişməsi motivasiyalı (həddən çox 
yüklənmiş və səs-küylü mərkəzlərdən yorulma), iqtisadi (inflyasiya, valyutaların meyil etməsi), 
sosial  və s. səbəblər ilə şərtləndirilə bilər.  

Beləliklə,  turizmin formalaşması və aktivliyinin nəzəri-metodoloji əsaslarının tədqiq edilməsi  
Azərbaycanda beynəlxalq turizmin mövcud vəziyyətinin təhlilinin aparılaraq çatışmazlıqlarının 
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aşkarlanması və ortaya çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində müəyyən təkliflərin 
verilməsini şərtləndirir. 
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Теоретико-методологические основы активности международных туристических 
потоков 

 
Резюме 

В статье заблаговременно выявляются туристические приоритеты желающих путешест-
вовать в разных возрастных группах в соответствии с целью путешествия, систематизирует-
ся вклад туристической отрасли в экономику (прямой, косвенный и индивидуальный) на 
основе методики, выявляющей структурные особенности туристских организаций, помимо 
прямого вклада  туризма в экономику страны, были рассмотрены вопросы определения его 
косвенного, индуктивного и совокупного вклада. Отмечается, что для развития туризма в 
Азербайджане важно учитывать важность использования трансевропейского и транснацио-
нального коммуникационного коридора Москва-Баку–Иран, Баку-Грузия-Турция, маршру-
та Баку-Москва, соединяющего Украину и Россию, а также водного пути, соединяющего 
страны Центральной Азии через Каспийское море. Из статьи можно сделать вывод, что 
сдерживающим фактором развития туристских потоков является отставание туристского 
предложения от туристского спроса, неэластичность туристского предложения, то есть 
относительно низкая скорость реакции поставщиков на изменение рыночной ситуации. 

Цель-изучение теоретико-методологических основ активности международного ту-
ристского потока и внесение соответствующих предложений в этом направлении.           

Методология-в статье использованы методы экономического анализа.  
Результаты исследования-изучение теоретико-методологических основ формирования 

и активности туризма-позволяют провести анализ текущего состояния международного 
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туризма в Азербайджане, выявить его недостатки и внести определенные предложения по 
их устранению. 

Ключевые слова: туризм, приоритеты, вклад в туризм, туристический поток, 
развитие, предотвращение, фактор. 

             
Ulviya Kamran Xalilzada, 

Karim Cannat Karimov 
Scientific leader: doctor of economics Vilayat İbrahim İsmayilov 

 
Theoretical and methodological foundations of the activity of international tourist flows 

 
Summary 

The article identifies in advance the tourist priorities of those wishing to travel in different age 
groups in accordance with the purpose of travel, systematizes the contribution of the tourism 
industry to the economy (direct, indirect and individual) on the basis of a methodology that 
identifies the structural features of tourist organizations, in addition to the direct contribution of 
tourism to the economy of the country, the issues of determining its indirect, inductive and 
cumulative contribution were considered. It is noted that for the development of tourism in 
Azerbaijan, it is important to take into account the importance of using the trans-European and 
transnational communication corridor Moscow–Baku-Iran, Baku-Georgia-Turkey, the Baku-
Moscow route connecting Ukraine and Russia, as well as the waterway connecting the countries 
of Central Asia through the Caspian Sea. It can be concluded from the article that the limiting 
factor in the development of tourist flows is the lag of tourist supply from tourist demand, the 
inelasticity of tourist supply, that is, the relatively low reaction rate of suppliers to changes in the 
market situation. 

Purpose- the theoretical and methodological foundations of the activity of the international 
tourist flow and make appropriate proposals in this direction.  

Methodology-the article uses methods of economic analysis.  
Findings - the study of the theoretical and methodological foundations of the formation and 

activity of tourism -allow us to analyze the current state of international tourism in Azerbaijan, 
identify its shortcomings and make certain proposals to eliminate them. 

Key words: tourism, priorities, contribution to tourism, tourist flow, development, prevention, 
factor. 
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İNNOVATİV İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA İNTELLEKTUAL KAPİTALIN ROLU 

                                                      
Xülasə 

 Tədqiqatın məqsədi - innovativ iqtisadiyyatın inkişaf yoluna keçidi zamanı perspektivli yol-
larını müəyyən etməyə imkan verən intellektual kapitalın  formalaşması və səmərəli istifadəsi üçün 
nəzəri və metodoloji müddəaların işlənib hazırlanmasıdır. 

Tədqiqatın metodologiyasını - innovativ iqtisadiyyat, insan və intellektual kapital, intellektual 
aktivlərin qiymətləndirilməsi məsələlərini araşdıran aparıcı yerli və xarici sosioloq və iqtisad-
çıların nəzəri əsərləri, monoqrafiyaları, elmi məqalələrinə istinad təşkil edir. Tədqiqatda qarşıya 
qoyulan məqsəd və vəzifələrə nail olmaq üçün sistemli yanaşma, müqayisəli, ümumi elmi metod-
lardan istifadə olunur.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - tədqiqatın nəticələri intellektual kapitalın, innovativ iqtisadiy-
yatın inkişafı sahəsində elmi biliklərin rolunun artırılmasına töhfə verir. Tədqiqatçılar tərəfindən 
innovativ tipli iqtisadi sistemin qurulması siyasətinin qanunvericilik bazasının işlənib hazırlanma-
sında intellektual kapitaldan istifadə etməklə iqtisadi sistemin səmərəliliyinin artırılması üçün isti-
fadə oluna bilər. Məqalənin materiallarından “İnnovativ iqtisadiyyat”, “İnsan kapitalı”, “İntellek-
tual kapital” fənlərinin tədrisində istifadə oluna bilər.  

Tədqiqatın nəticələri - innovativ iqtisadiyyatda əmək bazarının tələblərinə cavab verən intel-
lektual kapitalın keyfiyyətinin formalaşdırılması yollarının optimallaşdırılması üçün təklif və töv-
siyələrin işlənib hazırlanmasından ibarətdir.   

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi- məqalədə intellektual kapitalın qısa təsviri verilmiş 
və onun insan kapitalı ilə əlaqəsi əks etdirilmiş, insan kapitalının  tərkib hissələri və xüsusiyyətləri 
təhlil edilmişdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə əqli kapitalın uzun müddətdir ki, iqtisadiyyata təsirinin 
kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinin üsulları göstərilir. İnnovativ iqtisadiyyatda əmək 
bazarının tələblərinə cavab verən insan kapitalının keyfiyyətini formalaşdırmağın yolları göstə-
rilmiş və intellektual kapitalın inkişafı üçün qlobal və strateji şərtlər açıqlanmışdır. İntellektual 
kapitalın inkişafına təsir edən əsas amillərin optimallaşdırılması ilə bağlı təklif və tövsiyələr irəli 
sürülmüşdür. İnnovativ iqtisadiyyatda intellektual kapitalın idarə edilməsinin konseptual aparatı 
onun iqtisadi mahiyyətini müəyyən etmək və istehsal amilləri sistemində prioritet rolunu müəyyən 
etmək, intellektual kapitalın struktur elementlərinin xüsusiyyətlərini, onun funksiyalarını, inkişaf 
amillərini aşkar etmək baxımından aydınlaşdırılmışdır. 

İnnovativ iqtisadiyyatda müəssisələrin fəaliyyət prinsiplərinin və meyar əlaqələrinin müəyyən-
ləşdirilməsinə əsaslanan, intellektual kapitaldan istifadəni stimullaşdırmağa, təklif olunan yanaş-
ma əsasında müvafiq qərarların qəbulu üsullarını seçməyə imkan verən intellektual kapitalın in-
kişafı üçün perspektiv istiqamətlər müəyyən edilir. 

Açar sözlər: intellektual kapital, innovasiya, iqtisadiyyat, iqtisadi inkişaf, innovativ iqtisadiy-
yatı.  
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Giriş 
Postindustrial cəmiyyətdə daim dəyişən sosial-iqtisadi şəraitə tez uyğunlaşa bilən və yaradıcı 

qərarlar qəbul etməyi bacaran insanlardan tələb olunan  innovativ iqtisadiyyatda innovasiyanı hə-
yata keçirmək bacarığı ümumilikdə intellektual aktivlərdən və biliklərdən, eləcə də onlardan isti-
fadə imkanlarından asılıdır. Biliyə əsaslanan iqtisadiyyatda insan kapitalını təmin edən əsas amil- 
lərdən biri həm ayrı-ayrı müəssisələrin, həm də bütövlükdə ölkənin rəqabət qabiliyyətinin saxlanıl-
masıdır. Xüsusilə müasir dövr üçün qabaqcıl sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyası innovativ 
iqtsadiyyatın inkişafının əsas amili kimi insan kapitalının rolunun gücləndirilməsini nəzərdə tutur. 

Bütün müasir inkişaf etmiş ölkələrin əsasını innovativ iqtisadiyyat təşkil edir. Onun rəqabət 
qabiliyyətinin və inkişafının ən mühüm elementi ilk növbədə elm və texnologiya sahəsində inten-
siv intellektual fəaliyyətdir. 

Əksər inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi artım və əhalinin rifahı həmişə istehsal vahidlərinin, əmək 
və təbii ehtiyatların mövcudluğundan asılı olmur. Son onilliklərdə milli iqtisadiyyatların inkişafı 
intellektual kapitala əsaslanır. Elmi-texniki tərəqqi və təsərrüfat subyektlərinin idarə olunmasının 
səmərəliliyinin artırılması insanın yaradıcılıq prosesi vasitəsilə həyata keçirilir və istehsal proses-
lərində informasiya texnologiyalarından istifadə və tətbiqinə əsaslanan postindustrial cəmiyyətə 
keçid milli iqtisadiyyatlar üçün aktual və strateji xarakter daşıyır [5]. 

Müasir iqtisadiyyat iqtisadi sistemlərin və təsərrüfat subyektlərinin inteqrasiyası təbii ehtiyat-
lardan daha səmərəli və rasional istifadəyə keçməyə çalışdığı zaman yeni inkişaf yoluna qədəm 
qoyur. Bu şəraitdə iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyət intellektual səriştələr şəklində səciyyələnən yeni in-
kişaf meyarlarını müəyyən edir  və yeni texnologiyalar, inkişaflar yaratmağa imkan verən bir va-
sitədir. 

İnnovativ iqtisadiyyatının əsas xüsusiyyətləri intellektual kapitalın prioritet istehsal resursu ki-
mi aparıcı rolu, fundamental elm və biliyin birbaşa məhsuldar qüvvəyə çevrilməsi, intellektual 
kapitalın sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrinə daxil edilməsidir. 

İnkişaf qanunlarına, yəni kəmiyyətin keyfiyyətə keçidi qanununa görə biliklərin ilkin toplan-
ması iqtisadiyyatda istehsal həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olmur. Daha bir 
sıçrayış üçün təməlin formalaşması mərhələsi var. Buna görə də birinci mərhələni iqtisadiyyatın 
ekstensiv inkişafı kimi təsnif etmək olar. İkinci mərhələdə, istifadə olunan intellektual resursun 
cüzi artımı istehsal həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olan iqtisadi artımın intensiv 
tipini xarakterizə edən istehsal həcmlərində kəskin artım baş verir. Gələcəkdə intellektual kapi-
taldan istifadə prosesi doyur, biliklər köhnəlir, bu da keyfiyyət dəyişikliklərinə və istehsal həcm-
lərinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olmur və öz növbəsində yeni biliklər tələb edir.   

İnnovativ iqtisadiyyatda intellektual kapitalın formalaşması və istifadəsi konsepsiyası  
Hazırda iqtisadi artımın əsas mənbələrindən biri qeyri-maddi kapital və onun ən mühüm kom-

ponenti - miqyası və keyfiyyəti ölkənin innovativ inkişafının əsas meyarlarını getdikcə daha çox 
müəyyən edən intellektual kapitaldır. 

İntellektual kapitalın yaradılması üçün təşkilati, iqtisadi və hüquqi baza korporativ iştirakçılara 
bilik tutumlu malların yaradılması, onların daxili və xarici bazarlarda satışı vasitəsilə rəqabətqabi-
liyyətlilikdə liderliyi təmin edir, həmçinin innovativ iqtisadiyyatın mühüm elementi kimi çıxış 
edir.  

“İnsan və intellektual kapital” iqtisadi kateqoriyalar kimi insanın iqtisadi sistemdəki yeri və 
funksiyalarına, onun əmək qabiliyyətinə əsaslanır. Bazar iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələ-
sində xarici və yerli alimlər tərəfindən “intellektual kapital” kateqoriyasının müəyyənləşdirilmə-
sinə və mahiyyətinin öyrənilməsinə getdikcə daha çox diqqət yetirilir. 

İntellektual kapitalın əsas funksiyası müəssisə üçün zəruri olan bilik, əşya və münasibətlər sis-
temlərinin formalaşması və həyata keçirilməsi hesabına mənfəət kütləsinin artımını əhəmiyyətli 
dərəcədə sürətləndirməkdən ibarətdir ki, bu da öz növbəsində onun yüksək səmərəli iqtisadi fəa-
liyyətini təmin edir. 
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Xüsusilə, müəssisənin intellektual kapitalı onun idarəetmə sisteminin keyfiyyətini müəyyən 
edir. İstehsal texnologiyasının və onun məhsullarının yenilənməsinin tempini və xarakterini təyin 
edən, sonradan bazarda əsas rəqabət üstünlüyünə çevrilən intellektual kapitaldır. 

Deməli, intellektual kapital innovativ iqtisadiyyatın inkişafı üçün məhsuldar şəkildə istifadə 
olunan patentlər, məlumat bazaları, proqram təminatı, ticarət nişanları daxil olmaqla bilik, bacarıq 
və qeyri-maddi aktivlərdir. 

İntellektual  kapitalı “kapital” anlayışına  aid  etmək meyarına cavab versə də, öz  mahiyyəti ilə   
aktuallaşdırılmış və kapitallaşdırılmış biliklərlə seçilir. O, insanın yaradıcılıq fəaliyyəti prosesində 
müəssisə və ya təşkilatın real sərvətinə çevrilir. 

İntellektual kapital mənfəətin və digər iqtisadi və texniki nəticələrin maksimuma çatdırılması 
məqsədilə məhsuldar şəkildə istifadə olunan konkret şəxslərin və qeyri-maddi aktivlərin, o cüm-
lədən patentlər, məlumat bazaları, proqram təminatı, ticarət nişanları və s. bilik, bacarıq və istehsal 
təcrübəsidir [11].    

İntellektual kapitalın toplanması çox vaxt fiziki kapitaldan fərqli olaraq uzunmüddətli və çətin 
prosesdir və onun keyfiyyəti empirik şəkildə yoxlanılır. İntellektual kapitala həm təcrübə, bacarıq 
və biliklər, həm də elmi tədqiqatların nəticələri, ixtira edilmiş yeni modellər, patentlər və digər 
faydalı texniki vasitələr daxildir. 

İnsan kapitalı işçilərin səyi, onların qazanılmış bilik, bacarıq, qabiliyyət və səriştəsi ilə forma-
laşır. İnsan kapitalı aşağıdakı tərkib hissələri ilə seçilir: 

1. Bilik (iqtisadi fəaliyyətdə istifadə olunan məlumat forması); 
2. Bacarıqlar (hər hansı işi yaxşı yerinə yetirmək bacarığı);  
3. Bacarıq və təcrübə, ustalıq; 
4. Mədəniyyət (cəmiyyətdə mövcud olan biliklər, qaydalar, adət-ənənələr, əxlaq çərçivəsində 

davranış prinsipləri və stereotipləri);  
5. Motivasiya (prosesdən və nəticələrdən məmnunluq, fəaliyyət istiqaməti).  
İntellektual kapital insan və təşkilati kapital kimi bir neçə komponentin sinerji təsiridir. İnsan 

kapitalı işçinin müəssisədə faydalı inkişaflar yaratmaq üçün bilik və bacarıqları kimi başa düşülür 
və bütün kapital növləri arasında innovasiyaların tətbiqi prosesinə başlaya bilən yeganə element-
dir.  

“İntellektual kapital”ın xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi vurğulamaq olar: 
- müasir dövrdə intellektual kapital iqtisadi artıma və milli iqtisadiyyata təsir göstərir; 
- intellektual kapitalın inkişafı həm fərddən, həm də bütövlükdə cəmiyyətdən əhəmiyyətli xərc-

lər tələb edir; 
- intellektual kapital toplamağa meyillidir;  
- intellektual kapital prioritet inkişaf amili və iqtisadi artım meyillərinin müəyyənedici şərtidir; 
- intellektual kapitalın formalaşması əhəmiyyətli və artan xərclərlə müşayiət olunur; 
- bilik, bacarıq, təcrübə şəklində intellektual kapital toplana bilər; 
- əqli kapitala investisiyalar tarix, iqtisadi və dövlət xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla həyata ke-

çirilir; 
- intellektual kapitalın inkişafı insan tərəfindən həyata keçirilir. 
İntellektual kapitalın inkişafına təsir edən əsas amillər bunlardır: təhsil sistemi, sosial sahə, elmi 

və sənaye müəssisələri. Müasir dövrdə iri transmilli korporasiyalar və sənaye müəssisələri intel-
lektual kapitalın inkişafı üçün nəhəng maliyyə resursları ayırırlar ki, bu da öz növbəsində onların 
məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına və super gəlirlərin əldə edilməsinə təkan verir. 

İntellektual kapitalın tətbiqindən alınan ictimai mənfəət müsbət xarici effektlər kimi özünü gös-
tərir. Belə effektlər aşağıdakl formalarda özünü büruzə verir:  

1. İqtisadi – əməyin məhsuldarlığının artması, elm həcmli sektorların inkişafı hesabına texniki 
potensialın artması, yeni sahələrin və əlavə iş yerlərinin yaradılması, milli iqtisadiyyatın daxili və 
qlobal rəqabətqabiliyyətliliyinin güclənməsi;  
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2. Təhsil – ali təhsilə cəlb olunan əhalinin payının artması, yüksək dərəcəli alim, mütəxəssis, 
texniki işcilərin sayının artması, peşə mobilliyinin genişlənməsi, fasiləsiz təlim prosesinə formal 
akademik təhsil çərçivələrindən kənar yeni elmi texnologiyaların tətbiq edilməsi;  

3. Sosial – yoxsulluq, marginallaşma, sosial təcridolma səviyyəsinin azalması – sağlamlıq gös-
təricilərinin yaxşılaşması, qlobal informasiyaya və elmi biliklərə hamının cıxışının təmin olun-
ması, sosial təsisatlara inamın artması;  

4. İdarəetmə - sağlam vətəndaş cəmiyyətinin elementlərinin inkişaf etməsi, idarəetmə səmə-
rəliliyinin artması, maraqlar arasında balans səviyyəsinin yüksəlməsi;  

5. Ekoloji –təbii sərvətlərdən daha rasional isitifadəni təmin edən texnologiyaların yayılması, 
alternativ enerji mənbələrinin kəşf olunması, ətraf mühitin antropogen yükünün azalması [4, s.68].  

Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın əsas resursu bilikləri əldə etməyə, onları yaradıcı surətdə tət-
biq etməyə, habelə yeni biliklərin yaradılması prosesində fəal iştirak etməyə qadir olan insandır. 
“Biliklər iqtisadiyyatı”nın formalaşması və iqtisadiyyatın qloballaşması prosesləri əmək bazarının 
strukturuna da əsaslı təsir göstərir. Bu baxımdan insanlar bilik və bacarıqlarını yeni situasiyalarda 
tətbiq etməyi bacarmalı, qeyri-muəyyənliyə çevik və dözümlü  olmalıdırlar. 

İntellektual fəaliyyət və toplanmış intellektual kapital yeni və universal bir şeyin inkişafına və 
ya mövcud olanın təkmilləşdirilməsinə gətirib çıxarır və innovasiya üçün zəruri əsasdır. İnnovasi-
ya rəqabət üstünlüyünün artırılmasının əsas komponentidir, çünki daha yaxşı məhsul və xidmətlərə 
gətirib çıxarır.  

İntellektual kapitalın formalaşması və istifadəsi konsepsiyası innovasiya iqtisadiyyatında intel-
lektual kapitalın idarə edilməsinin mahiyyətini, funksiyalarını, strukturunu, meyarlarını, prinsip-
lərini və üsullarını, habelə təşkilati yanaşmaları müəyyən edən nəzəri və metodoloji müddəalar 
sisteminin tətbiqi deməkdir. 

Bununla əlaqədar olaraq, təklif olunan intellektual kapital konsepsiyasının əsas müddəalarını 
aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar: 

 1. Əqli kapitalın iqtisadi mahiyyəti işçilərin və təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi dəyərli bilik-
lərinin, intellektual qabiliyyətlərinin formalaşması və istifadəsi, əlavə gəlir əldə etmək məqsədilə 
onlardan səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı tarixən müəyyən edilmiş münasibətlərdə 
ifadə olunur. 

2. İntellektual kapital dedikdə, müasir mərhələdə cəmiyyətin inkişaf tempini və istiqamətini 
təmin edən, iqtisadi fəaliyyət üçün böyük potensiala malik olan kapital formaları nəzərdə tutu-
lur. Bu yeganə amildir ki, onun inkişafı həm keyfiyyət, həm kəmiyyət parametrləri, həm də zaman 
baxımından kifayət qədər geniş resursa malikdir. İntellektual kapital bazarda əsas rəqabət üstün-
lüyünə çevrilən istehsal texnologiyasının və onun məhsullarının yenilənməsinin tempini və xarak-
terini müəyyən edir. 

3. İntellektual kapitalın idarə edilməsi sistemi çərçivəsində sosial-iqtisadi və idarəetmə müna-
sibətlərinin məcmusu istehsal amillərindən (insan işçi qüvvəsi, əmək subyekti və əmək vasitələri) 
rasional və keyfiyyətli istifadə ilə bağlı formalaşır, həyata keçirilir və daim yenilənir, cəmiyyətin 
tələb etdiyi sabit, izafi məhsul və buna uyğun olaraq davamlı gəlir mənbəyinə çevrilən izafi dəyər 
yarada bilər. 

4. İntellektual resurslardan istehsal amili kimi istifadə resurs əvəzedici xarakter daşıyır, enerji 
və material sərfiyyatının azalmasına səbəb olur, iqtisadiyyatın növünü formalaşdırır.  

5. İntellektual kapital onun tərkib hissələrinin - insan, emosional, təşkilati, istehlak kapitalının 
qarşılıqlı əlaqəsi və sinerji təsiri əsasında inkişaf edir. Hər bir kapital xarakteri və kəmiyyəti mü-
nasibətlərin strukturunu müəyyən edən bir-biri ilə əlaqəli elementlərin fərdi məcmusudur. 

Bu baxımdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, intellektual kapital bir qayda olaraq insanın sağ-
lamlığı, təbii xüsusiyyətləri, onun təhsil və peşə səviyyəsi, habelə fərdin əmək hərəkətliliyi hesab 
edilən insanın istehsal qabiliyyətlərinin müəyyən kompleksidir. İqtisadiyyat elmi baxımından 
“intellektual kapital” iqtisadi artım amili kimi çıxış edir. İnsanın yaradıcı qüvvələri, onun bilik və 
bacarıqları bu gün dünya birliyinin daim irəliləyən elmi-texniki, iqtisadi və mənəvi tərəqqisinə 
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uyğun olaraq kəmiyyət və keyfiyyətcə ölçülməyə ehtiyac duyur. Bundan əlavə, qeyd etmək olar 
ki, intellektual kapital elmi-texniki inqilab dövründə cəmiyyətin postindustrial vəziyyətinə adek-
vat ifadə formasıdır. 

İqtisadiyyatın inkişafında innovasiyanın rolu 
İntellektual kapital təkcə inkişaf etmiş elm və təhsil sisteminin fəaliyyəti nəticəsində biliyin 

artımını təmin edən əqli mülkiyyət deyil. Bu, yalnız biliyin innovasiyaya çevrilməsi ilə əldə edilir  
ki, bu da innovasiya sisteminin mövcudluğunu tələb edir.  

İnnovasiya həyatın bütün sahələrində, xüsusən də iqtisadiyyatda böyük rol oynayır. Dövlət iqti-  
sadiyyatının ümumi inkişaf səviyyəsi innovasiyanın iqtisadiyyatdakı yerindən asılıdır. Bir çox qa-
baqcıl ölkələr (Yaponiya, ABŞ, Almaniya və s.) liderliklərini innovasiyaya borcludurlar. Bu, inno-
vativ iqtisadiyyat kimi bir konsepsiya haqqında danışmağa imkan verir. [8, s.56] 

İnnovativ iqtisadiyyat biliklərin, innovasiyaların, texnika və texnologiyaların geniş tətbiqinə, 
habelə onların insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində praktiki tətbiqinə əsaslanır. 

İnnovativ inkişaf dedikdə məhsul və proses innovasiyaları əsasında bazar imkanlarının geniş-
lənməsi ilə müəssisənin keyfiyyət xarakterində və davranışında dəyişiklik başa düşülür[6,s.9].  

Bu baxımdan innovasiya innovativ inkişafın mühərrikidir, yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul-
lar şəklində təcəssüm olunan  innovativ fəaliyyətin yekun nəticəsini nəzərdə tutur.    

İnnovasiya uzunmüddətli uğur əldə etmək üçün bir vasitədir. Onlar, intellektual qabiliyyətlər 
kimi, səriştə ilə güclü şəkildə əlaqələndirilir, yəni, bacarıq və biliklərdən istifadə etmək bacarığı, 
mövcud biliklərə əsaslanaraq yenilərini yaratmaq bacarığı. İnnovasiya yeni biliklərin yaradılmasını 
nəzərdə tutur. Bazar şəraitində innovasiya prosesi mənfəət əldə etmək üçün yeni biliklərin istifadə 
olunduğu fəaliyyətlər məcmusudur. O, insanın bilik, bacarıq və yaradıcılığından ayrılmazdır. 

İndiki mərhələdə innovativ iqtisadiyyatın qurulması və inkişaf etdirilməsi vəzifəsi innovasiya 
hesab edilə bilən və edilməli olan ümumi bir anlayış tələb edir. “İnnovasiya” anlayışının bir çox 
tərifləri var, lakin onların hər biri, son nəticədə, öz funksional vəzifəsinə - biliyin tətbiqinə gəlir, 
bunun nəticəsində davamlı əlavə dəyər yaradılır. Buna görə də, əmək məhsuldarlığının artdığı yeni 
proseslər, məhsullar və ya texnologiyalar, yeni bazar seqmenti meydana çıxdı və ya əlavə resurslar 
yaratdı- bütün bunlar innovasiyadır. 

“İnnovasiya” anlayışı çox vaxt çox dar mənada şərh olunur, yalnız yeni sənaye sahələrində yeni 
texnologiyaların yaradılması deməkdir. Eyni zamanda, innovasiya bir dövrdür və yalnız onun bü-
tün mərhələləri uğurla başa çatdıqda gözlənilən nəticələrlə taclanır. 

“İnnovasiya” termini latınca (novatio) sözündən olub, dəyişiklik, yenilənmə, yəni sosial və ya 
iqtisadi fəaliyyətdə dəyişikliklərə səbəb olan hər hansı yeniliyin meydana çıxması deməkdir. 

İnnovasiya insanların həyatının sahələrini (texnologiya; məhsullar; təhsil, idarəetmə, əmək kimi 
cəmiyyətin təşkilati formaları) yeniləmək üçün əvvəllər istifadə olunmamış ideya olan intellektual 
inkişaf həllinə sərmayə qoyuluşunun və yeni biliklərin əldə edilməsinin nəticəsidir. 

İnnovasiya - istehsal sisteminin səmərəliliyinin və ya məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsini 
təmin edən, elmi nailiyyətlərdən və qabaqcıl təcrübədən istifadəyə əsaslanan texnika, texnologiya, 
əməyin təşkili və ya idarə edilməsi sahəsində yenilikdir [9].    

İnnovasiya və innovativ fəaliyyət ənənəvi olaraq elmi-texniki tərəqqinin istiqaməti, elmi tədqi-
qat və təcrübə-konstruktor işlərinin nəticələrinin praktiki tətbiqi ilə bağlı proses kimi təqdim olu-
nur. Lakin “innovasiya” anlayışının mənası və məzmunu daha genişdir. İnnovasiya sahəsi ixtira-
ların elmi-texnoloji inkişafı və praktiki tətbiqindəki dəyişiklikləri əhatə edən hərtərəfli pro-
seslərdir. İnnovasiya yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsullarda, proseslərdə, yeni xidmətlərdə və 
sosial ehtiyacların ödənilməsinə yeni yanaşmalarda təcəssüm olunan fəaliyyətlər nəticəsində 
yaranan dəyişikliklər kimi çıxış edir [10].  

Hazırda innovasiyalar və texnoloji yeniliklər cəmiyyət həyatının bütün sahələrini birləşdirən 
əsas mexanizmdir. Müasir dünyanı həm artıq tanış olan, həm də gələcək yeniliklərsiz təsəvvür 
etmək olmaz. Elmi ictimaiyyət innovasiyaların iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsinə çev-
rilməsi ilə razılaşır. İnnovasiya prosesləri dünya birliyini yeni, daha yüksək inkişaf səviyyəsinə 
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çıxarmışdır. İnnovasiyalar, o cümlədən, peşəkar səviyyədə müzakirə mövzusu olmaqla, demək 
olar ki, bütün sahələrdə istifadə olunur. İnnovasiya bazara təqdim edilən yeni və ya təkmilləşdiril-
miş məhsulda təcəssüm olunan innovativ fəaliyyətin nəticəsi kimi başa düşülə bilər.  

İnnovasiyaların müxtəlifliyi, onların müxtəlif növləri, innovasiya fəaliyyətinin daxili iqtisadiy-
yata nüfuz etmə səviyyəsi obyektiv olaraq innovasiyaların müəyyən meyarlar üzrə sistemləşdiril-
məsini tələb edir. İnnovasiyaları texniki, elmi-texniki yeniliklərə və qeyri-elmi texniki yeniliklərə 
bölmək olar. İqtisadi ədəbiyyatda [7] innovasiyaların mövcud təsnifatlarının tədqiqi onların ara-
sında bir sıra ən çox yayılmış innovasiya növlərini ayırd etməyə imkan verir: 

- innovasiyanın növünə görə fərqləndirirlər (maddi, texniki, məhsul, texnoloji və sosial); 
- innovativ potensiala görə (radikal, təkmilləşdirici, kombinator); 
- sələfinə münasibət prinsipinə görə (əvəz etmək, ləğv etmək, qaytarmaq); 
- icra mexanizminə görə (tək və diffuz); 
- innovasiya prosesinin xüsusiyyətlərinə görə (təşkilatdaxili, təşkilatlararası); 
- təşəbbüs və ya mənşə mənbəyinə görə: müəllif hüququ (öz, müstəqil) və xüsusi (daşınan, borc 

götürülmüş). 
Beləliklə, aşkar edirik ki, innovativ potensial müəssisənin innovativ fəaliyyətinin təzahür etdiyi 

innovativ mühiti formalaşdırır ki, bu da ənənəvi olaraq ya müəssisələrin yeni texnologiyaların iş-
lənib hazırlanması və cəlb edilməsi və ya məhsulların iqtisadi dövriyyəyə təkmilləşdirilməsi üzrə 
dinamik və intensiv fəaliyyəti kimi başa düşülür, yaxud iqtisadi sistemlərin innovativ fəaliyyətinin 
gücü, iqtisadi fəaliyyətdə innovasiyaların yaradılması, bazara daxil olması və tətbiqi sürəti və həc-
mi ilə ölçülür.  

“İnnovativ iqtisadiyyat” konsepsiyasının nəzəri aspektləri 
İnnovativ iqtisadiyyat - mütəxəssislərin yüksək peşəkarlıq səviyyəsini, onların bilik və bacarıq-

larını yenidən hazırlamaq, davamlı şəkildə artırmaq və təkmilləşdirmək qabiliyyətini nəzərdə 
tutur. 

İnnovativ iqtisadiyyat (bilik iqtisadiyyatı, intellektual iqtisadiyyat) innovasiya axınına, daim 
texnoloji təkmilləşdirməyə, çox yüksək əlavə dəyərə malik texnologiyalı məhsulların istehsalına 
və ixracına əsaslanan iqtisadiyyat növüdür [12].  

İnnovativ iqtisadiyyat aşağıdakılarla xarakterizə olunur: iqtisadi azadlığın yüksək göstərici-
si; təhsilin və elmin yüksək inkişaf səviyyəsi; yüksək və rəqabətli həyat keyfiyyəti; insan kapitalı-
nın yüksək keyfiyyəti; innovativ müəssisələrin və innovativ məhsulların yüksək payı; kapitalın 
dəyişdirilməsi və s.  

İnnovativ texnologiyalara çevrilən intellektual kapital iqtisadiyyatın inkişafına və iqtisadi artı-
ma əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  

Beləliklə, əqli kapitalın inkişafına xüsusi diqqət yetirən ölkələr innovativ texnologiyaların is-
tehsalata tətbiqində lider mövqe tuturlar və belə qənaətə gəlmək olar ki, intellektual kapital iqtisa-
diyyatın innovativ inkişafına birbaşa təsir göstərir.  

Makroiqtisadi səviyyədə intellektual kapital sahibkarlıq subyektləri üçün səmərə əldə etməyə 
yönəlmiş istehsal amili kimi qəbul edilir. 

İqtisadiyyatın qloballaşması və cəmiyyətin inkişafı müxtəlif səviyyələrdə intellektual kapitalın 
və onun tərkib hissələrinin inkişaf dinamikasını qiymətləndirməyə, proqnozlaşdırmağa və idarə 
etməyə imkan verən rəsmiləşdirilmiş aparatların və informasiya sistemlərinin işlənib hazırlanma-
sını tələb edir. İntellektual kapitalın effektivliyini qiymətləndirmək üçün idarəetmə qərarlarını xa-
rakterizə edən və onların həyata keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu müəyyən etməyə imkan ve-
rən meyar nisbətlərini hazırlamaq lazımdır. 

Eyni zamanda, intellektual kapitalın ən mühüm xüsusiyyətləri arasında: kommersiya dəyərini, 
əhəmiyyətini, zamanla dəyişkənliyi, xassələrin, məqsədlərin, mövqelərin  qavranılması və nüma-
yişini, yeni məlumatları sintez etmək bacarığı və s. fərdlərin sosial-iqtisadi proseslərdə iştirak 
etmək və onlara təsir etmək qabiliyyətinin dəyişkənliyini qeyd etmək olar.   
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İnkişaf etmiş ölkələrdə əqli kapitalın iqtisadiyyata təsirinin kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymət-
ləndirilməsi şərti milli prioritetdir və dörd müxtəlif qrup qiymətləndirmə metodlarından istifadə 
olunur - bunlar intellektual kapitalın birbaşa ölçülməsi, bazar kapitalı, aktivlərin gəlirliliyi və qiy-
mətləndirmə üsullarıdır. Fikrimizcə, intellektual kapitalın iqtisadiyyata təsirini qiymətləndirmək 
üçün bu metodlardan və göstəricilərdən istifadə etmək lazımdır, bunlar arasında: 

- iqtisadi əlavə dəyərin göstəricisi; 
- kapitalın gəlirliliyi; 
- aktivlərin gəlirliliyi; 
- əsas fondların yenilənmə əmsalı. 
Aydındır ki, bu göstəricilərə əsaslanan qiymətləndirmə intellektual kapitaldan istifadənin effek-

tivliyini və onun iqtisadiyyata təsirini əks etdirəcəkdir. 
İntellektual kapital olmadan iqtisadiyyatın innovativ inkişafı mümkün deyil. İstənilən innova-

siya prosesinin başlanğıcında bəşəriyyətin topladığı təcrübə  dayanır və intellektual kapitalın inki-
şaf səviyyəsi innovasiya inkişafının sürətləndirilməsinə və ləngiməsinə təsir edən əsas amillərdən 
biridir. Belə ki, intellektual kapitalın inkişafının qlobal və strateji şərtlər arasında aşağıdakı sahə-
ləri ayırmaq olar: 

- insan kapitalının inkişafı sahəsində proqramların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi; 
- innovativ inkişaf  sahəsində alim və praktiklər üçün əlverişli mühitin formalaşdırılması; 
- sənaye müəssisələrinə öz intellektual laboratoriyalarının inkişafı üçün ünvanlı maliyyə yardı-

mının göstərilməsi. 
Sonradan iqtisadiyyatın innovativ inkişafına çevriləcək intellektual kapitalın inkişafı üçün mak-

roiqtisadi istiqamət aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 
- sahəvi elmi-tədqiqat institutlarının və laboratoriyalarının yaradılması; 
- əməyin maya dəyərinin və onun keyfiyyətinin artması; 
- daxili bazarın tələbatının genişlənməsi.   
İnnovativ iqtisadiyyatda əmək bazarının tələblərinə cavab verən insan kapitalının keyfiyyətini 

formalaşdırmaq üçün aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır: 
1. Fərd həyat boyu öz öyrənmələrində "proaktiv" yanaşmadan istifadə etməlidir; 
2. Müəssisələr işçi qüvvəsini yeni bacarıq və səriştələrin hazırlanmasında və inkişaf etdirilmə-

sində fəal şəkildə dəstəkləməlidir; 
3. Təhsil müəssisələri elmi bazanı genişləndirərək əmək bazarının tələbatlarının ödənilməsində 

daha fəal rol oynamalı; 
4. Bacarıq və səriştələrə aid məsələlərə innovativ yanaşmaları inkişaf etdirə biləcək qeyri-kom-

mersiya təşkilatları və fondları cəlb etmək. 
Bu baxımdan innovativ iqtisadiyyatın inkişafı innovativ fəaliyyətin nəticələrinin kommersiya-

laşdırılmasının müəyyən həcmləri və səviyyələri ilə ölçülən sinergetik və multiplikativ effekt əldə 
etməyə imkan verən sosial-iqtisadi sistem daxilində resurs axınlarının qarşılıqlı əlaqəsi kimi qəbul 
edilməlidir.   

                                               
Nəticə 

Beləliklə, innovativ texnologiyaları və süni intellekti tətbiq etmək üçün lazımi bacarıqlara 
malik yaxşı təlim keçmiş işçi qüvvəsi iqtisadiyyatımızda məhsuldarlığın artmasını və bütün işçi-
lərin istedadlarının istifadəsini təmin edəcəkdir. Bacarıq dəyişikliyi ehtiyaclarının ödənilməməsi 
sosial gərginliyi daha da artıra bilər və artan bacarıq və maaş fərqlərinə səbəb ola bilər. Birinci 
ssenariyə uyğunlaşmaq və ikincisini ələ keçirmək bacarığı əsasən işçi qüvvəsinin nə qədər yaxşı 
təhsil almasından və uyğunlaşa bilən şirkətlərin və işçilərin avtomatizmin yaratdığı saysız-
hesabsız yeni problemlərlə qarşılaşmasından asılı olacaqdır. 

Nəticə etibarilə, innovativ iqtisadiyyatın xarakterik xüsusiyyəti rəqabətqabiliyyətli innovativ 
məhsulun (xidmətin) istehsalını təmin edən bütün resursların ən səmərəli kombinasiyası üçün yeni 
biliklərin əldə edilməsinə və yeni metodların (texnologiyaların) axtarışına yönəldilməsidir.                               
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İnnovativ iqtisadiyyatın iqtisadi yüksəlişi intellektual fəaliyyətə əsaslanan sosial-iqtisadi sis-
temlərin elmi-texniki potensialının inkişafı ilə bağlıdır. İntellektual fəaliyyət milli sistemin rəqabət 
üstünlüklərinin formalaşmasında intellektual kapitalın prioritet rolunu müəyyən edən biliyə əsas-
lanır. Bu vəziyyət müasir şəraitdə intellektual kapitaldan istifadə üçün perspektivli sahələrin müəy-
yən edilməsini zəruri edir. 

Araşdırmaya görə, intellektual kapitaldan istifadə perspektivləri insanın psixoloji xüsusiyyətlə-
ri və emosiyaları ilə bağlıdır. Buna görə də, emosional potensialın əlaqələndirilmiş tənzimlənməsi 
kimi intellektual kapitalın idarə edilməsi funksiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bir şəxs və ya bir 
qrup insan tərəfindən toplanan emosional kapital müsbət yan təsirin bütün əlamətlərinə malikdir. 
Onun tənzimlənməsi ikili xarakter daşıyır: bir tərəfdən qeyri-qiymət hadisələrinin tənzimlənməsi, 
digər tərəfdən qeyri-qanuni hadisələrin tənzimlənməsidir. Sosial-iqtisadi tənzimləmənin bu iki 
aspekti bir-birinə zidd deyil, çünki bazar iqtisadiyyatı şəraitində maddi dünya qiymət münasibət-
ləri ilə müəyyən edilir. Emosional potensialın tənzimlənməsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri, 
mikro və makroiqtisadi səviyyədə müəyyən tənzimləmə üsullarına malikdir.  

İnnovativ iqtisadiyyat innovasiyaların axınına, texnologiyanın davamlı təkmilləşdirilməsinə, 
çox yüksək əlavə dəyərə malik yüksək texnologiyalı məhsulların istehsalına və ixracına və texno-
logiyanın özünə əsaslanan xüsusi iqtisadiyyat növüdür. Ehtimal olunur ki, bu halda maliyyənin 
(kapitalın), maddi istehsalın (sənaye iqtisadiyyatı) deyil, novatorların və alimlərin intellektinin, 
informasiya sferasının təmərküzləşməsi gəlir gətirir.Beləliklə, səmərəli innovativ iqtisadiyyatın 
yaradılmasının əsas amilləri sistemli yanaşma və onun həyata keçirilməsində insan kapitalının do-
minant roludur.  

Yuxarıda göstərilən xüsusiyyətləri nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, intellektual kapi-
talın inkişafı üçün perspektivli istiqamətlər innovativ iqtisadiyyatda inkişafın əsas strateji resursu 
olan insanın intellektual və emosional xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.  
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Роль интеллектуального капитала в развитии инновационной экономики 

                                                                         
Резюме 

Целью исследования является разработка теоретико-методологических положений 
формирования и эффективного использования интеллектуального капитала, что позволит 
выявить перспективные пути перехода инновационной экономики к развитию. 

Методология исследования основана на теоретических работах, монографиях, научных 
статьях ведущих отечественных и зарубежных социологов и экономистов, изучающих воп-
росы инновационной экономики, человеческого и интеллектуального капитала, оценки ин-
теллектуальных активов. В исследовании используется системный подход, сравнительный, 
общенаучный методы для достижения поставленных целей и задач. 

Важность исследовательского применения– результаты исследований способствуют 
повышению роли научных знаний в развитии интеллектуального капитала и инновацион-
ной экономики. Он может быть использован исследователями для повышения эффектив-
ности экономической системы за счет использования интеллектуального капитала при раз-
работке законодательной базы политики построения инновационного типа экономической 
системы. Материалы статьи могут быть использованы в преподавании дисциплин «Инно-
вационная экономика», «Человеческий капитал», «Интеллектуальный капитал». 

Результатами исследования являются разработка предложений и рекомендаций по оп-
тимизации способов формирования качества интеллектуального капитала, соответству-
ющего требованиям рынка труда в условиях инновационной экономики. 

Оригинальность и научная новизна исследования - в статье дается краткая харак-
теристика интеллектуального капитала и его взаимосвязь с человеческим капиталом, ана-
лизируются составляющие и характеристики человеческого капитала. В развитых странах 
интеллектуальный капитал давно используется как метод количественной и качественной 
оценки влияния на экономику. Показаны пути формирования качества человеческого капи-
тала, отвечающего требованиям рынка труда в условиях инновационной экономики, выяв-
лены глобальные и стратегические условия развития интеллектуального капитала. Сделаны 
предложения и рекомендации по оптимизации основных факторов, влияющих на развитие 
интеллектуального капитала. Уточнен понятийный аппарат управления интеллектуальным 
капиталом в инновационной экономике в части определения его экономической сущности 
и определения его приоритетной роли в системе факторов производства, раскрытия особен-
ностей структурных элементов интеллектуального капитала, его функций и факторов раз-
вития 

Выявлены перспективные направления развития интеллектуального капитала в иннова-
ционной экономике, основанные на определении принципов работы предприятий и взаи-
мосвязи критериев, стимулировать использование интеллектуального капитала, выбирать 
соответствующие методы принятия решений на основе Предлагаемый подход. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновации, экономика, экономичес-
кое развитие, инновационная экономика.  
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Summary 

 The purpose of the study - development of theoretical and methodological provisions for the 
formation and effective use of intellectual capital, which allows to identify promising ways in the 
transition of innovative economy to the path of development. 

The research methodology- refers to theoretical works, monographs, scientific articles of 
leading local and foreign sociologists and economists studying the issues of innovative economy, 
human and intellectual capital, assessment of intellectual assets. The research uses a systematic 
approach, comparative, general scientific methods to achieve the goals and objectives. 

Importance of research application - the results of the research contribute to increasing the 
role of scientific knowledge in the development of intellectual capital and innovative economy. It 
can be used by researchers to increase the efficiency of the economic system by using intellectual 
capital in the development of the legislative framework for the policy of building an innovative 
type of economic system. The materials of the article can be used in the teaching of "Innovative 
Economy", "Human Capital", "Intellectual Capital". 

The results of the study - development of proposals and recommendations for optimizing the 
ways of forming the quality of intellectual capital that meets the requirements of the labor market 
in an innovative economy. 

Originality and scientific novelty of the research - the article gives a brief description of 
intellectual capital and its relationship with human capital, analyzes the components and 
characteristics of human capital. In developed countries, intellectual capital has long been used as 
a method of quantitative and qualitative assessment of the impact on the economy. Ways to form 
the quality of human capital that meets the requirements of the labor market in an innovative 
economy are shown, and global and strategic conditions for the development of intellectual capital 
are revealed. Suggestions and recommendations were made to optimize the main factors affecting 
the development of intellectual capital. The conceptual apparatus of intellectual capital 
management in the innovative economy has been clarified in terms of defining its economic 
essence and determining its priority role in the system of factors of production, revealing the 
features of the structural elements of intellectual capital, its functions and development factors. 

 Perspective directions for the development of intellectual capital are identified in the 
innovative economy, based on the definition of the principles of operation of enterprises and the 
relationship of criteria, to stimulate the use of intellectual capital, to choose appropriate decision-
making methods based on the proposed approach. 

  Key words: intellectual capital, innovation, economy, economic development, innovative 
economy. 
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İNNOVASİYALI İNKİŞAFIN İNVESTİSİYALAŞMASININ KONSEPTUAL 
MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Xülasə 

İnnovasiyalı fəaliyyət yeni əsrdə iqtisadi inkişafın aparıcı amilinə çevrilmişdır. İqtisadiyyatın 
bütün sahələrində fəaliyyətin nəticələrinin investisiya və innovasiya amili arasında kifayət qədər 
sıx olan qarşılıqlı əlaqələrdən asılı olduğu müşahidə edilməkdədir.   

Tədqiqatın məqsədi – innovasiyalı inkişafın investisiyalaşmasının  konseptual məsələlərinin 
tədqiqi, xüsusilə iqtisadi fəaliyyətin nəticələrinin investisiya və innovasiya amili arasında əlaqə-
lərdən asılılığının elmi-nəzəri dəyərləndirilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat prosesində müşahidə, elmi abstraksiya, müqayisəli təh-
lil, sintez və məntiqi ümumiləşdirmə üsullarından istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - əldə edilən nəticələr innovasiya proseslərinin investisiyalaş-
dırılmasının konseptual xarakteristikalarının səciyyələndirilməsi və innovasiyalı inkişafın səmə-
rəliliyinin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – innovasiyalı inkişafın investisiyalaşdırılması prosesinin mahiyyəti 
açıqlanmış, həmin prosesə fərqli münasibətlər araşdırılmış, innovasiya  və investisiya siyasətləri-
nin prioritetlərinin birgəliyi imkanları xarakterizə edilmiş, həmin prioritetlərin reallaşdırılması isti-
qamətləri göstərilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - innovasiya anlayışı dəqiqləşdirilmiş, innovasiyalı 
inkişafın investisiyalaşdırılması prosesi başlıca aspektlərdə xarakterizə olunmuş,  innovasiya po-
tensialının reallaşdırılmasında investisiya amilinin yeri və rolu müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: innovasiyalı inkişaf, investisiya, rəqabət qabiliyyəti, konsepsiya, texnoloji inno-
vasiyalar, səmərəlilik, biznes model. 

 
Giriş 

İnnovasiya proseslərinin investisiyalaşmasının nəzəri-metodoloji əsasları hazırda tədqiqatçıla-
rın diqqət yetridiyi məsələlərdəndir. İqtisadi fəaliyyətin bütün istiqamətlərində innovasiyaların rə-
qabət qabiliyyətinin başlıca amili rolunda çıxış etməsi bu diqqəti şərtləndirir. Eyni zamanda həm 
innovasiya, həm də investisiya anlayışlarına birmənalı qəbul olunmuş, vahid yanaşma yoxdur. 
İnnovasiyalı fəaliyyətin investisyalaşmasının iqtisadi, sosial, texnoloji və digər aspektlərinə vahid 
rakursdan yanaşmaya da ehtiyac hiss olunur. Belə vəziyyət innovasiyalı inkişafın investisiyalaş-
ması problemlərinin kompleks tədqiqinin daha intensiv və ətraflı aparılmasının obyektiv zərurili-
yini şərtləndirir.   

İnnovasiyalı inkişaf və onun investisiyalaşmasının elmi-nəzəri müddəalarına münasibət-
lərin şərhi 

İnnovasiyalı inkişafın və onun investisiyalaşmasının konseptual əsaslarına münasibət bildirmək 
üçün, ilk növbədə bəzi elmi-nəzəri müddəalara müvafiq kontekstdə nəzər salmağa ehtiyac vardır. 
Hazırda innovasiya  bir anlayış kimi elmi dövriyyədə əsaslı mövqeyə malik olsa da, ona hələ ki, 
əksər tədqiqatçılar tərəfindən vahid mövqedən qəbul edilən, birmənalı yanaşma yoxdur. Başqa 
sözlə, çoxsaylı və get-gedə artan fərqli mənbələrdə yanaşmalar müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyi şərt-
ləndirən amillər və onların mühityaratma imkanlarına da baxışlar fərqlidir. Həmin fərqlər texnoloji 
inkişafın və onun idarə edilməsinin bütün tarixi boyunca müşahidə edilmişdir. Bu tarix isə əsrlərlə 
ölçülür. Müvafiq mənbələrdə göstərildiyi kimi “texnologiyaların və innovasiyaların idarə edilməsi 
təxminən 400 illik tarixə malikdir” [1, s. 461]. 
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İnnovasiya nəzəriyyəsinin əsasını qoyan alimlərdən olan Y.Şumpeterin XX əsrin əvvəlində işıq 
üzü görmüş “İnnovasiyalı iqtisadiyyat nəzəriyyəsi” adlı əsərində (2) innovasiyalı iqtisadi fəaliy-
yətdə innovasiyaların təzahür formaları və istiqamətləri kimi aşağıdakılar qeyd olunur: istehlakçı 
subyektlərin tanımadığı məhsulun və yaxud mövcud məhsulun yeni keyfiyyət xarakteristikalarının 
əldə edilməsi; istehsalın yeni üsulunun yaradılması; istehlak bazarının yeni seqmentinə çıxış, yeni 
istehsalın yeni amillərinin aşkar edilməsi və i.a. Özü də bu təzahür istiqamətlərin innovativliyi, 
birbaşa olaraq kəşf və ixtiralarla əlaqələndirilmir. İnnovasiyalı inkişaf mühitində iqtisadi müna-
sibətlərin önə çəkilməsi məsrəflərin istehsalın nəticələri ilə müqayisəli qiymətləndirilməsi və so-
nuncunun üstünlüyünün təmin edilməsi məsələləri, sözügedən inkişafın bütün mərhələlərində biz-
nes subyektləri tərəfindən aktual hesab edilmişdir.   

İnnovasiyalar yeniliklərə çan atan fərd və qrupların daha yüksək keyfiyyət, sürət, rahatlıq, qa-
zanc uğrunda cəhdlərinin uğurlu nəticəsi kimi nəzərdən keçirilir. Həmin cəhdlərin əksər insanlar 
tərəfindən qəbul olunmamasının ilkin səbəblərindən biri, onların mürəkkəb olmasıdır. Bu baxım-
dan, aşağıdakı mövqe ilə  müəyyən qeyd-şərtlərlə razılaşmaq olar. “İnnovasiya yüksək mürəkkəb-
liyi ilə xarakterizə olunur, qeyri-adi düşüncə tələb edir və uğur qazanmaq üçün cəmiyyət tərəfindən 
qəbul edilməlidir. Beləliklə, innovasiya termini birbaşa iqtisadi mənada mütləq həyata keçirilmə-
yən, lakin tətbiq olunan və istifadə olunan yeni texnoloji, iqtisadi, təşkilati və sosial həlləri ehtiva 
edir. Buna görə də, bilik və ideyalar “innovasiya” termininin ayrılmaz tərkib hissəsidir” [3, s. 
3/18]. Haqqında danışılan mövqenin qəbulunda qeyd-şərt dedikdə, ilk növbədə burada innovasiya-
lara münasibətdə ideya müəllifləri və innovasiyalara həssas iş adamlarının mövqelərindəki fərqə 
etina edilməməsi qeyd olunmalıdır. 

Məsələ ondadır ki, innovasiyanın bazar yönümlü olmaması, müəssisə və investor tərəfindən 
ona olan marağın azalmasına səbəb ola bilir. Doğrudur, ideya səviyyəsində innovativliyin iqtisadi 
məqsədəuyğunluğu aşkar görünməyə bilər. Elmi innovasiyalar tarixində bazaryönümlülüyün inno-
vasiya proseslərinin ilk addımlarında ciddi məhdudiyyət şərti kimi qoyulmasının arzuedilməz nəti-
cələrə gətirib çıxarması halları az olmamışdır. Bununla belə, innovasiyalı fəaliyyətin sonrakı mər-
hələlərində, innovasiya amilinin iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirmək cəhdlərinin uzun müddət 
uğursuz olması halında investorun marağının azalması gözləniləndir. Xüsusilə ona görə ki, inno-
vasiyalı fəaliyyət kreativ qərar qəbulunun hər bir addımında yeni risklərlə qarşılaşır. Həmin risk-
lərin idarə edilməsinə məsrəflərin ödənmə ehtimalı qiymətləndirilmədən davamlı fəaliyyət ehti-
malı aşağı düşür.   

Şərh olunan məsələlələri və mövqeləri xülasə edərək deyə bilərik ki, zənninimzcə, sözün geniş 
mənasında  innovasiya məhsulun (xidmətin) və ümumilikdə istənilən iqtisadi fəaliyyətin yenilən-
mə əsasında keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Bu yenilənmə texnoloji və təşkilati proseslərin səmə-
rəliliyini artırmaqla, konkret zaman və məkanda onu maksimum səviyyəyə çatdıran  fəaliyyət kimi 
iqtisadi məqsədəuyğunluq meyarlarına uyğunlaşdırılmaqla həyat qabiliyyəti əldə edir.  

İqtisadi artımı şərtləndirdiyinə görə, ümumilikdə sosial-iqtisadi inkişafa təkan vermək iqtida-
rında olması səbəbindən mühüm rola mallik investisiyaya bir anlayış kimi münasibət hələ də bir-
mənalı deyildir. İnvestisiya anlayışının təkamülü prosesinə (genezisinə) baxışa klassiklərin yanaş-
maları ilə başlamaq, əlbəttə, məqsədəuyğundur. İnvestisiya klassik yanaşmada “bir şəxs və ya kor-
porasiya tərəfindən istənilən köhnə və ya təzə əmlakın, fond birjasında qiymətli kağızların satın-
alınması” [4, s. 195-196] kimi təqdim olunur. 

Pulun sərbəstləşməsi faktı, ona ehtiyacı olanlarla qarşılıqlı əlaqələri aktuallaşdırır. Həmin əla-
qələr investisiya münasibətlərində əlaqədən inkişafa keçidi şərtləndirə bilir. Başqa sözlə, “investi-
siya prosesinə sərbəst vəsaitə malik pul təklif edənlərlə ona ehtiyacı olan tərəflərin əlaqələndiril-
məsi mexanizmi kimi” [5, s. l5] baxanların mövqeyi konseptual müstəvidə daha əyani görünür. 
Müasir “cəmiyyətin real kapitalının artırılmasına yönəldilən iqtisadi resursları investisiya hesab 
edənlərin” [6, s. 99] mövqeyinin mahiyyətində isə, ilk növbədə, zənnimizcə, investisiyaya inkişa-
fın atributu kimi yanaşılması durur.  
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İnvestisiyalara əsaslı vəsaitin yönəlmə istiqaməti əlaməti üzrə yanaşmalarda, bir qayda olaraq 
detallaşdırma dərəcəsi daha yüksəkdir. Deyək ki, “pul vəsaitinin, maliyyə alətinin, yaxud digər 
qiymətlilərin istehsala və ya müxtəlif biznes sahəsinə yönəldilməsi investisiya hesab olunur” [7, 
s. 155] fikrinin əsasında investisiyaya qarşılıqlı faydalı əlaqələrin reallaşdırılması durur. Funksio-
nal əlamət üzrə vəsaitin yönəlmə istiqaməti investisiyanın mahiyyətinə münasibət, məkan və müd-
dət parametrlərinə görə fərqləndirməni nəzərdə tutur. “İnvestisiya ölkə daxilində, yaxud xaricdə 
müxtəlif sahələrdəki müəssisələrə, maliyyə, sosial – iqtisadi proqramlara, innovasiya layihələrinə 
kapitalın uzunmüddətli qoyuluşudur” [8, s. 378].  

İntensivləşmə xəttinin iqtisadi fəaliyyətin rəqabətədavamlılığının mühüm amilinə çevrildiyi 
müasir şəraitdə investisiya dedikdə “mənfəət və ya sosial effekt əldə edilməsi məqsədi ilə sahib-
karlıq obyektləri və digər növ fəaliyyətlərə qoyulmuş maliyyə vəsaiti, eləcə də maddi və intellek-
tual qiymətlilər nəzərdə tutulur” [9]. 

İnnovasiya iqtisadiyyatında kreativ düşüncənin üstünlüyü hər addımda fərqli qərarların qəbul 
edilməsi ilə nəticələnir. Bu isə təbii ki, vaxt və vəsait sərfinə təsirsiz qalmır. İnnovasiyalı fəaliy-
yətdə, əlbəttə, tipik addımlara da rast gəlinir. Tipik hərəkətlər və addımlar bir çox innovativ layi-
hələr üçün ümumidir, lakin nəticələrə nail olmaq və fəaliyyətləri tələb olunan keyfiyyətlə başa 
çatdırmaqda qeyri-müəyyənlik yenilikçiləri son həlli təkmilləşdirmək üçün əks əlaqələr yaratmağa 
vadar edir. Bunun səbəbi innovasiyaların mürəkkəbliyindədir, bu da öz növbəsində  “çərçivə” şərt-
lərinin mürəkkəbliyi ilə şərtlənir. Nəticə etibarilə isə informasiya mənbələrinin, biliklərin və inno-
vasiyaların tətbiqi sahələrinin kəmiyyətcə ifadə olunan mürəkkəbliyi artır [10, s. 18-30]. 

Bir sıra tədqiqatlarda “innovasiyalara və innovasiya proseslərinə yanaşmaları innovasiyaların 
idarə edilməsinin korporativ strategiyasının təkamülü və konseptual baxımından fərqləndirirlər. 
İkinci yanaşmanın mərkəzində  müxtəlif innovativ modellərin üstünlükləri və çatışmazlıqları,  on-
ların innovativ proseslərin reallığını nə dərəcədə təsvir edə bilməsi imkanları dayanır” [11, s.1/18]. 

Təsadüfi deyildir ki, bu və ya digər metodiki yanaşmanın kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi baxı-
mından aktual olduğu sahələrdə innovasiya “... təcrübədə, iş yerinin təşkili və xarici əlaqələrdə 
yeni və ya əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş məhsulun (mal və ya xidmətin), habelə prosesin, 
yeni marketinq metodunun və ya yeni təşkilati metodun tətbiqi” kimi qəbul edilir. [12]. 

İnnovasiyalı fəaliyyətin xronologiyası, idarəetmədə onun ilk addımlarından sonuna qədər, baş-
qa sözlə, kəşfdən, yeni biliyin ilk tətbiqinə qədər bütün mərhələləri əhatə etməyin zəruri olduğunu 
göstərir. Bu zaman risk amilinin bütün addımlara xas olduğu nəzərə alındığından innovasiya kon-
sepsiyalarının inkişafı innovasiya modellərinin formalaşması ilə müşayiət olunur [13, s. 639–667]. 
İnnovasiya proseslərinin aşağıdakı modelləri (təkamül xronologiyasına görə), aşağıdakı kimi fərq-
ləndirilir: “xətti (1960-cı illərə qədər); bazar (1960-cı illər); interaktiv (1970-ci illər); inteqrasiya 
(1980-ci illər); şəbəkə (1990-cı illər); informasiya (2000 – hal-hazıra qədər)” [14]. 

İnnovasiya modellərinə xronoloji baxış, əlbəttə, yeganə yanaşma deyildir. Deyək ki, hazırda 
elmi mənbələrdə şərh olunan bir sıra yanaşmalarda haqqında danışılan modellər innovasiyanın 
həyat dövrünü onun inkişafının tətbiqi mərhələlərini əks etdirən üç ayrı mərhələdən ibarət logistik 
funksiya kimi təsvir edir: meydana çıxma, böyümə və yetkinlik [15, s.18–31]. 

İnnovasiya modellərinin təsnifatına innovasiya proseslərinin mərhələləri üzrə yanaşmalar da 
mövcuddur. İnnovasiyanın xətti modelinə aşağıdakı mənbədəki kimi yanaşma, zənnimizcə, anla-
şılandır. “İnnovasiya fəaliyyətinin xətti modelləri kəşfi (ixtiranı), innovasiya fəaliyyətinin nəticə-
lərinin mümkün tətbiq sahələrinin müəyyən edilməsini, onun işlənməsini, dizaynını və innovasiya 
prosesinin mərhələləri kimi istifadəsini ön plana çıxarır” [16]. 

İnnovasiyalı inkişafın investisiyalaşmasının konseptual aspektləri 
Konseptual baxımdan müəssisə, sahə və digər idarəetmə səviyyələrində innovasiya siyasətinin 

prioritetlərinin əsaslandırılması həlledici əhəmiyyətə malikdir. İnnovasiya siyasətinin prioritetləri 
müəyyən edilərkən aşağıdakı üç problem xüsusi olaraq nəzərə alınmalıdır “Birincisi, innovasiya 
sisteminin stimullaşdırılması, yaradılması və inkişafı üçün ümumi “uğurlu model” yoxdur. İkinci-
si, sistemin mürəkkəbliyi çox yüksək ola bilər: bir çox müxtəlif mexanizmlər innovasiya prosesinə 
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təsir göstərir, hər bir mexanizm bir neçə funksiyaya təsir göstərə bilər və funksiyalar da öz növbə-
sində bir-biri ilə əlaqəli ola bilər. Üçüncüsü, hər hansı bir müdaxilənin (məsələn, siyasətin) nəticələ-
rini proqnozlaşdırmaq çətindir, çünki hər hansı bir siyasət və ya strategiya əks-əlaqə kimi ikinci də-
rəcəli təsir göstərə bilər, təsiri əvvəlcədən nəzərdə tutulduğundan daha güclü ola bilər” [17, s. 17]. 

İnnovasiyalar müəyyən müddətdən sonra qlobalmiqyaslı hadisələrə çevrilir. İntensivləşən qlo-
ballaşma prosesləri innovasiyalı inkişafın tempi və proporsiyalarına, onun investisiyalaşması im-
kanlarına və bu kimi bir sıra digər xarakteristikalarına ciddi təsir göstərir. Dünyanın iqtisadi güc 
mərkəzlərinin həmin təsirdə payı (bu barədə həmin təsirin xarakteri barədə istənilən mövqe mü-
bahisə doğursa da) az deyildir. İqtisadi inkişafda olduğu kimi innovasiyalı inkişafda da mərkəzi 
və periferiya regionlar (ölkə qrupları) anlayışı elmi dövriyyədə özünə yer tutmuşdur. Həmin fərq-
ləndirmədə bu və ya digər ölkənin innovasiya potensialı önəmli rola malikdir. 

Milli innovasiya sisteminin təşəkkülü və inkişafı məsələləri bir çox aspektlərdə o cümlədən, 
milli innovasiya potensialının reallaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu ba-
xımdan dünyanın 87 ölkəsinin investisiya potensialını xarakterizə edən göstəricilərin təhlili cəhd-
ləri, zənnimizcə, təqdirəlayiqdir. “Nəticələr göstərir ki, milli innovasiya sistemlərinin dinamikası 
bir tərəfdən innovasiya potensialının üç dəyişənlə (innovasiya töhfəsi, elmi və texnoloji məhsullar) 
və mənimsəmə qabiliyyətinin üç amilinin (infrastruktur, beynəlxalq ticarət və insan kapitalı) birgə 
təkamülü ilə şərtlənir” [18, s. 579]. 

İnnovasiyalı fəaliyyətin investisiyalaşması prosesində infrastruktur amili həlledici rol oynayır. 
Bu baxımdan, aşağıda təqdim edilən mövqe ilə, zənnimizcə razılaşmaq məqsədəuyğundur. “İnves-
tisiya bazarı iştirakçılarının fəaliyyətində infrastruktur amilinin artan rolu müşahidə olunur. İnves-
tor bu və ya digər obyektə vəsait ayırmağın məqsədəuyğunluğunu araşdırarkən, demək olar ki, ilk 
növbədə həmin obyektin fəaliyyət mühitini, infrastruktur təminatını qiymətləndirir. Konkret ob-
yektin və ya ərazinin investisiya cəlbediciliyi, başqa sözlə investisiya bazarında fəallıq infrastruk-
turun inkişaf səviyyəsindən asılıdır” [19, s. 137]. 

İstehsalın rəqabət qabiliyyəti onun məhsulunun istehlakçıya təqdim olunduğu ticarət sahəsində 
üzə çıxır. İnnovasiyaların dəyər zəncirinin bütün halqalarında rəqabət qabiliyyətinə təsirinin qiymət-
ləndirilməsi metodik və informasiya təminatı ilə əlaqədar çətinliklərlə qarşılaşır. Digər tərəfdən, 
məhsul (xidmət) innovasiyalarının bazar yönümlü olması, məhz mübadilə sferasında özünü göstərir. 
Bu halda innovasiyaların patentləşdirilməsi vəziyyəti ilə əlaqədar məsələlər xüsusilə aktuallaşır. 
Sözügedən məsələyə münasibətdə aparılmış tədqiqatlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir [20, s.88].  

İnsan amili innovasiyalı fəaliyyətin mərkəzi amilidir. İnnovasiyalı inkişafda kadrların roluna 
münasibətdə fərqli yanaşmalar olsa da, onların innovasiyalara açıqlığının həlledici rolu qəbul 
edilir. Bu baxımdan, müəssisə və yuxarı idarəetmə səviyyələrində çalışanların innovasiyalara həs-
saslığının innovasiyalı inkişafın tempi və proporsiyalarına təsirinin tədqiq olunduğu mənbələr xü-
susi diqqətə layiqdir [21, s. 134].  Burada innovasiyaya həssaslıq və işçinin yaşı arasında müəyyən 
əlaqənin olduğu aşkar edilmişdir. 

 İnnovasiyalı inkişafın xronologiyasına tarixi baxış, “ağıllı” məhsullar da daxil olmaqla həmin 
prosesin bütün mərhələlərində rəqabət qabiliyyətinə vəsait qoyuluşları aspektində aktual olduğunu 
göstərir. “İnformasiya texnologiyaları məhsullarda inqilabi dəyişikliklər edir. Mexaniki və elektrik 
məhsulları- aparat, sensorlar, yaddaş, mikroprosessorlar, proqram təminatı və kommunikasiyaların 
mürəkkəb sistemlərinə çevrildi. Hesablama gücündə və cihazların miniatürləşdirilməsində əhə-
miyyətli təkmilləşdirmələr, hər yerdə olan simsiz əlaqənin şəbəkə üstünlükləri sayəsində yaranan 
“ağıllı  məhsullar” rəqabətin yeni dövrünü açdı” [22, s. 64]. 

İnnovasiyalı inkişafın konseptual əsasları müvafiq təhlillərin, qiymətləndirmələrin, mülahizə-
lərin və modellərin əsasında duran prinsipləri müəyyən edir. Elmi məruzələrdə “investisiya – 
struktur və innovasiya siyasətinin prioritetlərinin müqayisəli araşdırmalarının nəticələri, yüksək 
texnologiyalar əsasında istehsalın modernləşdirilməsi prioritetlərini reallaşdırmaq üçün təkrar is-
tehsal proseslərinin tələb etdiyi investisiya həcmləri ilə balanslaşdırılmış innovasiyalı inkişafın 
konseptual əsaslarının işlənib hazırlanmasına dair təqdim olunan nəticələrdə innovasiyaya 
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istehlakçı tələbatını, habelə innovasiya və investisiya siyasətini birgə fəallaşdıran amillər aşkar 
edilmişdir” [23, s. 2]. 

İnvestisiya siyasətinin əsas məqsədi “iqtisadi inkişafın intensivləşməsinə, məsrəflərin azaldıl-
masına, istehsal potensialının və əsas istehsal fondlarının istifadəsinin genişləndirilməsinə vəsait 
qoyuluşlarının artırılmasıdır” [24, s. 132]. 

İnvestisiyaların müsbət dinamikasını şərtləndirən əsas amillər arasında innovasiyaların rolu get-
gedə artır. Bu halda “investisiya tələbatını reallaşdıra bilən əsas amil kimi innovasiyalar risklərin 
idarə edilməsinə yeni yanaşmaları şərtləndirmiş olur” [25, s. 65]. Digər tərəfdən, unutmaq olmaz 
ki, məhz risk-menecmentin səmərəliliyi, innovasiyaların investisiya cəlbediciliyini şərtləndirən 
mühüm amil kimi çıxış edir. 

Ümumilikdə investisiyaların artması və ya azalması çoxsaylı və əsasən mühityaradan amillərin 
təsiri altında baş verir. Əsaslı tədqiqatların nəticələrindən məlum olduğu kimi, “investisiyaların  
azalması səmərəli tələbin səviyyəsinin azalmasına və hətta iqtisadiyyatda depressiya hallarının baş 
verməsinə gətirib çıxarır” [26, s. 460]. Haqqında danışılan azalmanın qarşısının alınmasında 
innovasiyalı işgüzar fəallığın (innovasiya sahibkarlığının) roluna daha çox diqqət verilir. 

İşgüzar fəallıq şəraitində innovasiya layihələri portfelinin formalaşması və istifadəsi həlledici 
dərəcədə investisiya resurslarının bölgüsü prioritetlərini şərtləndirə bilir. Eyni zamanda, resursla-
rın bölgüsü strategiyasının innovasiya layihələri portfelinə təsirinin qiymətləndirilməsi üzrə araş-
dırmalar, resurs və innovasiya amilləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin kifayət qədər sıx olduğunu 
göstərir [27, s. 246]. 

Texnoloji inkişafa, texnoloji innovasiyalara həddindən artıq nikbin münasibət, bir sıra hallarda 
tədqiqatçıları narahat edən məsələ kimi təqdim olunur. Həmin inkişafın gələcəkdə idarə edilməyən 
hala gəlməsi ehtimalı (texnoloji sinqulyarlıq) artıq bir neçə onilliklər ərzində innovasiyalı inkişafın 
yarada biləcəyi təhdidlər sırasında xüsusilə tədqiq olunur [28]. 

Bununla belə, texnoloji, o cümlədən rəqəmsal sinqulyarlıq dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa tək-
cə təhdid kimi deyil, habelə iqtisadi artıma müsbət təsir edən amil kimi də tədqiq edilir. Hesab 
edilir ki, iqtisadi artımın perspektivlərində informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı, gələcək-
də daha böyük rol oynayacaqdır. Aşağıdakı mənbədə təqdim edilən belə bir fikir diqqəti cəlb edir 
ki, süni intellektə əsaslanan hesablamaların artan sürəti çox qısa vaxtda optimal qərarların qəbulu-
na imkan verməklə iqtisadi artım tempini əvvəllər görünməmiş dərəcədə yüksəltməklə onu iqtisadi 
sinqulyarlıq halına gətirə bilər [29, s.1-49]. Onu da qeyd edək ki, haqqında danışılan perspektivlər 
barədə mülahizələr hələ ki, hipotez səviyyəsindədir. 

Təcrübədə innovasiyalara investisiyalar birbaşa və dolayı olaraq yönəldilə bilər. İnnovasiyalı 
fəaliyyətə investisiyaların əsas istiqamətləri kimi aşağıdakılar aid edilir: “müəssisənin idarə 
edilməsi və əmək prosesinin təşkili sahəsində ideyalar; istehsalda texnologiyaların təkmilləşdiril-
məsi, səmərəli avadanlıqların ixtirası; istehsalın ekoloji yaxşılaşdırılması; istehsal olunan məhsul-
ların estetik keyfiyyətlərinin yaxşılaşdırılması; marketinq və strateji biznesin inkişafı sahəsində 
əvvəllər həyata keçirilmiş həllərdən əsaslı şəkildə fərqlənən ideyaların işlənib hazırlanması; isteh-
sal olunan məhsulların maya dəyərini azaltmaq üçün yeni materialların yaradılması, məhsula yeni 
keyfiyyətlərin bəxş edilməsi” [30]. 

Sadalanan istiqamətlərin innovasiyalı fəaliyyətin məcmu səmərəliliyi baxımından optimal 
vəhdətinin əldə edilməsi, nəticə etibarı ilə resurslara qənaətə və məhsulların (xidmətlərin) keyfiy-
yətinin yüksəldilməsinə xidmət etməlidir. Bu halda əlbəttə, biznes modellərin xarakterinə və onla-
rın seçimində rəqəmsal platformalara üstünlük verilməsi imkanlarına diqqət verilməlidir.  

Rəqəmsal mühitdə qapalı biznes modellər, yəni innovasiyalı fəaliyyətlə resursqoruyucu texno-
logiyaların institusional təminatının vəhdəti, onların qeyri-müəyyənliyi azaltmaq imkanlarını aş-
kar etmək məqsədilə, xüsusilə Qərb iqtisadçıları tərəfindən tədqiq olunmuşdur. Həmin modellərdə 
innovasiyaların investisiyalaşdırılmasının özünəməxsusluğu, əlbəttə ki, özünü bu və ya digər 
dərəcədə göstərir. Bununla belə qapalı modellərdə, bəzi mənbələrdə göstərildiyi kimi “inteqrasiya 
proseslərinin ləngiməsi, heç də kənar amillərin yaratdığı qeyri-müəyyənliyi azalda və riskləri 
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neytrallaşdıra bilmir” [31, s. 182]. Başqa sözlə, rəqəmsallaşma inteqrasiya proseslərini ləngitməklə 
və ya onlardan imtina etməklə riskləri neytrallaşdırmaq istiqamətində cəhdlərin müsbət nəticələ-
rini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.  

İnnovasiyalı inkişaf qloballaşma amilinin birbaşa təsirinə məruz qalır. Sahə və ölkə miqyasında 
innovasiyalı inkişaf, beynəlxalq təcrübədən göründüyü kimi rəqabət qabiliyyətinin təmin olunma-
sında get-gedə daha mühüm rola malik olur. Bu baxımdan aşağıdakı fikir, zənnimizcə diqqətə 
layiqdir ki,  “texnoloji qloballaşma inkişafın müxtəlif mərhələlərində bu və ya digər lokal siviliza-
siyanın dünya texnoloji kvazirentasına sahib olması ilə nəticələnir” [32, s. 176]. Məhz innovasiyalı 
inkişafın prioritetliyi kontekstində sivilizasiyaların lokallaşması cəhdlərinin, qloballaşmanın 
mənfi nəticələrini gücləndirəcəyi ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. 

Milli iqtisadiyyatların inkişaf səviyyəsi və innovasiyaların investisiyalaşdırılması vəziyyəti 
arasında əlaqələrin mövcudluğu təcrübədə özünü göstərir. İnkişaf edən ölkələrdə innovasiyalı in-
kişaf və onun investisiyalaşması konsepsiyaları institusional təminatla kifayət qədər sıx surətdə 
əlaqədardır. İnnovasiya fəallığı və institusional qeyri-müəyyənlik arasında əlaqələrin tədqiqi, 
müəssisənin innovasiyalı fəaliyyətinin institusional mühiti idarəetmə imkanlarından asılı olduğu-
nu göstərir. Bu baxımdan inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların timsalında aparılmış aşağıdakı 
tədqiqatların nəticələri diqqəti cəlb edir ki, “inkişaf edən ölkələrdə firmaların menecerlərinin in-
novasiya fəaliyyəti zamanı öz institusional mühitini idarə etməsi zəruridir” [33, s. 363]. Doğrudan 
da milli səviyyədə innovasiyalı inkişafın institusional mühitinin idarə edilməsində kənar qüvvə-
lərdən hər hansı asılılıq, milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi yolunda ciddi maneəyə 
çevrilə bilər. 

 
Nəticə 

İnnovasiyaya məhsulun və ümumilikdə istənilən fəaliyyətin yenilənmə əsasında keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi kimi baxmaq olar. İnnovasiyalı fəaliyyətdə fərdi və tipik addımların nisbətinin 
müəyyən edilməsi ayrıca bir tədqiqat mövzusu ola bilər. Bu halda yenilikçilərin qərarları təkmil-
ləşdirmək üçün əks-əlaqələr qurması tezliyi nəzərə alınmalıdır. İnnovasiya proseslərinin idarəedil-
məsi sisteminin kəşfdən yeni biliyin ilk tətbiqinə qədər bütün mərhələləri əhatə etməsi məqsədə-
uyğundur. Konseptual baxımdan innovasiya siyasətinin prioritetləri müəyyən edilərkən innovasiya 
sisteminin stimullaşdırılması, yaradılması və inkişafı üçün universal uğurlu modelin yoxluğu və 
sistemin olduqca mürəkkəb ola biləcəyi, habelə innovasiyalı fəaliyyətin investisiyalaşması və 
müvafiq infrastrukturun inkişafı perspektivləri nəzərə alınmalıdır. İnnovasiyalı fəaliyyətə investi-
siyaların əsas istiqamətlərinin həmin fəaliyyətin məcmu səmərəliliyi baxımından optimal vəhdəti 
arzuediləndir. Bu halda biznes modellərin xarakteri və onların seçimində rəqəmsal platformalara 
üstünlük verilməsi imkanları, habelə innovasiya fəallığı və institusional qeyri-müəyyənlik arasın-
da əlaqələrin tədqiqi gündəlikdə olmalıdır.  
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Концептуальные вопросы инвестирования инновационного развития 
 

Резюме 
Инновационная деятельность стала ведущим фактором экономического развития в 

новом столетии. Замечено, что результаты деятельности во всех отраслях экономики за-
висят от достаточно тесной связи между инвестициями и инновациями. 

Целью исследования является изучение концептуальных вопросов инвестирования  ин-
новационного развития, в частности, научно-теоретическая оценка зависимости результа-
тов экономической деятельности от соотношения между инвестициями и инновационным 
фактором. 

Методология исследования - в процессе исследования применялись методы наблюде-
ния, научной абстракции, сравнительного анализа, синтеза и логического обобщения. 

Актуальность исследования – полученные результаты могут быть использованы для 
характеристики концептуальных характеристик инвестиций в инновационные процессы и 
для оценки эффективности инновационного развития. 

Результаты исследования - разъяснена сущность процесса инвестирования в иннова-
ционное развитие, изучены различные подходы к этому процессу, охарактеризованы воз-
можности совмещения приоритетов инновационной и инвестиционной политики, обозна-
чены направления реализации этих приоритетов . 

Оригинальность и научная новизна исследования - уточнено понятие инновации, в 
ключевых аспектах охарактеризован процесс инвестирования в инновационное развитие, 
выявлено место и роль инвестиционного фактора в реализации инновационного потенциа-
ла. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инвестиции, конкурентоспособность, 
концепция, технологические инновации, эффективность, бизнес-модель. 
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Conceptual issues of investing in innovative development 
 

Summary 
Innovative activity has become a leading factor in economic development in the new century. 

It is noted that the results of activities in all sectors of the economy depend on a fairly close 
relationship between investment and innovation. 

The purpose of the study is to study the conceptual issues of investing in innovative 
development, in particular, the scientific and theoretical assessment of the dependence of the 
results of economic activity on the relationship between investment and the innovation factor. 
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Research methodology - in the process of research, methods of observation, scientific 
abstraction, comparative analysis, synthesis and logical generalization were used. 

The relevance of the study - the results obtained can be used to characterize the conceptual 
characteristics of investment in innovation processes and to assess the effectiveness of innovation 
development. 

Results of the research - the essence of the process of investing in innovative development is 
explained, various approaches to this process are studied, the possibilities of combining the 
priorities of innovation and investment policy are characterized, directions for the implementation 
of these priorities are indicated. 

The originality and scientific novelty of the research - the concept of innovation is clarified, 
the process of investing in innovative development is characterized in key aspects, the place and 
role of the investment factor in the implementation of innovative potential are identified. 

Key words: innovative development, investments, competitiveness, concept, technological 
innovations, efficiency, business model. 
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İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN İDARƏETMƏ METODLARI VƏ BU FƏALİYYƏTİN 

SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİ TƏŞKİLİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: innovasiya proseslərinin idarəolunma metodları və növlərinin, habelə 

sənaye müəssisələrinin innovasiya fəaliyyətinin səmərəli təşkilinin və idarə edilməsinin  başlıca 
prinsiplərinin araşdırılması. 

Tədqiqatın metodologiyası: tədqiqat işində, əsasən, təhlil və məntiqi ümumiləşdirmə üsul-
larından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: sənaye müəssisələrində və digər təşkilatlarda innovasiya fəa-
liyyətinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinin düzgün istiqamətlərinin müəyyən edilməsində  
elmi mənbə kimi istifadə imkanı. 

Tədqiqatın nəticələri: innovasiya fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması üçün metod və va-
sitələrin sistemləşdirilməsi və işlənib hazırlanması üzrə səmərələşdirici təkliflərin irəli sürülməsi. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: müasir dövrdə iqtisadiyyatın intensiv inkişafını şərt-
ləndirən innovasiya fəaliyyətinin səmərəli təşkilinin tətbiq olunmasi ilə bağlı perspektivlər araş-
dırılmış və müəssisələrdə həyata keçirilməsinin vacibliyi əsaslandırılmışdır. 

Açar sözlər: innovasiya fəaliyyəti, sənaye müəssisələri, idarəetmə metodları, innovasiya sis-
temi, tədqiqat və işləmələr, prinsiplər. 

 
Giriş 

Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq hazırda bir çox təşkilat və müəssisələrdə innovasiya 
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün metod və vasitələrin sistemləşdirilməsi və işlənib 
hazırlanması üzrə işlər aparılır. Bu nöqteyi-nəzərdən kiçik və orta biznes sahəsində innovasiya 
siyasətinin uğurlu tətbiqi və həyata keçirilməsi üçün, adətən, iki alternativ yanaşmadan istifadə 
olunur: birinci halda sahibkarlıq subyektləri innovativ texniki və bazar fəaliyyətinin nəticələrini 
müstəqil şəkildə işləyib hazırlayır və həyata keçirirlər. Lakin belə yanaşma daim artan xərclərlə 
müşayiət olunur ki, bu da elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı ilə şərtlənir və nəticə etibarilə, bu 
cür fəaliyyət yüksək risk komponentinə malik olur. Şübhəsiz ki, bu, əsasən, işlənib hazırlanması 
və istehsalı iri sənaye və elmi-istehsal müəssisələri tərəfindən həyata keçirilən yüksək texnologi-
yalar sahəsi üzrə məhsullara aiddir.  

İnnovasiya fəaliyyəti üzrə ikinci strategiya kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən in-
novasiya prosesinin bütün mərhələlərində digər müəssisələrlə həyata keçirilə bilən əməkdaşlıq ilə 
səciyyələnir. Müasir şəraitdə rəqabət qabiliyyətinin artırılması və risklərin azaldılması məqsədilə 
kiçik və orta biznes müəssisələrinin irimiqyaslı innovasiyalarla bağlı həyata keçirdikləri qarşılıqlı 
əlaqə daha geniş vüsət alıb. Əməkdaşlıq strateji ittifaq, birgə tədqiqatlar, kooperativ istehsal və 
kooperativ marketinq kimi müxtəlif formalarda həyata keçirilə bilər.  

Tədqiqat və işləmələrin nəticələri, adətən, müəssisələr tərəfindən kommersiya məqsədilə isti-
fadə olunur. Başqa sözlə ifadə etsək, innovasiya fəaliyyəti daxili və xarici bazarlarda məhsulların 
(xidmətlərin) çeşidini genişləndirmək və yeniləmək, keyfiyyətini artırmaq, yeni istehsal texno-
logiyalarını təkmilləşdirmək, tətbiq etmək və səmərəli istifadə etmək üçün öz nəticələrini təqdim 
etmək məqsədi daşıyır.  

İnnovasiya fəaliyyətinin metod və vəzifələri. 
Alimlər müəssisələrdə innovasiya fəaliyyətinin ümumi təşkilinin aşağıdakı prinsiplərini göstə-

rirlər [1]: 
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1. Hədəf istiqaməti. Bu o deməkdir ki, müəssisədə innovasiya prosesi davamlı təşkil edilməli 
və təşkilatda qurulmuş innovasiya sistemi vahid olmalıdır. Bu, innovasiya dövriyyəsinin mərhələ-
ləri üzrə məlumat ötürülməsində mənfi cəhətlərin uğurla aradan qaldırılmasını təmin edir. 

2. Sistemli innovasiya fəaliyyəti. Bu halda təşkilatdakı innovasiya fəaliyyəti sistemin bütün 
əlamətlərinə malik olmalıdır: dəqiq müəyyən edilmiş funksiyalar, onların icraçıları və aralarındakı 
qarşılıqlı təsir. 

3. Uyğunlaşma qabiliyyəti. İnnovativ sistem müəssisənin xarici və daxili mühit amillərinin tə-
sirini adekvat şəkildə əks etdirməlidir. Bu amilləri, habelə onların dəyişmə tendensiyalarını nəzərə 
alaraq, innovasiyaların yaradılması prosesləri qurulmalıdır.  

4. Səlahiyyət və məsuliyyət tarazlığı. Bu prinsipə görə, müəssisənin innovasiya fəaliyyətinə 
cavabdeh olan bölmələr həm səlahiyyətlərin, həm də iş üzrə məsuliyyətin optimal kombinasiyasına 
malik olmalıdırlar.  

5. Qənaətcillik. Müəssisədəki innovasiyalar elə təşkil edilməlidir ki, onlar dövriyyənin qısal-
dılması, yeni məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, istehlakçı müraciətlərinə vaxtında 
cavab verilməsi və s. hesabına innovasiya prosesinin optimal fəaliyyət göstərməsinə kömək olsun.  

6. İyerarxiya. İnnovasiya sistemi istənilən digər sistemlər kimi sistemin istənilən şaquli və üfü-
qi səviyyələrində bir-biri ilə iyerarxik qarşılıqlı əlaqəyə malik olan elementlərdən ibarət olmalıdır. 

Aşağıda sadalanan prinsiplər isə istənilən sistem üçün ümumi sayılır. Bununla yanaşı, innova-
siya sistemi təcrübədə təşkilati nöqteyi-nəzərdən spesifik prinsiplərə malik olur [2]: 

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

2. Bütün innovasiyalar istehlakçının ehtiyaclarına yönəldilməlidir. 
3. Müəssisələrin prioritet innovasiya istiqamətləri onların təsərrüfat fəaliyyətinin məqsəd və 

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

strateji hədəflər, müəssisənin təşkilati inkişafının məqsəd və istiqamətlərinin formalaşdırılması 
onun tərəfindən həyata keçirilir. 

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

7. Müəssisənin bütün potensialı innovasiya fəaliyyətinə cəlb edilməlidir. 
İstənilən müəssisənin innovasiya fəaliyyəti, əsasən, aşağıdakı vəzifələrin  həllinə yönəlməlidir 

[3]: 
1. İnnovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılması. İstənilən planlaşdırma missiyanın ümumiləşdiril-

məsindən başlayır. İnnovasiya fəaliyyəti sahəsindəki missiya təşkilatın innovasiyaya yönəldilmə-
sindədir. Bu missiyadan sonra qarşıya qoyulan məqsədlərə uyğun olaraq, innovasiya fəaliyyətinin 
strateji istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Sonra strateji innovasiyaların hər bir istiqamətinin optimal 
şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verəcək innovativ inkişaf strategiyası seçilir. Artıq seçilmiş 
innovativ inkişaf strategiyası əsasında müəssisələr uzunmüddətli, ortamüddətli və qısamüddətli 
planlar tərtib edirlər. Təsdiq edilmiş planlar sonradan müəssisə rəhbərlərinin, mütəxəssislərin və 
digər əməkdaşların konkret işləri ilə həyata keçirilir. 

2. İnnovasiyaların təşkili. Müəssisələrdəki innovasiyalar xüsusi formalaşmış proses və struk-
turlarla dəstəklənməlidir. Hazırda innovasiyaların inkişafına yönəldilmiş strategiyaların formalaş-
dırılması və tətbiqi bir çox müəssisələrdə həyata keçirilir. Bununla yanaşı, potensial innovasiyaları 
idarə etməyə imkan verən konkret strukturların yaradılmasına az rast gəlinir. 

3. İnnovasiya fəaliyyətinin nəticələrinin dövri qiymətləndirilməsi. Seçilən innovasiya strategi-
yasının düzgünlüyü onun tənzimlənməsi məqsədilə sistematik olaraq yoxlanmalıdır. Bunun üçün 
innovasiya fəaliyyətinin nəticələri daim qiymətləndirilməyə cəlb edilməlidir.  

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

Onu da əlavə edək ki, innovasiya fəaliyyətinin motivasiyası menecmentin bir funksiyası kimi 
innovasiyaların inkişafında müəyyən məqsədlərə nail olmağa yönəldilən innovasiya fəaliyyətinin 
bütün iştirakçılarının stimullaşdırılması prosesidir. 

Motivasiya özündə innovasiya layihələrinin reallaşdırılması və hazırlanması üzrə bütün fəaliy-
yət növlərini əhatə edir. Motivasiya üçün vəsaitlər iki hissəyə bölünürlər: 

• innovasiya layihəsinin ayrı-ayrı işlənmə mərhələlərinin həyata keçirilməsi üzrə bütün xərc-
lərin ödənilməsi; 

• innovasiya layihəsinin reallaşdırılmasında iştirak edən işçilərin mükafatlandırılmasına və ya 
əlavə ödənişlərə çəkilən xərclərin ödənilməsi [4]. 

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

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində innovasiya fəaliyyəti iqtisadiyyatın intensiv inkişafına səbəb olur. 
O, elm və texnikanın ən son nailiyyətlərinin istehsalatda tətbiqinin sürətləndirilməsini təmin et-
mək, istehlakçıları bir çox yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətlərlə tam məmnun etmək məqsə-
dilə hazırlanmalıdır.  

Bu məqsədlə müəssisənin innovasiya fəaliyyəti aşağıdakı əsas vəzifələrin həyata keçirilməsinə 
yönəldilməlidir [3]: 

• innovasiyaların və laboratoriya tədqiqatlarının işlənib hazırlanması üzrə elmi tədqiqat və 
təcrübi-konstruktor işlərinin (ETTKİ) həyata keçirilməsi, yeni məhsul və konstruksiyalardan 
nümunələrin hazırlanması; 

• innovativ məhsulların istehsalı üçün yeni növ xammal, material seçimi; 
• yeni texnologiyaların, nou-hauların seçilməsi və onların əsasında qabaqcıl məhsulların is-

tehsalı üçün yeni texnoloji prosesin yaradılması; 
• yeni avadanlıq, maşın, mexanizm, cihaz nümunələrinin layihələndirilməsi, istehsalı və sı-

naqdan keçirilməsi; 
• innovasiyaların tətbiqinə yönəlmiş yeni təşkilati və idarəetmə qərarlarının layihələndiril-

məsi, planlaşdırılması, tətbiqi; 
• təhsil prosesinin təşkili, kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması, eləcə də yeni kadr-

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

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

təşkili; 
• eksperimental istehsalın təşkili və innovasiyaların işlənib hazırlanması; 
• istehsalın texnoloji hazırlığı və innovasiyaların tətbiqi; 
• yeni məhsulların istehsalı və satışı. 
İnnovasiya fəaliyyəti – tənəzzülün qarşısını almağa, strukturun yenidən qurulmasını təmin et-

məyə və bazarı müxtəlif rəqabətqabiliyyətli məhsullarla təmin etməyə yardım edən güclü bir 
vasitədir.  

1. Sənaye müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsinin əsas 
prinsipləri 

Sənaye müəssisələrinin innovativ inkişaf problemlərinin təhlili, əsasən, aşağıda sadalanan hal-
larda innovativ dəyişikliklərin həyata keçirilməsini tələb edən ilkin şərtləri ortaya qoyur: 

• ölkə innovativ sosial-iqtisadi inkişafa keçmək istədikdə; 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №3(66)-2022  
 

233 

• texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdən geridə qaldıqda və bunun müəssisələrin, həm-
çinin bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının  rəqabət qabiliyyəti üçün potensial nəticələri olduqda; 

• istehlakçı da daxil olmaqla, maraqlı tərəflərin sənaye müəssisələrinin fəaliyyətlərinin nə-
ticələrinə olan tələbləri artdıqda; 

• sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin strateji məqsədlərə nail olmağa  mane olan daxili 
problemləri yarandıqda və s. 

Sənaye müəssisələrinin innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsi konsepsiyasına aşağıdakı əsas 
müddəaların daxil edilməsini məqsədəuyğun hesab etmək olar: 

1. Sənaye müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi maraqlı tərəflərin tələb-
lərinə, xarici və daxili mühitdəki vəziyyət və dəyişiklik proqnozlarına, o cümlədən müəssisələrin 
ölkədəki və xaricdəki bənzər şirkətlərlə müqayisədə texnoloji inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq, 
strateji məqsədlərin əldə edilməsinə yönəldilməlidir. İnnovasiya fəaliyyətinin sənaye müəssisə-
sinin vəzifə və strateji məqsədlərinin həyata keçirilməsindəki rolu Sxem 1-də əks olunmuşdur.  

 

Sənaye müəssisəsinin vəzifəsi 

    

 
 

 
Sxem 1. Sənaye müəssisəsinin vəzifələrinin və strateji məqsədlərinin həyata keçirilməsində 

innovasiya fəaliyyətinin rolu 
 
2. İnnovasiya fəaliyyəti xaricdə mövcud olan səviyyə ilə texnoloji fərqin aradan qaldırılması 

və uzunmüddətli rəqabət üstünlükləri yaradan texnoloji irəliləyişin həyata keçirilməsi hesabına 
sənaye müəssisəsinin səmərəliliyini və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını təmin etməlidir.  

3. İnnovasiya fəaliyyəti həm müəssisələrin idarə olunmasının funksional alt sistemlərindən biri 
(Sxem 2) hesab edilir, həm də onların bərabər əhəmiyyətə malik fəaliyyət sahəsi sayılır və hər 
hansı digər sahə kimi, əsasən,  proqnozlaşdırılan və əldə edilən nəticələrlə səciyyələnir. Bu məq-
sədlə innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədyönlü və sistemli şəkildə, yəni proqnoz-
laşdırma və planlaşdırma, təşkilatlar və rəhbərliklər, nəzarət, uçot və müəssisələrdə bu fəaliyyətin 
idarə edilməsi səmərəliliyinin təhlili, o cümlədən qiymətləndirilməsi üzrə vahid proses çərçivə-
sində daim təkrarlanan (davamlı) idarəetmə fəaliyyəti rejimində aparılır. 

4. İnnovasiya fəaliyyətinin, ilk növbədə, uzunmüddətli perspektivə meyli və özünəxas yüksək 
qeyri-müəyyənlik və risk ilə şərtlənmiş xüsusiyyəti müəssisədə bu fəaliyyətin səmərəli həyata 
keçirilməsi üçün innovasiya siyasətinin işlənib hazırlanmasını və səmərəli tətbiqini təmin edən, 
müəssisələrin digər fəaliyyət istiqamətləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan xüsusi idarəetmə sistemlərinin 
formalaşdırılmasını tələb edir. 

Sənaye müəssisəsinin strateji məqsədləri 

Fəaliyyət və inkişaf 
məqsədləri 

Təkmilləşdirmə (texnoloji 
fərqin aradan qaldırılması) 

məqsədləri 
İnnovativ inkişaf məqsədləri 

Modernləşmə 

Müəssisənin əsas 
fəaliyyəti 

İnnovativ inkişaf 

Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti 
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Sənaye müəssisəsinin vəzifəsi 
 

Sənaye müəssisəsinin strateji məqsədləri 
 
 

İnvestisiya 
siyasəti 

Texniki 
siyasət 

İnnovasiya 
siyasəti 

Kadr siyasəti 
Aktivlərin 

idarə edilməsi 
siyasəti 

Satınalma 
siyasəti və s. 

 
 

İnvestisiya 
fəaliyyətini 
idarəetmə 

sistemi 

Yeni texnika-
nın tətbiqini 
idarəetmə 

sistemi 

İnnovasiya 
fəaliyyətini 
idarəetmə 

sistemi 

İşçi heyətini 
idarəetmə 

sistemi 

Aktivləri 
idarəetmə 

sistemi 

Satınalma 
fəaliyyətini 
idarəetmə 

sistemi 
   

 
Sənaye müəssisəsinin idarəetmə sistemi 

 
Sxem 2. Sənaye müəssisələrinin idarəetmə sistemində innovasiya fəaliyyətinin yeri 

 
İnnovasiya fəaliyyətinin idarəçiliyini mövcud, həmçinin bu fəaliyyətin məqsədyönlü, sistemli,  

spesifik funksional istiqamət çərçivəsində yerinə yetirilən fəaliyyətə çevrilməsinə yönəlmiş və 
aşağıda sadalananlarla yanaşı, bu fəaliyyətin idarə olunması ilə bağlı formalaşdırılmış konsepsi-
yanı həyata keçirən bir sıra prinsiplər əsasında təmin etmək təklif olunur [5]: 

1. Maraqlı tərəflərin tələblərinə istiqamətləndirilmə – innovasiya fəaliyyətinin planlaşdırılma-
sı zamanı xarici mühit amillərinin, maraqlı tərəflərin tələblərinin, xarici və daxili amil dəyişiklik-
ləri üzrə proqnozların, müəssisənin innovativ inkişafına təsir göstərən texnoloji səviyyəli qiymət-
ləndirmə nəticələrinin uçotu;  

2. Daimi dəyişikliklər – fəaliyyətin yaxşılaşdırılmasına, texnoloji və qeyri-texnoloji innovasi-
yaların səmərəli şəkildə yaradılması, mənimsənilməsi və istifadəsi nəticəsində müəssisələrin 
inkişafına yönəldilmiş istehsal və idarəetmənin bütün hissələrində davamlı strateji xarakterli bir 
proses kimi innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi; 

3. Tarazlıq – qabaqlayıcı inkişafın, müvafiq olaraq, texnologiyaların transferi, ETTKİ-nin hə-
yata keçirilməsi mexanizmlərinin innovasiya fəaliyyəti siyasətinin və strategiyasının hazırlan-
masında, həmçinin reallaşdırılmasında tarazlaşdırılmış nisbət; 

4. İnnovasiya fəaliyyətinin prioritetliyi – innovasiya fəaliyyətinin müəssisənin strateji məqsəd-
lərə nail olmaq üçün zəruri olan eyni əhəmiyyətli funksional fəaliyyət istiqaməti kimi müəyyən-
ləşdirilməsi; 

5. Sistemlilik – müəssisədə innovasiya fəaliyyətinin müvafiq təşkilati quruluşu, funksiya, pro-
ses və resursları, metod və alətləri, innovasiya siyasətinin inkişafı və effektiv həyata keçirilməsinin 
təmin olunduğu səmərəlilik parametrlərini təmsil edən sistem şəklində təşkili;  

6. İnteqrasiyalılıq – innovasiya fəaliyyəti üzrə idarəetmə sisteminin müəssisənin sərmayə, tex-
niki, satınalma və digər siyasətlərinə uyğun idarəetmə sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qu-
rulması; 

7. Sənaye və texnoloji əməkdaşlıq – müəssisənin sənaye və milli innovasiya infrastrukturu, 
qonşu sənaye sahələri ilə səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi, həmçinin innovasiya fəaliyyətini çevik, sürətli 
və səmərəli həyata keçirməyə imkan verən bilik və resursların birləşməsini təmin edən texnoloji 
platformaların işində iştirak; 
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8. Müəssisənin innovasiya potensialının inkişafı – bu istiqamət üzrə siyasəti formalaşdırmaq 
və səmərəli həyata keçirmək, innovasiya fəaliyyətinə dair məlum məqsədlərə nail olmaq yolunda 
müəssisənin imkanlarının yaradılması və davamlı inkişafı; 

9. Risklərin idarə olunması – innovasiya prosesinin bütün mərhələlərində ayrı-ayrı innovasiya 
layihələrinin həyata keçirilməsi də daxil olmaqla, innovasiya fəaliyyəti üzrə risklərin identifika-
siya və minimallaşdırılması. 

Təklif olunan konsepsiyanın həyata keçirilməsi metodoloji bazanın formalaşdırılmasını və 
sənaye müəssisələrində ölkənin innovasiya inkişafına keçid mərhələsində innovasiya fəaliyyətinin 
reallaşdırılması üçün optimal yanaşmanın seçilməsini tələb edir. 

 
Nəticə 

Hazırda istifadə edilən yanaşmalar, metodlar və texnologiyalar çərçivəsində ölkədə sənaye 
müəssisələrinin nəzərdən keçirilən fəaliyyət problemlərinin həll olunması ehtimalı azdır. Bu ba-
xımdan dövlət səviyyəsində müəssisələrin innovativ inkişafa keçidinin reallaşdırılmasına yönəl-
dilmiş tədbirlərin hazırlanması üçün daha effektiv işlər aparılmalıdır. Bu sahədə mövcud olan xa-
rici təcrübənin təhlili göstərir ki, müəssisələrdə idarəetmə sisteminə inteqrasiya olunmuş iş prose-
sinə çevrilən innovasiya fəaliyyətinin aktiv şəkildə həyata keçirilməsi nəticəsində müəssisələrin 
innovativ inkişafı təmin edilir. İnnovasya fəaliyyəti bəzən sistemsiz, natamam və sərbəst şəkildə 
həyata keçirilir ki, bu da həmin müəssisələrin idarəetmə sistemində innovasiya fəaliyyətinin yeri-
nin müəyyənləşdirilmədiyini göstərir. 

Müəssisələrin və bütövlükdə ölkənin planlaşdırılmış şəkildə səmərəli innovativ inkişafa keçidi-
nin təmin edilməsi üçün innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi qaydaları təkmilləşdirilməli-
dir. Bu, sənaye müəssisələrində belə bir fəaliyyətin idarəetmə konsepsiyasının və onun həyata ke-
çirilməsi prinsiplərinin işlənib hazırlanmasının zəruriliyini şərtləndirir. Bu halda beynəlxalq təc-
rübə və müəssisələrin idarəetmə sistemlərinin mövcud vəziyyəti, ölkənin innovativ inkişafa keçid 
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. 
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Методы управления инновационной деятельностью и основные принципы 
эффективной организации этой деятельности на промышленных предприятиях 

 
Резюме 

Цель исследования: исследование методов и видов управления инновационными про-
цессами, а также основных принципов эффективной организации и управления иннова-
ционной деятельностью промышленных предприятий. 
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Методология исследования: в исследовательской работе в основном использовались 
методы анализа и логического обобщения. 

Значение применения исследования: возможность использования в качестве научного 
источника при определении правильных направлений эффективного осуществления инно-
вационной деятельности на промышленных предприятиях и в других организациях. 

Результаты исследования: выдвижение эффективных предложений по систематизации 
и развитию методов и инструментов повышения эффективности инновационной деятель-
ности. 

Оригинальность и научная новизна исследования: рассмотрены перспективы осу-
ществления эффективной организации инновационной деятельности, обуславливающей 
интенсивное развитие экономики в современное время, и обоснована важность внедрения 
на предприятиях. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, промышленные предприятия, ме-
тоды управления, инновационная система, исследования и разработки, принципы. 
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Methods for managing innovation activities and the basic principles for the effective 

organization of this activity in industrial enterprises 
 

Summary 
Purpose of the research: study of methods and types of management of innovative processes, 

as well as the basic principles of effective organization and management of innovative activities 
of industrial enterprises. 

Methodology of the research: in the research work were mainly used the methods of analysis 
and logical generalization.  

The value of the research: the possibility of using as a scientific source in determining the 
right directions for the effective implementation of innovative activities in industrial enterprises 
and other organizations. 

Results of the research: putting forward effective proposals for the systematization and 
development of methods and tools to improve the efficiency of innovation activity. 

Originality and scientific novelty of the research: the prospects for the implementation of 
the effective organization of innovative activity, which determines the intensive development of 
the economy in modern times, are considered, and the importance of implementation at enterprises 
is substantiated. 

Key words: innovation activity, industrial enterprises, management methods, innovation 
system, research and development, principles. 
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SƏNAYE  SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAFINDA  İNNOVASİYALARIN YERİ VƏ ROLU 

 
Xülasə 

Mövzunun aktuallığı. Təqdim olunan məqalədə sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsində 
innovasiyaların rolu məsələsi diqqətə alınmışdır. Məlumdur ki, tarixən cəmiyyətin inkişafını yeni 
üsul və səmərəli metodların tətbiqi olmadan təsəvvür etmək olmaz. Tarixən baş verən sənaye in-
qilabları köhnənin daha müasir və mütərəqqi yenisi ilə əvəz olunmasına yönəlmiş  mühüm ha-
disələr olmuşdur. Xüsusilə, müasir iqtisadi inkişafı, rəqabətə dayanıqlılığı, daha az itki və məsrəflə 
daha səmərəli və keyfiyyətli istehsala malik olmaq üçün münasib mühitin yaradılmasını innova-
siyaların tətbiqi  olmadan əldə etmək qeyri-mümkündür. Hazırkı məqalədə sənaye sahələrinə tət-
biq olunan innovativ metodların əhəmiyyətindən bəhs olunduğuna görə onun  mövzusunu aktual 
hesab etmək olar. 

Tədqiqatın metodları.  Məqalədə sənaye sahələrində innovasiyaların rolu həm tarixilik, həm 
də müasir inkişaf baxımından  araşdırıldığına görə məqalənin mövzusunun əhatəli və sistemli ola-
raq şərh olunması üçün onun yazılmasında tarixi-müqayisəli, analiz, sintez, ümumiləşdirici me-
todlardan istifadə olunmuşdur. 

Problemin öyrənilməsi.  Qeyd olunan məsələ iqtisadi inkişafın bilavasitə baza sistemini təşkıl 
etdiyinə görə iqtisad elmində hər zaman diqqət mərkəzində olmaqla tədqiq olunmuş, iqtisadiyyat-
da innovasiyalar nəzəriyyəsinin yaradıcısı Y.Şumpeterdən başlayaraq günümüzə qədər olan dövr-
də qeyd olunan nəzəriyyə müxtəlif elmi-tədqiqat işləri, əsərlər və məqalələrlə müxtəlif kriteriya-
lardan şərh olunmaqla alimlər tərəfindən zənginləşdirilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri əsası. Məqalədə innovasiyaların müxtəlif sənaye sahələrində tətbiq olun-
masının əsas prinsipləri qeyd olunmuşdur. İnnovasiyaların tətbiqi zamanı diqqətə alınan mühüm, 
vacib məsələlər, uzaqgörənlik, planlı fəaliyyət məsələləri şərh edilmiş, Respublikamızda neft-qaz 
sənayesinin inkişaf etdirilməsində innovasiyaların rolu qeyd olunmuş, qeyri-neft sektoru sahəsin-
dəki yeniliklərdən bəhs olunmuşdur.   

Tədqiqatın  məqsədi.  Məqalənin yazılmasında əsas məqsəd  düşünülmüş və ardıcıl olaraq 
tətbiq olunan innovasiyaların sənaye sahələrinin inkişafına və rəqabətədavamlılığının artırılmasına  
necə təsir etdiyini elmi əsaslarla izah etmək, Respublkamızda  neft-qaz və qeyri-neft sektorlarının 
inkişafında yeni metodların və texnologiyaların tətbiq olunmasında görüləcək işlərdən bəhs et-
məkdir. Məqalədə qeyd olunanlar göstərir ki, yenilikçi metodları düşünülmüş şəkildə tətbiq etmə-
dən, əvvəlcədən alacağın nəticələri müəyyənləşdirmədən heç bir inkişafdan, irəliləyişdən  söhbət 
belə gedə bilməz. 

Açar sözlər: innovasiyalar, neft-qaz sektoru, qeyri-neft sektoru, keyfiyyət dəyişmələri, səmə-
rəli nəticələr, davamlı rəqabət, kompleks fəaliyyət proqramı  

 
Giriş 

İnnovasiyaların cəmiyyətin inkişafında tarixi rolu 
Yaşadığımız cəmiyyət qədim zamanlardan bu günədək yüksələn xətlə inkişaf edən təkamül 

dövrü keçmişdir. İnsan öz məqsədli fəaliyyəti ilə milyon illər boyunca bütün əziyyətlərə qatlaşa-
raq, çalışaraq daim irəliyə, inkişafa doğru can atmışdır. İbtidaidən aliyə doğru inkişaf edən insan, 
onun yaradıcı  təfəkkürü yaşadığı cəmiyyətin bütün sferalarını yalnız tərəqqiyə istiqamətli inkişaf 
etdirmişdir. Tarixən baş verən sənaye inqilabları qeyd olunanlara bariz nümunədir. Sənaye inqi-
lablarının əsasında insanların elmi-nəzəri fəaliyyətlərinin nəticələri olan ixtiralar, kəşflər durur ki, 
bunlar da yalnız cəmiyyətin elmi imkanlarını zənginləşdirmiş, insan zəkasının potensial gücünün 
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nəyə qadir olduğunu göstərmişdir. İqtisadiyyatı, ümumiyyətlə, insan həyatının bütün sferalarını 
təmin edən sahələri yeniləyici metodların keyfiyyəti inkişaf etdirmək baxımından tətbiqi olmadan 
təsəvvür belə etmək  olmur. İnsanlar bütün innovativ metodlardan bilavasitə cəmiyyətin mənfəət-
lərini güdərək istifadə etmiş, bu isə öz növbəsində cəmiyyətdə elmi-texniki tərəqqiyə təkan ver-
mişdir. Xüsusilə, çağdaş dünyamızı səmərəli innovativ metodlarsız, onların tətbiqi olmadan  təsəv-
vür belə etmək, qlobal inkişaf etmiş cəmiyyətə sahibolma imkanlarından danışmaq belə   qeyri-
mümkündür. 

İqtisadiyyatın istehsal və qeyri-istehsal sahələrinə tətbiq olunan innovativ metodlar yüksək sə-
mərəliliyə malik yeniliyin, insanın emprik düşüncəsinin ən son nailiyyəti olaraq tətbiq olunan ix-
tiraların və kəşflərin, səmərələşdirici təkliflərin nəticəsidir. Hər bir nəzəri hipotez praktikada özü-
nü təsdiq etdikdə o, elmi kəşf və ya ixtira statusunu qazanır. Bu baxımdan,  innovasiya fəaliyyəti 
iqtisadi inkişafı və rəqabətliliyi təmin etmək üçün elmi biliklərin, yeni ideyaların, yeni texnolo-
giyaların istehsalata və idarəetməyə tətbiqini nəzərdə tutur. Tətbiq olunan hər bir yenilik irəliyə 
atılan bir addım, köhnənin yenilənməsi, istehsalın artımı, gəlirlərin yüksəlməsi, keyfiyyət və kə-
miyyət göstəricilərinin müsbətə doğru inkişaf etməsi deməkdir. Başqa sözlə, innovasiyanın məq-
sədi müəssisənin istehsal və elmi-texniki fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etməkdən  ibarətdir. 
İstehsal sferasında innovasiyanın əsas məqsədinə aşağıdakılar daxildir: 

- yeni məhsulların istehsalı; 
- mövcud məhsulların təkmilləşdirilməsi; 
- istehsal texnologiyasının yeniləşdirilməsi; 
- yeni texniki vasitə və avadanlıqlardan istifadə edilməsi; 
- elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi; 
- köhnəlmiş məhsulların istehsaldan çıxarılması və  yenisi ilə əvəz olunması. 
İnnovasiya təkmilləşdirmə səylərini artırır, işin intensivliyini,  əmək məhsuldarlığını yüksəldir, 

məhsulun maya dəyərinin, qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Yekun olaraq, innovasiya 
fəaliyyətinin tətbiqi müəssisənin maliyyə nəticələrinə, iqtisadi dinamik göstəricilərinə müsbət 
təsirini göstərir. 

İnnovasiyaların  idarə olunması strateji cəhətdən planlı fəaliyyətdir. İnnovasiya fəaliyyəti gələ-
cəkyönümlü strateji məqsədlər sisteminə daxil olaraq, müəssisənin uzunmüddətli perspektiv in-
kişaf planında yer alır. Yeni məhsulların istehsalı innovasiya xarakterli fəaliyyət olmaqla aşağıdakı 
mərhələlərdən ibarətdir: 

- yeni məhsul ideyasının işlənib hazırlanması; 
- yeni məhsulun iqtisadi səmərəliliyinin təhlili; 
- yeni məhsulun yaradılması; 
- yeni məhsulun bazarda testerinin aparılması; 
- məhsulun kütləvi istehsalına başlamaq haqqında qərar qəbul edilməsi. 
İnnovasiyanın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq müəssisədə aşağıdakı hallar və dəyişikliklər  baş verir: 
- yeni texnikanın  istifadəsi; 
- yeni texnologiya ilə məhsul istehsalının həyata keçirilməsi; 
- yeni xammalın istifadəsi;  
- istehsalın təşkilində və maddi-texniki təchizat sahəsində dəyişiklik;  
- yeni bazarların meydana çıxması. 
İnnovasiya fəaliyyəti və ona olan tələbat innovasiya prosesləri nəzəriyyəsinin təkmilləşdirilmə-

si məsələsini gündəmə gətirir. İnnovasiya fəaliyyəti texniki tərəqqinin strateji idarəetmə problem-
ləri ilə bilavasitə bağlıdır. İnnovasiya menecmenti innovasiya proseslərinin, innovasiya fəaliyyə-
tinin, bu fəaliyyətlə məşğul olan təşkilati strukturların və heyətin idarə edilməsinin prinsip, metod 
və formalarının məcmusudur. Hazırda elmdə, təhsildə, səhiyyədə, yüngül və ağır sənaye sahələ-
rində, ölkənin müdafiə qüdrətini artırmaq üçün hərbi sənayedə, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın bütün 
sahələrində  arzu olunan nəticələrə nail olmaq üçün dünya təcrübəsinə əsaslanaraq  innovasiyanın 
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tətbiqi həyata keçirilir. “İnnovasiya fəaliyyətinə təkcə kollektiv fəaliyyətin sistem növü kimi bax-
maq olmaz. Bura tam hazır, innovasiyanın ictimai təcrübəsinin yaradılması və həyata keçirilmə-
sinə istiqamətlənən yüksək səviyyəli, yüksək mütəşəkkilliyə və yüksək təminata malik mütəxəssislər 
kollektivi aiddir. O, tam həcmdə sistem, çoxtərəfli xarakter daşıyır və özündə texnoloji, təşkilati və 
sosial yeniliklərin vəhdətini təcəssüm etdirir” [ 6, s.16].  

Keçən əsrin son illəri elmi-texniki inkişafda böyük kəşflər və ixtiralarla, texnologiya sahəsində 
sıçrayışlarla yadda qalır. O illərdə baş verən sənaye  böhranının ardından  elmi-texnoloji inkişafın 
yeni mərhələsi başladı. Bu isə öz növbəsində yüksək inkişaf etmiş texnoloji avadanlıqların 
tətbiqini və həmin yüksək səviyyəli texnoloji avadanlıqları idarəetmə qabiliyyətinə malik savadlı, 
bilikli insan kapitalını tələb edirdi. Yaranan tələbat bir çox məsələlərin həllinə təkan verir. Bu,  
yüksək intellektə malik insanların formalaşmasına, yeni texnoloji avadanlıqların tətbiq olunduğu 
istehsal sahələrinin inkişafına yol açır. Belə proseslərin  reallaşması innovasiyaların tətbiqi ilə əldə 
olunur. İnnovativ yaradıcı üsul və metodların tətbiq olunması yeni sahibkarlıq meyillərini güclən-
dirir, rəqabəti genişləndirir ki, bu da öz növbəsində həmin sahələrdə keyfiyyət göstəricilərinin 
yüksəlməsinə səbəb olur. İnnovasiya yeni ideyaların dəyərləndirilərək bilavasitə istehlak məhsul-
larına, artan tələbatın daha yüksək səviyyədə qarşılanmasına istiqamətlənmiş fəaliyyət proqramı-
dır. Geniş anlamda innovasiya insanların maraq dairəsində olan və bilavasitə onların tələblərini 
qarşılayan bütün sahələrin daha mütərəqqi, optimal, yeniləyici üsullarla  idarə olunması deməkdir. 
“İnnovasiya anlayışı ixtira və kəşf terminlərindən fərqlənir. Burada ümumiliklər qədər də yetərli 
müxtəlifliklər vardır. Kəşf və ixtira əvvəllər mövcud və ictimaiyyət üçün aşkar olmayan, kordinal 
və inqilabi mexanizmləri ifadə edərək yeni fundamental həqiqətlərin təsdiqinə əsaslanır. Məqsəd-
yönlü, dəqiqləşdirilmiş, kollektiv nəticənin məhsulu olaraq innovasiyanın məramı daha çox 
praktiki tətbiq səciyyəlidir. İqtisadi inkişafın ölçüsü artdıqca innovasiya anlayışı daha məzmunlu 
əhəmiyyət kəsb edir” [ 3, s.195]. 

Görkəmli iqtisadçı alim, Harvard Universitetinin professoru Yozef Şumpeter (1883-1950) 
iqtisad elmində  innovasiya nəzəriyyəsinin yaradıcısı hesab olunur. Y.Şumpeter  yenilikçi ideyaları 
dəyərləndirərək  belə yazır: “İnnovasiya prosesləri yeni kombinasiyalar, yeni texnikadan istifadə, 
yeni xammalın yaranması, yeni məhsulun mənimsənilməsi, yeni təchizat bazarlarının yaranması 
və istehsalın yenidən təşkili nəticəsində formalaşırlar” [9, s. 36]. Y.Şumpeterin iqtisdiyyatda inno-
vasiyalar nəzəriyyəsi bir daha sübut edir ki,  qlobal aləmdə hər cür rəqabətə davam gətirmək üçün 
hər bir dövlətin güclü iqtisadiyyatı və o iqtisadi səviyyəni qurub-yaradacaq, irəli aparacaq müasir 
intellektual kadrları olmalıdır.  

Sənaye sahələrində yenilikçi metodların tətbiqinin əhəmiyyəti 
Müasirlik baxımından dövlətin sənaye sahələrinin ən son innovativ metodlarla idarə olunmasını 

təşkil etməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. “Sənayenin bütün sahələrinin innovasiya ilə inkişaf etdi-
rilməsi onun aid olduğu dövlətin tərəqqisi, sakinlərinin iş və həyat şəraitinin yaxşılaşması demək-
dir” [ 2, s. 23 ]. Bu, həmin sənaye sahəsinə aid müəssisələrdə yeni texnologiyalara əsaslanan isteh-
sal prosesinin qurulması, müəssisənin yeni texniki avadanlıqlarla təchiz olunması ilə istehsal olu-
nan malın keyfiyyətinin yüksəldilməsi və maya dəyərinin aşağı salınması ilə müşayiət olunur. 
İnnovasiya ilə işləməyi hədəfləyən hər bir sənaye sahəsi əvvəlcədən öz nəticələrini diqqətə almalı, 
nəzərdə tutduğu mənfəətləri qarşılığında fəaliyyətə başlamalıdır. İnnovasiya fəaliyyətinin qarşı-
sında duran  başlıca vəzifələr bunlardır:  

- yeniliyin  elmi əsaslarının öyrənilməsi və onun istehsal prosesinə tətbiq olunmasının nəzəri 
və praktiki  cəhətdən işlənib hazırlanması;  

- istehsal prosesində istifadə olunacaq yeni texnologiyanın və məhsulların müəyyən olunması;  
- istehsal prosesində istifadə olunan innovasiyaların idarə olunmasını və tətbiqini təşkil  etmək;  
- innovasiyalardan istifadənin nəticələrini öncədən müəyyən etməyə çalışmaq; 
- tətbiq olunan innovativ metodlarla ən az itki ilə yüksək mənfəətə nail olmaq; 
- gələcəkdə daha qənaətcil və məhsuldar innovasiyaların tətbiqini hədəfləmək.  
Sənaye sahələrində yüksək məhsuldarlığa nail olmaq üçün yuxarıda qeyd olunanlar sənayedə  
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çalışan məsul şəxslər tərəfindən xüsusi diqqətdə saxlanılmalıdır. Çünki innovasiyaların sənayeyə 
tətbiqi çox mühüm, eyni zamanda riskli məsələdir. Bunların istehsalata tətbiqi davamlı, məqsədli 
olaraq düşünülmüş olmalıdır. Tətbiq olunan innovasiyalar hər yeniləndikcə köhnəyə nisbətdə daha 
qabaqcıl olmaqla istehsal olunan malın keyfiyyətini yüksəltməli, istehlakçının tələbatlarını yüksək 
səviyyədə ödəməyə hazır olmalıdır. İnnovasiyaların istehsalata tətbiqi bu məqsədlə aparılmalıdır, 
əks halda, sənaye sahəsinin rəqabət gücünün zəifləməsi onun irəli getməsinə dəstək ola bilməz.      
“Enerji sektorunun, xüsusən neft və qaz şirkətlərinin gələcəkdəki müvəffəqiyyətini şərtləndirən 
amillərdən biri sürətlə inkişaf edən innovasiya və texnologiyaların tətbiq edilməsidir” [ 7, s. 9]. 

2008-ci ildən başlayaraq yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşması yerli sənaye sahələrinin rə-
qabət gücünün artırılması, idxaldan asılılığı azaltmaqla ölkənin müxtəlif sənaye sahələrində ixra-
cat gücünün inkişaf etdirilməsi, qeyri-neft sektorunun xüsusi  sahələrində dinamik inkişafın təmin 
olunması, insan kapitalından səmərəli istifadə istiqamətində islahatların  aparılması ölkənin iqti-
sadi potensialının inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş kompleks fəaliyyət istiqamətləridir. Bu sahədə 
Azərbaycan dövlətinin qazandığı nailiyyətlər xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Ermənistanla atəş-
kəs rejiminin elan olunduğu vaxtdan keçən müddətdə Azərbaycan dövləti bir sıra irihəcmli enerji 
layihələrinin reallaşdırılmasının təşəbbüskarı və tərəfdaşı olmuşdur. 1994-cü il sentyabrın 20-də 
“Əsrin müqaviləsi”nın imzalanmasının ardından Azərbaycan dövləti Bakı-Novorossiysk, Bakı-
Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Qars, TANAP, TAP və s. meqa-
layihələrin gerçəkləşməsində yaxından iştirak etmiş və bu layihələrin həyata keçirilməsinin təşəb-
büskarlarından və tərəfdaşlarından biri olmuşdur. Əsası Ümummilli lider H.Əliyev tərəfindən 
qoyulan enerji layihələri Azərbaycanda neft-qaz sənayesinin inkişaf etdirilməsində mühüm rol oy-
namışdır. Bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda yeganə neft və qaz ixrac edən ölkə imi-
cini qoruyub saxlamaqdadır. Dünyanın güclü dövlətləri Azərbaycanı etibarlı bir tərəfdaş olaraq 
qiymətləndirirlər. Bu gün Azərbaycan Avropada yaranan enerji böhranı səbəbindən qitə ölkələ-
rində enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına öz töhfəsini verən bir ölkə funksiyasını yerinə 
yetirir. Hazırda Azərbaycan nefti və qazı Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçməklə Avropa öl-
kələrinə nəql edilir. Bu dəstək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin  2022-ci il ap-
relin 6-da  Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Ş.Mişellə görüşündə  Şura Prezidenti 
tərəfindən xüsusi olaraq dəyərləndirilmişdir.  

“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından keçən müddətdə Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksələn 
xətlə inkişaf etməyə başlamışdır. İqtisadiyyatın dinamik inkişafı bilavasitə ölkənin siyasi-hərbi 
gücünün artması, insanların rifah halının yaxşılaşması ilə müşayiət olunmuşdur.  

Qeyd olunduğu kimi, innovativ yönümlü fəaliyyətin uğurla həyata keçirilməsi köhnənin yeni-
lənməsi və irəliyə doğru atılan məqsədli addım deməkdir. İnnovasiyaların tətbiqi planlı hərəkət, 
ən optimal şəraitin yaranması üçün intellektual insan kapitalından maksimum səviyyədə faydalan-
mağa şərait yaradır. Azərbaycanda neft-qaz sənayesi innovativ metodların məqsədli şəkildə tətbi-
qinin nəticəsi olaraq inkişaf etməkdədir. Bu irəliləmədə yerli mütəxəssislərlə yanaşı xarici mütə-
xəssislərin də rolunu qeyd etmək lazımdır. Enerji siyasəti sahəsində əldə olunmuş dinamik və 
ardıcıl inkişaf ən yeni texnoloji avadanlıq və qurğuların, metodların neft-qaz sənayesinə tətbiqi ilə 
əldə olunur.  Məsələn, Xəzər dənizində təsbit olunmuş neft və qaz yataqları yeni mühəndis qur-
ğularının və avadanlıqlarının sayəsində dənizin dərinliklərindən hasil olunaraq Avropa ölkələrinə 
nəql olunmaqdadır. Lakin tətbiq olunan yeniliklərin əksəriyyəti ölkəmizə tərəfdaş ölkələr tərəfin-
dən gətirildiyinə görə,  baha başa gəlir. İnnovasiyaların tətbiqi isə ən az itki və maddiyyət sərfi ilə 
yüksək və keyfiyyətli gəlir əldə etməyə, insanların həyat şəraitinin yüksəldilməsinə hesablanaraq 
həyata keçirilməlidir. “Deyə bilərik ki, iqtisadi artım və maddi rifah innovasiya ilə birbaşa bağ-
lıdır. Ölkənin innovasiya qabiliyyətini müəyyən edən bir çox amillər var. Yenilik üçün fərdi qabi-
liyyətlər, təşəbbüskarlıq, dövlət dəstəyi kifayət etmir. İnnovasiya bir ekosistem məsələsidir” [8]. 
Tətbiq olunan yeni innovasiyaların xarakteri, məqsədi tətbiq olunan sahənin qarşısında duran 
mühüm vəzifə və məqsədlərə uyğun olaraq tətbiq olunmalıdır. Məsələn, innovasiya sahəsində 
qabaqcıl ölkələrdən biri olan ABŞ-ı araşdırdıqda görürük ki, dövlət siyasəti, biznes mühiti, 
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akademik sektor, sahibkarlığın keyfiyyəti, maliyyə vəsaitlərinin miqyası, tolerantlıq səviyyəsi, də-
rinliyi milli bazarın və bütün digər komponentlərin innovasiya üçün ən əlverişli mühiti yaradır. 
İnnovasiyaların tətbiqində uzaqgörənlik və öncəgörmə, hesablama vacib amillərdir. Bu baxımdan, 
zamanın hesablanması innovasiyalarda çox vacibdir və vaxtından əvvəl deyilən sözlər ticarət fəa-
liyyəti ilə məşğul olmadan investorlara zərər verə bilər. Zaman keçdikcə bazara giriş maneəsi yük-
sək olur və investisiyaların dəyəri artır. Yeni sərmayəçi tendensiyalarının mövcud olduğu bir ba-
zarda innovativ sektorlarda rəqabətli mövqe qazanması çətindir. Bununla belə, bugünkü sərt rəqa-
bətli dünyada iqtisadiyyatın innovasiyasız dayanıqlı olması çətin olacaqdır. Başqa tərəfdən, ÜDM-
də tədqiqat və inkişaf nəticəsində (R&D) innovasiya xərclərinin artdığını görürük. Bunun yalnız 
bir məqsədi var: ölkələrin innovasiyalar vasitəsilə rəqabətqabiliyyətliliyini qoruyub saxlamaq istə-
yinə nail olmaq və onu gücləndirmək. İnnovasiya strategiyasının tərkib hissəsi olan Milli İnnova-
siya Sistemi ölkə hüdudlarında yeni və iqtisadi cəhətdən faydalı məlumatların işlənib hazırlanması, 
istifadəsi və yayılması prosesində qarşılıqlı əlaqədə olan elementlər və münasibətlər məcmusudur. 
MİS ölkədə informasiyanın səmərəli əldə edilməsini, yaradılmasını, yayılmasını və istifadəsini 
təmin edib. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə innovasiya sistemləri:  

1. Yeni innovasiyaların / məlumatların xaricdən əldə edilməsi; 2. Yeni innovasiyaların / məlu-
matların ölkə daxilindən əldə edilməsi; 3. Ölkədə yeni innovasiyanın / informasiyanın yaranması: 
Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutu; Universitetlər və təhsil müəssisələri; Şirkətlər və s. ilə işbirliyini 
həyata keçirir. Bura biliklərin əldə edilməsi və ötürülməsi: • əsas məhsul komponentlərinin və 
texnoloji lisenziyaların əldə edilməsi • mühəndisliyin fəaliyyətinin surətinin çıxarılması və də-
yişdirilməsi • xarici texniki yardım xidməti • xaricdə təlim və təhsil • şirkət investisiyaları • xarici 
texnoloji və tədqiqat bacarıqlarının cəlb edilməsi • informasiya texnologiyaları və məlumat mü-
badiləsi şəbəkələri - informasiya/innovasiya istifadəçiləri: Sənaye, xidmət, kənd təsərrüfatı 
şirkətləri; Dövlət orqanlarının planlaşdırılması və icrası; dövlətin təhsil və səhiyyə təşkilatları; 
Sosial institutlar və fərdlər aiddir.  

Yerli məlumatların ötürülməsi: • patentlər və lisenziyalar • texnoloji məsləhət xidmətləri • təhsil 
və təlim • biznes inkubatorlar və texnologiyaya əsaslanan firmalar • tədqiqat institutları və 
universitetlər • biznes və sosial sektorlar.  

Məlumatların yayılması • Effektiv firmaların böyüməsi • İxtisaslaşdırılmış təchizatçılar • Mü-
həndislik və konsaltinq firmaları • İnsan və İKT şəbəkələri • İnformasiya və məhsuldarlıq mər-
kəzləri • Texnoloji infrastruktur • Standartlar, metrologiya və keyfiyyətə nəzarət. 

İnnovasiya siyasətinin həll edilməli olduğu alt sahələr təhsil, tədqiqat, ticarət, maliyyə və səna-
yedir. İnnovasiya birbaşa yüksək texnologiya, tədqiqat və inkişafla bağlıdır. Lakin daha geniş 
şəkildə desək, innovasiya istənilən yeni məhsulun, xidmətin və ya istehsal prosesinin təqdimatını 
nəzərdə tutur. Başqa sözlə, innovasiya yeni məhsul ola bilər. Xüsusiyyətlər, komponentlər və 
materiallar, proqram təminatı, istifadənin asanlığı və mal və ya xidmətlərin digər funksional 
xüsusiyyətlərində əhəmiyyətli təkmilləşdirmələr daxildir. İnnovasiyaya bir proses kimi baxdıqda, 
məhsuldarlığı artıran və yeni məhsulların yaranmasına imkan verən innovativ proseslər ön plana 
çıxır (məsələn, əl işinin avtomatlaşdırılması, keyfiyyətə nəzarətin yeni mexanizmləri, məhsul 
tullantılarının idarə edilməsi üçün yeni proqram təminatının tətbiqi). Yeni məhsul istehsal edilər-
kən yeni innovativ texnikanın istifadəsi həm məhsul, həm də proses innovasiyasına aid edilə bilər. 
Proses innovasiyası mövcud məhsulun daha səmərəli və sərfəli istehsalı və satışı ilə əlaqələndirilə 
bilər. 

Yüksək səmərəliliyə nail olmanın mühüm vasitələrindən biri yeni texnologiyaların istehsal 
prosesinə tətbiq olunmasıdır. “Hər bir müəssisədə yeni texnologiyanın tətbiqi aşağıdakı formada 
özünü büruzə verir: - Genişlənmə; - Rekonstruksiya; - Modernləşdirmə; - Avtomatlaşdırma; - 
Robotlaşdırma” [1, s. 19]. Yeni avadanlıqların tətbiqi və istifadəsi istehsal prosesindən asılı olaraq 
müəyyənləşdirilir. 

İnnovasiyalar həmişə yeni texnologiyaları əhatə etmir. Təşkilati yeniliklər biznes təcrübələrinə, 
təşkilata və xarici əlaqələrə yeni yanaşmalar kimi ortaya çıxa bilər. Təşkilati innovasiya inzibati 
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və ya əməliyyat xərclərini azaltmaqla, qeyri-kommersiya aktivlərini əldə etməklə və ya təchizat 
xərclərini azaltmaqla (məsələn, qərar qəbuletmə sisteminin mərkəzsizləşdirilməsi və elektron 
təchizat zəncirinin idarə edilməsi) firmanın fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. 
Marketinq innovasiyası müştərilərin ehtiyaclarını əks etdirməyə, yeni bazarların açılmasına və 
firmanın məhsulunun bazarda yenidən qurulmasına yönəldilə bilər. Bununla belə, nəzərə almaq 
lazımdır ki, firmada hər dəyişiklik və ya yenilik yenilik hesab edilmir və burada əsas amil yeniliyin 
həqiqətən səmərəli olmasıdır. Yüksək texnologiyalı və orta texnologiyalı istehsal sektorlarında 
(məsələn, əczaçılıq və ya elektronika) firmalar - xüsusilə elmə əsaslanan xidmət sektorlarında 
(məsələn, telekommunikasiya və ya informasiya texnologiyaları) - aşağı texnologiyalı firmalardan 
(məsələn, ağac emalı və ya tekstil). Məhsul innovasiyalarından fərqli olaraq, proses innovasiyaları 
firmaların yeni, daha məhsuldar istehsal üsulları axtardığı aşağı texnologiyalı istehsal sektorların-
da daha çox yayılmışdır. İnnovasiya siyasəti dövlətin innovasiya prosesinə təsir göstərən yanaşma 
və tədbirlərin məcmusudur (məhsul və proses innovasiyalarının işlənib hazırlanması və tətbiqi).  

Neft gəlirlərinin azalması fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatının innovasiyalara ciddi ehtiyacı 
var. Empirik tədqiqatlar göstərdi ki, neft və qazla zəngin olan ölkələr iqtisadi artımda resursları 
olmayan ölkələrdən geri qalır və dayanıqlı iqtisadi artım üçün texnoloji innovasiyalara daha çox 
ehtiyac duyurlar. Bu baxımdan, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas məqsədi qeyri-
neft sektorunun inkişafı hesabına dayanıqlı iqtisadi artıma nail olmaq və iqtisadiyyatın şaxələndi-
rilməsidir. Bu məqsədlə rəsmi dövlət siyasətində innovasiyaların iqtisadiyyatda tətbiqinin geniş-
ləndirilməsi üçün güclü stimulların yaradılması və inkişafı nəzərdə tutulur. Çünki innovasiyaların 
tətbiqi iqtisadi artıma müsbət təsir göstərə bilər və bu, iqtisadi artımın amillərindən biridir. Artıq 
qeyd edildiyi kimi, yeni innovasiyalar mövcud məhsulların təkmilləşdirilməsi və ya tamamilə yeni 
biliklərə əsaslanan yeni məhsullar, proseslər və biznes modelləri ola bilər. Hazırda dövlətimizin 
qarşıya qoyduğu başlıca fəaliyyət proqramı, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun innovasiyalar 
əsasında inkişaf etdirilməsi, ölkənin enerjidən gələn gəlirlərdən asılılığını azaltmaqdır. 

Azərbaycanda yeni “yaşıl enerji” siyasəti 
Hər zaman innovasiyaları öyrənməyə və tətbiq etməyə çalışan Respublikamız bu sahədə daha 

bir ilkə imza atmışdır. Məlumdur ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda yeganə neft və qaz 
ixracatçısı olan ölkədir. Bununla yanaşı, dövlətimiz ölkənin təkcə neft və qazdan gələn gəlirləri ilə 
kifayətlənməyərək innovasiyaların tətbiqi ilə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün ça-
lışmaqdadır. Bu məqsədlə  ölkə rəhbərliyi Azərbaycanı təkcə neft-qaz ixrac edən ölkə kimi deyil, 
eyni zamanda elektrik enerjisi ixrac edən ölkəyə çevirmək kimi mühüm bir məqsədi hədəfləmişdir. 
Bu istiqamətdə mühüm addımlar atılmışdır. Belə ki,  2022-ci il yanvarın 13-də Bakıda Gülüstan 
sarayında “Xızı-Abşeron” Külək Elektrik Stansiyasının  təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir.  
Səudiyyə Ərəbistanı krallığının “ACWA Power” şirkəti tərəfindən tikiləcək yeni stansiyanın gücü 
240MVt olacaq. Yeni stansiyanın istifadəyə verilməsi minlərlə evi elektrik enerjisi ilə təmin et-
məyə, xeyli qaza qənaət etməyə və ətraf mühitə sənaye tullantılarının mənfi təsirini azaltmağa  
imkan verəcəkdir. Təməlqoyma mərasimində iştirak edən Prezident İ.Əliyev demişdir: “ Bu, çox 
gözəl hadisədir. Bu stansiya Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə öz töhfəsini 
verəcəkdir” [4].  

Respublikamızın həyatında “yaşıl enerji”yə doğru atılan digər mühüm tarixi yenilik 2022-ci il 
martın 15-də günəş enerjisi ilə işləyəcək “Qaradağ” Günəş Elrktrik Stansiyasının  təməlinin qoyul-
masıdır. Prezident İ.Əliyev təməlqoyma mərasimində iştirak edərkən qeyd etmişdir ki, “Doğrudan 
da çox önəmli bir hadisədir, 230 meqavat gücündə olan bir stansiya həm ölkəmizin enerjiyə artan 
tələbatını ödəyəcək, eyni zamanda ixrac imkanlarımızı da genişləndirəcək” [5].  Yeni stansiyanın  
BƏƏ-nin  “Masdar”  şirkəti tərəfindən 12-18 ay ərzində tikilməsi planlaşdırılmışdır. Stansiyanın 
gücü 230 mVt/saat olacaq və ildə 500 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edəcək. Bu, 110 
min evi elektrik enerjisi ilə təmin etməyə və 110 milyon kubmetr qaz sərfiyyatını azaltmağa və 
200 min tondan artıq karbon qazının havanı çirkləndirməsinin qarşısını almağa imkan verəcək. 
Sözügedən innovasiyaların reallaşması yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradacaqdır. 
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Qeyd olunan mühüm məlumatları Azərbaycanın enerji sənayesində irəliyə doğru atılmış mü-
hüm innovasiyalar kimi dəyərləndirmək olar. Respublikamızda “yaşıl  enerji”nin faydalarının tət-
biq olunması həm ölkənin gələcək inkişaf dinamikasına, həm də ölkə vətəndaşlarının həyat şərai-
tinin daha da yaxşılaşdırılmasına hesablanmış yeni tədbirlər proqramıdır. 

 
Nəticə 

Məqalədə qeyd olunan mülahizələr bir daha göstərir ki, hər hansı bir iqtisadiyyat sahəsində 
nəzərəçarpacaq dərəcədə səmərəli və keyfiyyətli sonluqların əldə olunması, dinamik inkişafın tə-
min olunması üçün innovasiyalarsız keçinmək qeyri-mümkündür. Bu, bizə aşağıda qeyd olunan 
nəticələrə gəlməyə imkan verir: 

- hər bir dövlətin bütün istiqamətlərdən inkişaf səviyyəsini təmin etmək üçün qlobal  innovativ 
metodların öyrənilərək  həmin dövlətin daxili imkanlarına və tələblərinə uyğun olaraq tətbiq olun-
ması labüddür; 

- innovativ metod və texnologiyaların idarə olunmasının əxz olunması, onu məqsədli şəkildə 
tətbiq edərək irəli aparacaq və idarə edəcək  müasir biliklərə yiyələnmiş insan kapitalının olması 
vacib şərtdir; 

- ölkənin inkişafı  və güclənməsi, insanların rifah halının yüksəldilməsi istiqamətinə yönəldi-
lən innovasiyalar öncədən dəqiq öyrənilməli, təhlil olunmalı, mütəxəssis araşdırmalarından keç-
dikdən sonra tətbiq olunmalıdır, çünki hər bir innovasiyanın ilkin tətbiqi riskli məsələdir, bu ba-
xımdan hesablamalar və son nəticələr qabaqcadan diqqətə alınmalıdır; 

- Respublikamız  dünya inteqrasiyasına  hər zaman qoşularaq  innovasiyaların  öyrənilməsinə 
və tətbiqinə geniş diqqət ayırır. Buna ölkəmizdə dinamik inkişaf edən neft-qaz sənayesini misal 
göstərmək olar. 

- hazırda innovasiyalara çox böyük önəm verən Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf 
etdirilməsinə, enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün “yaşıl enerji”dən istifadəyə yönəlik 
kompleks fəaliyyət proqramı  reallaşdırılmaqdadır. 
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Место и роль инноваций в промышленном развитии 

 
Резюме 

Актуальность темы В статье рассматривается роль инноваций в развитии отраслей. 
Известно, что исторически развитие общества невозможно представить без применения 
новых  и эффективных методов. Исторически промышленные революции были важными 
событиями, направленными на замену старого более современным и прогрессивным 
новым. В частности, без применения инноваций невозможно создать благоприятную среду 
для современного экономического развития, конкурентоспособности, более эффективного 
и качественного производства с меньшими потерями и затратами. Поскольку в данной 
статье рассматривается значение инновационных методов в промышленности, ее тему 
можно считать актуальной. 

Методы исследования Поскольку роль инноваций в промышленности изучается с точ-
ки зрения как исторического, так и современного развития, при ее написании использова-
лись методы историко-сопоставительного, анализа, синтеза и обобщения, позволяющие 
всесторонне и системно осмыслить тему статьи. 

Изучение проблемы Этот вопрос всегда был в центре внимания в экономической науке, 
поскольку он образует непосредственную базовую систему обогащения экономического 
развития. 

Теоретическая основа исследования В статье изложены основные принципы примене-
ния инноваций в различных отраслях. Были прокомментированы важные вопросы, учиты-
ваемые при применении инноваций, предвидения, плановых мероприятий, отмечена роль 
инноваций в развитии нефтегазовой отрасли Республики, обсуждены инновации в 
ненефтяном секторе. 

Цель исследования Основная цель статьи - объяснить на научной основе, как проду-
манные и последовательно применяемые инновации влияют на развитие отраслей и по-
вышение конкурентоспособности, эффективные результаты применения новых методов и 
технологий при разработке нефтяных месторождений. и газовый и не нефтяной сектора в 
нашей стране. Упомянутое в статье показывает, что не может быть развития или прогресса 
без применения инновационных методов и заблаговременного определения результатов, 
которые должны быть получены. 

Ключевые слова: инновации, нефтегазовый сектор, ненефтяной сектор, качествен-
ные изменения, эффективные результаты, устойчивая конкуренция, комплексная 
программа действий. 
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The place and role of innovations in industrial development 
 

Summary 
The actuality of the subject. The article focuses on the role of innovation in the development 

of industries. It is known that historically, the development of society can not be imagined without 
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the application of new methods and effective methods. Historically, industrial revolutions have 
been important events aimed at replacing the old with a more modern and progressive new one. In 
particular, it is impossible to create a favorable environment for modern economic development, 
competitiveness, more efficient and high-quality production with less losses and costs without the 
application of innovations. Since this article discusses the importance of innovative methods in 
industry, its topic can be considered relevant. 

Research methods. Since the role of innovations in industry is studied in terms of both 
historical and modern development, historical-comparative, analysis, synthesis, and generalization 
methods were used in its writing to comprehensively and systematically interpret the topic of the 
article. 

Study of the problem. This issue has always been in the center of attention in economics 
because it forms the direct basic system of economic development enriched. 

Theoretical basis of the research. The article outlines the basic principles of applying 
innovations in various industries. Important issues taken into account during the application of 
innovations, foresight, planned activities were commented, the role of innovations in the 
development of the oil and gas industry in the Republic was noted, innovations in the non-oil 
sector were discussed. 

The purpose of the study. The main purpose of the article is to explain on a scientific basis 
how the thoughtful and consistently applied innovations affect the development of industries and 
increase competitiveness, the effective results of the application of new methods and technologies 
in the development of oil and gas and non-oil sectors in our country. What is mentioned in the 
article shows that there can be no development or progress without the application of innovative 
methods and the determination of the results to be obtained in advance. 

Key words: innovations, oil and gas sector, non-oil sector, quality changes, effective results, 
sustainable competition, integrated action program. 
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RƏQƏMSAL İQTİSADİYYATDA İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAFININ ROLU 
  

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının inkişafının rolunun və 

ona təsir edən amillərin müəyyən edilməsidir. 
Tədqiqatın metodologiyası - sistemli yanaşma, kompleks təhlil metodları. 
Tədqiqatın nəticələri - rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində ölkənin iqtisadi inkişafında insan kapi-

talının rolu qiymətləndirilmiş, insan kapitalının inkişafı və ondan  istifadənin yaxşılaşdırılması 
üçün müvafiq tövsiyələr verilmişdir.  

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - tədqiqatın nəticələri və irəli sürülən tövsiyələr iqtisadi inki-
şafda insan kapitalının rolunun obyektiv qiymətləndirilməsində, insan kapitalının inkişafı və on-
dan səmərəli istifadə edilməsi üçün tədbirlərin hazırlanmasında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının 
inkişafı üçün müvafiq tədbirlərin  həyata keçirilməsinin zəruriliyi əsaslandırılır, onun reallaşdırıl-
masının konkret istiqamətləri göstərilir. 

Açar sözlər: rəqəmsal iqtisadiyyat, insan kapitalı, innovativ-sənaye klasterləri, inkişaf, isti-
qamətlər. 

             
Giriş 

Artıq yeni rəqəmsal texnologiyalar, innovativ biznes modelləri cəmiyyətin iqtisadi həyatının 
bütün sahələrinə nüfuz edir, iqtisadiyyatın mahiyyətinə təsir edir, onda keyfiyyətcə struktur dəyi-
şikliklərini formalaşdırır. Nəticədə rəqəmsal texnologiyaların aktiv istifadəsi və konkret elektron 
malların dövriyyəsi ilə səciyyələnən ənənəvi iqtisadiyyatın alt sistemi kimi rəqəmsal iqtisadiyyat 
formalaşır. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsi milli rəqabət qabiliyyəti ilə sıx əlaqələndirilir 
ki, bu da dövlətin və biznesin onun inkişafına xüsusi diqqət yetirməsini tələb edir. Geniş yayılmış 
rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi getdikcə qeyri-müəyyən bir mühitdə fəaliyyət göstərməyə məc-
bur olan  insanların da yaradıcılığına, özünü idarə etməsinə və tənqidi düşünməsinə yeni tələblər 
qoyur. Ona görə də, rəqəmsallaşma kontekstində rəqabətədavamlı qalmaq istəyən hər bir mütə-
xəssis üçün ömürboyu təhsil mütləq imperativ olmalıdır. Demək olar ki, indiki rəqəmsal iqtisa-
diyyat şəraitində daimi insan kapitalının toplanması zərurəti yaranmışdır. Biznes strukturlarında 
vəzifələrin dəqiq müəyyənləşdirilməsindən konkret fəaliyyətə qədər tələb olunan və sürətlə 
dəyişən prinsiplər əvvəllər yüksək iş təcrübəsinin dəyərinə şübhə yaradır, təhsilin müəyyən-
ediciləri və yeni səriştələrin qazanılması insan kapitalına investisiyanın səmərəliliyi məsələsinin 
mərkəzinə çevrilir. Yeni reallıqlar şəraitində biznes strukturları üçün ən yüksək prioritet tələb 
olunan sayda yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin olmasıdır ki, bu da müasir rəqəmsal iqtisadiyyatda 
insan kapitalının inkişafının yüksək əhəmiyyətini  göstərir. 

Müasir şəraitdə insan kapitalından istifadə ilə bağlı bir sıra  meyillər də mövcuddur ki, bu da 
əsasən elm və texnologiyaların son nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi nəticəsində iş yerlərinin sayın-
da ümumi azalma, sənayedə ən yüksək əlavə dəyərə malik mütəxəssislərin çoxalması və rəqəmsal 
mühitdə işləmək üçün lazımi bacarıqlara malik iş axtaranlara tələbatın artması ilə bilavasitə əla-
qədardır.  

Məlumdur ki, Dördüncü Sənaye İnqilabı biznesin iqtisadi səmərəliliyini, ictimai idarəetmənin  
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keyfiyyətini və gündəlik həyatda rahatlığı artırır. Bu müsbət təsirlər,  avtomatlaşdırma və istehsalın 
robototexnikası, simsiz rabitə, öz fəaliyyətini daim optimallaşdırmağa çalışan  biznes strukturla-
rından səhvlərdən və məhdudiyyətlərdən məhrum olan süni intellekt texnologiyalarının tətbiqini 
tələb edir.  

Bu isə yeni rəqəmsal  iqtisadiyyat şəraitində hansı biznes strukturlarının yaradılmasının məqsə-
dəuyğunluğunun, onların fəaliyyətində insan kapitalının inkişafının rolunun və xüsusiyyətlərinin 
nədən ibarət olduğunun aydınlaşdırılmasını zəruri edir.  

Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının inkişafının xüsusiyyətləri 
Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının inkişafına təsir edən amillər araşdırılarkən 

ilk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, müasir şəraitdə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təhsil 
sferasında “bilik”, “bacarıq” anlayışları “səriştə” anlayışı ilə əvəz edilmişdir.  “Bacarıq”, xüsusilə də 
“səriştə”, biznes strukturlarının fəaliyyətində praktiki nəticələrə daha çox diqqət yetirilməsini nəzər-
də tutur ki, bu da hər bir işçinin peşə sahəsinə aid olan şəxsi keyfiyyətlərinə tələbləri artırır. Biliyin 
sürətli inkişafına və biliklərin yaradıcı istifadəsinə əsaslanan rəqəmsal iqtisadiyyat iqtisadi tərəqqidə 
yüksək keyfiyyətli insan kapitalının müstəsna rolunu müəyyən edir və rəqabətdə geri qalmaq istə-
məyən, inkişafa hədəflənən biznes strukturları  bunu nəzərdən qaçırmamalıdırlar.  

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, müasir rəqəmsal iqtisadiyyatda biznes strukturları-
nın daha səmərəli fəaliyyət göstərmələrinin ən mütərəqqi yollarından biri onların innovativ-sənaye 
klasterləri daxilində birgə fəaliyyətidir.  

 İnnnovativ-sənaye klasterlərinin iqtisadi uğurunun əsasında innovasiya rəqabətində liderliyin 
saxlanması dayanır ki, bu da insan kapitalının inkişafına nail olmadan mümkün deyildir. İnnova-
tiv-sənaye klasterlərində insan kapitalının inkişafı innovativ məhsulların istehsalına, mütərəqqi 
texnologiyaların  yaradılmasına və tətbiqinə imkan yaratmaqla  nəinki onların, həm də bütövlükdə 
milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin əsasını təşkil edir. Məhz bu səbəbdəndir ki, müasir rə-
qəmsal iqtisadiyyat şəraitində əmək bazarında rəqəmsal mühiti formalaşdıran və ona xidmət edən 
peşələrə, o cümlədən rəqəmsal alətlərlə işləmək üçün zəruri olan səriştələrə malik mütəxəssislərə 
tələbat artmaqdadır. Ancaq  nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, mütəxəssislərə (insan kapitalına), onların 
inkişafına tələblərin artması innnovativ-sənaye klasterlərində  məşğul olan insanları təkcə peşəkar 
səriştələrə yiyələnmək ehtiyacı ilə qarşı-qarşıya qoymur, həm də onlardan hansı fəaliyyətin tələb 
olunduğunu başa düşməyi, iş mühitini və vaxtını müstəqil təşkil etmək  xüsusiyyətlərinə yiyələn-
məyi tələb edir. İnnovativ-sənaye klasterlərinin tərkibinə  daxil olan strukturlarda insan kapitalının 
inkişafı ilə məşğul olan menecerlərin qarşısında qoyulan ən vacib tələb də, məhz işçilərin peşəkar 
səriştələrə yiyələnməsi üçün şərait yaratmaqdan, tələb olunan xüsusiyyətlərə malik olmaqda onlara 
yardım etməkdən ibarətdir. Menecerlər nəzərdən qaçırmamalıdırlar ki, işçilərə ayrı-seçkilik 
münasibəti  onların hər hansı hissəsini öz potensialını inkişaf etdirmək və ondan səmərəli istifadə 
etmək imkanlarından məhrum  edə, sosial rəqabət şəraitində  klasterin daxilində özünü  reallaşdıra 
bilməyən qalan üzvlərinin şəxsi və peşəkar inkişaf motivasiyasının səviyyəsi aşağı düşə bilər ki,  
bu da innnovativ-sənaye klasteri daxilində insan kapitalının formalaşmasına və  inkişafına mənfi 
təsir göstərə bilər.  

İnnnovativ-sənaye klasterlərində insan kapitalının inkişafında rəhbərliyin bilavasitə maraqlı ol-
duğu aydın və başadüşüləndir. Ancaq insan kapitalının inkişafı üçün tədbirlər həyata keçirilərkən 
bir sıra xüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, klaster daxilində  fərdi insan kapitalının 
dəyəri ilə əməkhaqqı arasında birmənalı əlaqənin olmaması, bütövlükdə insan kapitalının klasterin 
inkişafına zəif təsirinə gətirb çıxara, beləliklə də insan kapitalının inkişafına sərf edilən vəsaitin 
səmərəsizliyinə səbəb ola bilər. İnsan kapitalının inkişafı ilə məşğul olan menecerlər  nəzərdən  
qaçırmamalıdırlar ki, rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalı bilik və yaradıcılıq sahibi kimi 
rəqabətqabiliyyətli innovasiyaların yaradılmasında əsas amilə çevrilmişdir. İnsan kapitalına məx-
sus olan bu xüsusiyyət müasir mütəxəssislərin üzərinə düşən vəzifələrin mürəkkəbliyini müntəzəm 
olaraq  artırır ki,  bu da  onlardan  öz  səriştələrini daim  təkmilləşdirməyi tələb edir. Menecerlərin  
əsas vəzifələrindən biri bu sahədə fərdi insan kapitalına münasib şərait yaratmaqdan ibarətdir. 
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İnnnovativ-sənaye klasterlərində fəaliyyət göstərən menecerlər nəzərə almalıdırlar ki, rəqəmsal 
iqtisadiyyatın eyni alətləri insan kapitalının formalaşmasına həm müsbət, həm də dağıdıcı təsir 
göstərə bilər. Müsbət təsir insan kapitalının inkişafı ilə bağlı göstərilən xidmətlərin fərdiləşdiril-
məsi səviyyəsinin yüksəldilməsi və yeni sosial yüksəlişlərin yaranması ilə fərdin elektron təhsil 
sahəsində imkanlarının genişləndirilməsi ilə əlaqədardır. Mənfi təsir: 

- informasiya və emosional yükün artması səbəbindən fərdin stress səviyyəsinin artması; 
- mövcud olan bilikləri onlayn əldə etmək üçün motivasiyanın azalması; 
- reallıq haqqında fikirlərin sadələşdirilməsi və primitivləşdirilməsi ilə bağlıdır. 
Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının inkişafı üzrə tədbirlər həyata keçirilərkən ona 

məxsus olan  aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır: 
- bacarıq, ixtisas və təhsil səviyyəsi; 
- iş təcrübəsi; 
- sosial və ünsiyyət bacarıqları; 
- vərdişlər və şəxsiyyət xüsusiyyətləri; 
- fərdi şöhrət və brend imici. 
Bacarıq, ixtisas və təhsil səviyyəsi 
İşçilərin məhsuldarlığı onların bacarıqları, təhsili və ixtisasları ilə sıx bağlıdır. İnnnovativ-sə-

naye klasterləri məhsuldarlığı artıran maşınlara sərmayə qoyduğu kimi, işçilərin də məhsuldarlı-
ğını artıran təhsilə və təlimə sərmayə qoymalıdırlar. Bu, xüsusilə innnovativ-sənaye klasterlərinin 
tərkibinə daxil olan və texnologiya ilə məşğul olan, müxtəlif xidmətlər göstərən və ya qeyri-maddi 
məhsulların istehsalı  üzrə ixtisaslaşan müəssisə və təşkilatlara aiddir. Bu müəssisə və təşkilatlarda  
dəyər fiziki materiallarla işləməklə yox, innovasiya və yaradıcılıqla yaradılır. Məsələn,  klasterlə-
rin tərkibinə daxil olan elmi-tədqiqat strukturlarında dəyərin əsas yaradıcısı  alimlərin hazırlığı və 
bacarıqlarıdır.  

 İş təcrübəsi 
İşçilər nə qədər təcrübəli olsalar, bir o qədər çox dəyər yaradırlar. Təcrübə göstərir ki, işçilərə 

məhsuldar olmaq üçün üç aydan bir ilə qədər vaxt lazım ola bilər. Hər dəfə bir müəssisə işçisini 
rəqibinə itirdikdə, işdən çıxardıqda və ya təqaüdə çıxdıqda, o, yeni kadrların işə götürülməsinə və 
təliminə sərmayə qoymalıdır ki, bu da istehsal müəssisəsində maşınların dəyişdirilməsi qədər xərc-
dir. Beləliklə, iş təcrübəsi gəlir gətirən kapital forması kimi görünə bilər. Ona görə də klasterlərin 
tərkibinə daxil olan müəssisə və təşkilatlarda kadrların sabitlik səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün 
müvafiq tədbirlər görülməlidir. 

Sosial və ünsiyyət bacarıqları 
İşçilər nə qədər korporativ mədəniyyət və təcrübə qazansalar da, səmərəli ünsiyyət qura bilmir-

lərsə və ya digər işçilərlə yaxşı işləyə bilmirlərsə, bu biliklərin heç bir faydası yoxdur. İşçilərin 
sosial və kommunikasiya bacarıqları müştərilərlə işləməyi əhatə edən biznes sahələrində daha va-
cibdir, çünki müştərilərə xidmətin səviyyəsi müştərilərin klasterə daxil olan biznes strukturuna 
necə reaksiya verəcəyinə təsir edə bilər. Göründüyü kimi, ayrı-ayrı işçilərdə ünsiyyət bacarığının 
aşılanması insan kapitalının inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Vərdişlər və şəxsiyyət xüsusiyyətləri 
Fərdi işçilər üçün vərdişlər və şəxsiyyət xüsusiyyətləri dəyər mənbəyi ola bilər. Nəzərə almaq 

lazımdır ki,  intizamlı, punktual, öhdəsinə düşən işi vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirən, müsbət 
dünyagörüşü olan və komanda oyunçusu olan işçi, eyni texniki bacarıqlara malik olan, lakin bu 
şəxsi xüsusiyyətlər və vərdişlərdən məhrum olan işçidən daha çox dəyər yaradır.  

Fərdi şöhrət və brend imici 
Brend imici  biznesi müştərilər üçün  daha tez tanıtmağa imkan verir. Müxtəlif növ məhsullar  

istehsal edən şirkətlər müştəriləri cəlb etmək üçün çox vaxt şəxsi brendinq və məşhur insanlara  
etibar edirlər. Ona görə də, klasterə daxil olan müəssisə və təşkilatlarda innovativ, qabaqcıl işçilə-
rin hazırlanması,  məşhurlaşdırılması, reklam  edilməsi  üçün kompleks tədbirlərin həyata keçiril- 
məsi məqsədəuyğundur.  Nəzərə almaq lazımdır ki, müxtəlif şirkətlərin oxşar texnologiyaya çıxışı  
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olsa da, ən yaxşı işçilərə və ən tanınan brendlərə malik olmaq məhsuldarlığı və mənfəəti artıra 
bilər. Xüsusilə hazırda ÜDM-in artan faizini maddi məhsullardan daha çox xidmətlər təşkil etdi-
yindən, insan kapitalı fərdi işçilər və müəssisələr üçün getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. 

İnsan kapitalı ilə elm və texnologiya arasında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqə vardır. Rəqəmsal iqti-
sadiyyata keçidin baş verdiyi müasir şəraitdə  elm və texnologiyanın inkişafı insan kapitalına in-
vestisiyaya, onun həcminə, istifadəsinə təsir göstərmiş və dəyişdirmişdir. Aydındır ki, insan kapi-
talı və insan kapitalına qoyulan investisiyalar da elm və texnologiyaya, onların inkişafına  əhəmiy-
yətli dərəcədə təsir etmişdir. Başqa sözlə elm və texnologiya ilə insan kapitalı bir-birinə qarşılıqlı 
təsir göstərir və onlar arasında əks - təsir əlaqələri vardır. Ona görə də innnovativ-sənaye klaster-
lərində  elm və texnologiyanın yeni, mütərəqqi nəticələri tətbiq edilərkən insan kapitalının bu xü-
susiyyəti nəzərdən qaçırılmamalıdır. 

İnnnovativ-sənaye klasterlərində insan kapitalının inkişafı  istiqamətində tədbirlər həyata keçi-
rilərkən nəzərə almaq lazımdır ki, insan kapitalı  klasterdə çalışan insanların fiziki əməyindən daha 
çox şeydir. Bu, həmin şəxslərin  klasterə gətirdiyi qeyri-maddi keyfiyyətlərin məcmusudur və onun 
uğuruna kömək edə bilər.  

İnsan kapitalının inkişafı məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirilərkən yuxarıda qeyd edilənlərlə 
yanaşı ona məxsus olan aşağıdakı  xüsusiyyətlərə diqqət yetirmək lazımdır. İnsan kapitalı:  

- fiziki aktivlərdən fərqli olaraq, görünə və toxunula bilməz; 
- fiziki kapitalla eyni şəkildə nəzrdən keçirilə, köçürülə bilməz; 
- o, son dərəcə mobildir: insan kapitalı həm coğrafi, həm də məşğuliyyət baxımından mobildir, 

hərəkət etmək qabiliyyəti var; 
- mülkiyyətlə ayrılmaz şəkildə bağlıdır: o, insanlara verilir və onu  insandan ayırmaq olmaz; 
- paylaşıla bilər: bilik və bacarığı olan insan bildiyini başqaları ilə bölüşə bilər; 
- özünü inkişaf etdirə, bilik və bacarığını genişləndirə bilər: bu xüsusiyyət bilik və bacarıq  qa-

biliyyətini artırmaqla insan kapitalını  inkişaf etdirmək imkanı ilə əlaqələndirilir. 
İnnovativ-sənaye klasterlərinin rəhbərləri unutmamalıdırlar ki, klasterlərin uzunmüddətli iqti-

sadi inkişafı, artımı getdikcə daha çox insan kapitalının inkişafından asılıdır, artan  əmək  məhsul-
darlığına və iqtisadi  artıma daha savadlı, innovativ və yaradıcı işçi qüvvəsi  kömək edə bilər. Ona  
görə də klaster daxilində insan kapitalının xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla onun inkişafına nail 
olmaq kifayət deyildir. İnsan kapitalının mobillik xüsusiyyəti nəzərdən qaçırılmamalı, innovativ 
keyfiyyətlərə malik insanların klasterdə qalıb  fəaliyyət göstərməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir, 
əks - təqdirdə onların daha əlverişli iş yeri axtarmaq üçün klasteri tərk edəcəkləri qaçılmaz ola 
bilər. Bu, klasterlər üçün mənfi nəticələrə səbəb ola bilər, çünki onlar ən yaxşı insan resurslarını 
itirəcəklər. Nəzərdan qaçırılmamalıdır ki, Yaponiya, Tayvan və Cənub-Şərqi Asiya kimi məhdud 
təbii sərvətlərə malik olan ölkələr məhz innovativ keyfiyyətlərə malik insanların fəaliyyəti 
nəticəsində inkişafa və iqtisadi artıma  nail olublar.  

İnsan kapitalının inkişafının istiqamətləri 
Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının inkişafı məqsədi ilə hansı istiqamətlərdə təd-

birlərin həyata keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunun və yollarının, insan kapitalının səmərəlili-
yinə təsir edən amillərin müəyyən edilməsi əsas məsələlərdən biridir. Yaponiyada, Çində, Rusiya-
da və s. fəaliyyət göstərən  innnovativ-sənaye klasterlərində insan kapitalının inkişafı istiqamətin-
də həyata keçirilən tədbirləri ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək olar ki, bu məqsədlə aşağıdakı 
istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. 

1. İstehsalatdan ayrılmamaqla ixtisasartırma təlimi 
Müəyyən bir iş və ya fəaliyyət üçün tələb olunan bacarıqları təlim və yenidən hazırlıq yolu ilə 

öyrətmək olar. Təlim vermək üçün seminarlar və seminarlar  təşkil edilə bilər.  
2. İş yerinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
İş yerində təhlükəsizlik tədbiri iş yerini daha az təhlükəli etmək məqsədi daşıyır. İşçinin iş yeri 

təhlükəsiz olduqda və təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdə, o,  bütün imkanlarından  daha səmərəli  
istifadə edəcəkdir.  
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3. Təmiz və gigiyenik mühitin yaradılması 
Əlverişli və xoş mühit məhsuldarlığın ilkin şərtidir. İş mühiti təmiz və sanitar qaydada saxlanı-

larsa, insan kapitalının səmərəliliyi və  nəticəsi yaxşılaşacaqdır. 
4. Yeni yüksək texnologiyalı avadanlıq və texnologiyaların tətbiqi 
Texnologiyanın səviyyəsi yüksəldikcə insan kapitalının səmərəliliyi də yaxşılaşacaqdır. Kom-

püterlərin və digər texnoloji cihazların istifadəsi insan kapitalının səviyyəsini yüksəldir. 
5. Təhsil səviyyəsinin artırılması 
Daha yüksək dərəcə əldə etmək insan kapitalının fəaliyyətini və səmərəliliyini artırır. Bu məq-

sədlə innovativ-sənaye klasterinin tərkibə daxil olan elmi-tədqiqat institutlarının imkanlarından 
istifadə etmək olar. Bununla yanaşı, universitetlərlə müqavilə əsasında qısamüddətli məqsədli se-
minarlar, kurslar təşkil etmək olar. 

6. İş yerində işçilərə səhiyyə xidmətinin təşkili 
İnsan kapitalı o zaman təsirli və səmərəli ola bilər ki, o, sağlam və gümrah olsun. 
7. Artan əməkhaqqı 
İnsan kapitalını təqdim edənlərin-xüsusilə innovativ işçilərin- fəaliyyəti  maddi cəhətdən yük-

sək qiymətləndirildikdə və həvəsləndirildikdə, onlar  öz potensiallarından maksimum istifadə et-
məyə səy göstərəcəklər və nəticədə klasterin fəaliyyətinin  səmərəliliyi artacaqdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, innovativ-sənaye klasterləri insan kapitalının bilik və bacarıqlarından 
maksimum istifadə etmək üçün bir sıra problemlərlə üzləşirlər. İnsan kapitalının inkişafına sərf 
edilən investisiyadan maksimum gəlir əldə etmək üçün öncə: 

- onlardan tələb olunan bacarıqları müəyyən etmək və qabaqcadan görmək; 
-  bu tələblərə uyğun gələn işçiləri əkmək bazarından seçmək; 
- klasterə cəlb edilən işçilərin bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün hansı istiqamətdə tədbirlərin 

həyata keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək lazımdır.  
Klasterlər öz işçilərinin təlimində mühüm rol oynayırlar, lakin bəziləri, xüsusən də klasterə 

daxil olan kiçik və orta bizneslər bunun üçün yardıma ehtiyac duya bilərlər. Bu sahədə onlara 
yardım etmək klasterə daxil olan qabaqcıl müəssisə və təşkilatların əsas vəzifəsi hesab edilməlidir. 

Ayrı-ayrı  işçilərin həyat  dövrü ərzində bacarıqlarının saxlanılması digər mühüm problemdir, 
çünki bu, yaşlı işçilər üçün yüksək keyfiyyətli, asanlıqla əldə edilə bilən təlim imkanlarının yara-
dılmasını, o cümlədən bacarıqlarının artırılmasını  və təkrar təlimin  təşkilini tələb edir. 

Məlumdur ki, inhisarçılığın  üstünlük təşkil etdiyi iqtisadiyyat fərdi yaradıcılığı və sahibkarlıq 
fəaliyyətini  məhdudlaşdırır. Belə bir şəraitdə klasterin biznesinin uğurlu inkişafına, onun rəqabət 
qabiliyyətinin qorunub saxlanmasına nail olmağın ən mühüm yollarından biri rəqabətqabiliyyətli 
insan kapitalının inkişaf etdirilməsidir.   

İnnovativ-sənaye klasterlərində insan kapitalını müxtəlif üsullarla, yollarla inkişaf etdirmək 
olar. Bunun ən əsas yollarından biri  ixtisaslaşma və əmək bölgüsüdür. İxtisaslaşma işçilərə diqqəti 
konkret tapşırıqlar üzərində cəmləşdirməyə və bacarıqlarının artırılmasına imkan verir. Baxmaya-
raq ki, ixtisaslaşma həm də darıxdırıcı, təkrarlanan işlərə və işçilərin məhdud bacarıqlarının inki-
şafına səbəb ola bilər. Adam Smit qeyd edirdi ki: “Əməyin istehsal güclərindəki ən böyük təkmil-
ləşməsində, görünür, əmək bölgüsünün təsiri olmuşdur” [8]. 

İnsan kapitalının inkişafında baza təhsili mühüm rol oynayır. Ona görə də işçilər işə qəbul olu-
narkən onların baza təhsilinə, onun səviyyəsinə (peşə, orta ixtisas, ali, elmi dərəcə), işçinin ixtisa-
sının görüləcək işin ixtisasına uyğun gəlməsinə  xüsusi diqqət yetirilməlidir. Ancaq işçilər işə qə-
bul edildikdən sonra bununla kifayətlənmək olmaz. İşçilərin təhsilinin artırılması üçün yuxarıda 
qeyd edilən üsullardan istifadə etmək lazımdır. 

Fəhlə kontingentinin  məhsuldarlığının, bacarıqlarının artırılmasında peşə təlimləri  xüsusi  rol  
oynayır. İşlə bağlı bacarıqların artırılması üçün birbaşa təlimlərin təşkili gözlənilən səmərəyə nail 
olmaq üçün imkan yarada bilər.  

İnnovativ-sənaye klasterlərinin tərkibinə daxil olan müəssisə və təşkilatlarda yaradıcılıq mühi-
tinin  bərqərar olması insan kapitalının, xüsusilə bu kapitalın daşıyıcısı olan alim və mütəxəssislə- 
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rin inkişafında xüsusi rol oynayır. 
İnfrastrukturun insan kapitalının inkişafına əhəmiyyətli  təsir etdiyi nəzərə alınmalıdır. Ona gö-

rə də, innovativ-sənaye klasterlərinin insan kapitalının inkişafı üçün yaxşı nəqliyyat, rabitə, mobil 
telefonların və internetin  təşkili çox vacibdir.  

İnsan kapitalına sərmayə yatırılması fərdi işçilərə, eləcə də onların iştirak etdiyi iqtisadiyyata  
fayda gətirir, daha çox qazanc potensialı və sərvət yaratmaq qabiliyyətini artırır [9]. Ona görə də 
innovativ-sənaye klasterləri insan kapitalının inkişafına investisiya yatırmaqdan çəkinməməli, ək-
sinə, buna geniş imkan yaratmalıdırlar. Nəzərə almaq lazımdır ki, insan kapitalının  inkişafı isteh-
sal fəaliyyəti zamanı onun dəyərinin artırılması, yeni vərdişlərin, konkret qabiliyyətlərin əldə edil-
məsi, qoyulan sərmayəni gələcəkdə geri qaytarmaq üçün işçinin ixtisasının yüksəldilməsi prose-
sidir. İnsan kapitalının  inkişafı onun fəaliyyət göstərdiyi bütün dövr ərzində baş verməlidir.  

Rusiyada innovativ-sənaye klsterləri daxilində insan kapitalının  inkişafına investisiyaların ya-
tırılması təcrübəsi göstərir ki, onlar  həm birbaşa, həm də dolayı xarakter daşıyır və aşağıdakıları 
əhatə edir [2]. 

- innovasiya potensialına investisiyalar (elmi-tədqiqat və təcrübi - konstruktor işlərinə, innova-
siyalara xərclər); 

- təşkilati potensiala investisiyalar (idarəetmə xərcləri, marketinq, strukturun optimallaşdırıl-
ması, satınalma, birləşmə və s.); 

- müəssisənin təhlükəsizliyinə investisiyalar (insan kapitalının bütün digər komponentlərinin 
toparlanmasını, kadrların peşəkar potensialını və yaradıcılığının həyata keçirilməsini, səmə-
rəli fəaliyyət göstərən müəssisənin rəqabətli strateji inkişafını təmin edir); 

- kadrların sağlamlığına investisiyalar (sosial sahəyə investisiyalar); 
- sahibkarlıq qabiliyyətinə və sahibkarlığa investisiyalar (biznesin saxlanması və inkişafı üçün 
şəraitin yaradılmasına investisiyalar, top - menecerlərin sahibkarlıq qabiliyyətinin və işgüzar-
lıq fəaliyyətinin inkişafına, səmərəli idarəetmənin həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə, 
müəssisənin rəqabət üstünlüklərini artıran və ya qoruyan marketinq və rəqabət strategiyasının 
reallaşmasına); 

- təhsil və mədəniyyətə investisiyalar (korporativ və işçilər arasında qarşılıqlı münasibətlərin 
ümumi mədəniyyətinin formalaşması, müsbət ənənələrin bərqərar olması və inkişafı, korpo-
rativ həmrəylik, müəssisədə işçilər üçün əlverişli mikroiqlim formalaşması xərcləri və s.); 

- təlimə investisiya (təhsilə, biliyə, ixtisas və təcrübəyə investisiya); 
- kənardan  mütəxəssislərin dəvəti ilə bağlı biliyə investisiyalar; 
- informasiya sisteminə və informasiya xidmətlərinə investisiyalar (menecerlər və mütəxəssislər 

üçün lazım olan yüksək keyfiyyətli və dolğun məlumatlara operativ çıxışı təmin edən xərclər). 
Qeyd olunanlardan aydın görünür ki, işçilərin biliyinin, təcrübəsinin, ixtisasının və məhsuldar-

lığının artırılmasına yönəlmiş investisiyalar innovativ-sənaye klasterinin insan kapitalının inkişafı, 
formalaşması üçün əsas ola bilər. Praktikada bu cür xərclər əməliyyat xərcləri kimi qeyd olunur, 
lakin uzunmüddətli perspektivdə onlar klasterə  yüksək gəlir əldə etməyi təmin  edən    investisiya 
xərcləridir.   

İnsan kapitalının inkişafına sərf edilən investisiyaların tərkibində ən vacib olanları insanların 
təhsilinə və sağlamlığına, eləcə də, daimi ixtisas təliminə çəkilən xərclərdir. Bu xərclərin əsas xü-
susiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar biliklərin, vərdişlərin, yeniliklərin daha yaxşı mənimsənilməsinə 
şərait yaratmaqla insanların əmək məhsuldarlığının, yerinə yetirdikləri işlərin və istehsal etdikləri 
məhsulların keyfiyətinin yüksəldilməsinə imkan yaradır. Ümumi və peşə təhsili öz növbəsində 
insanların bilik səviyyəsinin və keyfiyyətinin  yaxşılaşmasına töhfə verir, beləliklə də, bütövlükdə 
insan kapitalının keyfiyyətini yaxşılaşdırır.  

Kapitalın digər formalarına qoyulan investisiyalarla müqayisədə insan kapitalına qoyulan in-
vestisiyalar həm ayrı-ayrı fərdlər, həm də bütövlükdə innovativ-sənaye klasteri baxımından ən 
sərfəlidir, çünki onlar zaman nöqteyi-nəzərindən uzunmüddətli və kifayət qədər əhəmiyyətli 
həcmdə iqtisadi və sosial səmərə verir.  
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Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, insan kapitalının inkişafı prosesinin başlanması və davam 
etməsi   üçün şəxsi motivasiya çox mühüm və zəruri şərtdir. Bu proses sayəsində insan kapitalının 
keyfiyyətcə yenilənməsi baş verir, onların bilik və praktiki bacarıqlarının səviyyəsi yüksəlir ki, bu 
da bazarın daim artan və yeni səriştələr tələb edən malların istehsalına tələbinin ödənilməsi üçün  
imkan yaradır. Bunun hesabına həm fərdi, həm də klasterin gəlirləri artır.   

İnsan kapitalının inkişafı, yetişdirilməsi fiziki və maliyyə kapitalının toplanması prosesinə bən-
zəyir və gələcəkdə pul gəliri əldə etmək üçün vəsaitlərin cari istehlakdan yayındırılmasını tələb 
edir. Bu növ aktivlərin əsas fərqləri ondan ibarətdir ki, insan kapitalı alına və ya satıla bilməz, 
yalnız müəyyən müddətə icarəyə verilir. İnnovativ-sənaye klasterlərinin rəhbərləri unutmamalı-
dırlar ki, insan kapitalının xüsusiyyətləri: 

- daimi yenilənmə və təlim tələb edir;  
- onunla necə davranıldığına həssasdır;  
- fərdi işçinin fəaliyyəti, adətən, təşkilat mədəniyyəti ilə müəyyən edilən, onlarla digər işçilər 

arasındakı bir çox münasibətlərdən asılıdır;  
- hərəkət prosesində öz daxili xüsusiyyətlərini dəyişir; 
- insan kapitalı bütün aktivlərin ən ağırıdır və insanların demək olar ki, sonsuz müxtəlifliyi və 

gözlənilməzliyi onları qiymətləndirməyi inanılmaz dərəcədə çətinləşdirir. Buna baxmayaraq, in-
sanlar dəyər istehsal etmək qabiliyyətinə malik olan yeganə elementdir. Bütün digər dəyişənlər, 
pul və onun “qohumu” olan kredit, avadanlıqlar, enerjilər yalnız inert potensiallar təklif edə bilər. 
Onlar təbiətlərinə görə heç nə əlavə etmirlər və insan  bu potensialdan istifadə etməyənə qədər heç 
nə əlavə edə bilməzlər. 

Müasir rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində, rəqabətli və informasiya-mobil dünyasında öz məhsu-
lunu daha yaxşı satan qalib gəlir. Ancaq bunun üçün insan kapitalını mütəmadi olaraq inkişaf etdi-
rən, bilikləri, yenilikləri,  ixtiraları səmərəli  şəkildə kommersiyalaşdırmaq qabiliyyətinə və imka-
nına malik olan  innovativ-sənaye klasterləri formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək lazımdır. Təəssüf 
ki, Azərbaycanda hələlik belə  klasterlər yoxdur, çünki hökumət, universitetlər, sənaye müəssisə-
ləri, investorlar, elmi və innovativ fəaliyyətlə və ya onun maliyyələşdirilməsi ilə məşğul olan digər 
qurumların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə problemləri var.  

İnnovativ-sənaye klasterlərinin fəaliyyət göstərdiyi xarici ölkələrin [2;3;4;5;6;10] təcrübəsi 
göstərir ki, insan kapitalının inkişafı insanların imkanlarını genişləndirməklə onun potensialını  
reallaşdırmaq üsuludur; insanların iş yerlərində bacarıqlarını, biliklərini, məhsuldarlığını və ixti-
raçılıq qabiliyyətini artırmaqla innovativ-sənaye klasterinin inkişafında fəal iştirak etmələrini tə-
min etmək yoludur. Təbiidir bu, insanların inkişaf prosesində fəal iştirakını təmin edən, bu iştiraka  
şərait yaradan və təşviq edən innovativ-sənaye klasterinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu qəbil-
dən olan klasterlərin yaradılması, onlara məxsus olan  və inkişaf edən insan kapitalının fəaliyyəti   
nəinki həmin klasterlərin, eləcə də ölkənin ümumi istehsalına təsir göstərdiyinə görə bütövlükdə 
millətin sərvəti üçün mühüm amil rolunu oynayır.  

Eləcə də, nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə innovativ-sənaye klasterlərinin yaradılması, onların 
insan kapitalının inkişaf etdirlməsi üçün kompleks tədbirləri həyata keçirmələri, öz işçilərinin və  
onların ailələrinin rifah halının yaxşılaşdırılması  ilə yanaşı: 

- ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına; 
- sosial-siyasi sabitliyin möhkəmlənməsinə; 
-  əmək qabiliyyətli əhalinin  məşğulluğunun yaxşılaşdırılmasına  və iqtisadi artıma əhəmiyyətli 

dərəcəd təsir göstərə bilər.              
Unutmaq olmaz ki, texnoloji tərəqqi maşınlar və kompüterlər kimi daha səmərəli istehsal üsul-

larını təmin edə bilər, lakin onları idarə etmək və inkişaf etdirmək, habelə mövcud əməyin keyfiy-
yətini və məhsuldarlığını artırmaq üçün ixtisaslı işçi qüvvəsi lazımdır. Dünyanın inkişaf etmiş iq-
tisadiyyatları arasında olmağı, rəqabətədavamlı iqtisadiyyat yaratmağı hədəfləyən Azərbaycan 
üçün bunlara nail olmağın yollarından biri  ölkəmizdə yubanmadan innovativ-sənaye klasterlərinin 
yaradılmasıdır. Bunun üçün Azərbaycanda kifayət qədər  potensial imkanlar vardır. 
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Nəticə 
Son zamanlar əksər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da ölkə  iqtisadiyyatının rəqəmsal 

iqtisadiyyata keçidi həm hökumətin, həm də idarəetmənin bütün səviyyələrində müzakirə olun-
maqdadır. Bu isə rəqəmsal  iqtisadiyyat şəraitində hansı biznes strukturlarının yaradılmasının məq-
sədəuyğunluğunun, onların fəaliyyətində insan kapitalının inkişafının rolunun və xüsusiyyətlərinin 
nədən ibarət olduğunun aydınlaşdırılmasını zəruri edir.  Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, inno-
vasiya-sənaye klasterlərinin yaradılması bu sahədə mühüm rol oynaya bilər. Təbiidir ki, rəqəmsal 
iqtisadiyyat şəraitində fəaliyyət göstərəcək innovativ-sənaye klasterləri yaradılacağı halda bu 
strukturlarda insan kapitalının inkişafına və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət 
yetirilməlidir. Ancaq kifayət qədər potensial imkanların mövcud olmasına baxmayaraq hələ də 
Azərbaycanda kelə klasterlər yaradılmamışdır. Fikrimizcə, Azərbaycanda innovativ-sənaye klas-
terlərinin yaradılması və yuxarıda təklif olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi rəqəmsal iqtisadiy-
yata keçidin indiki mərhələsində  ölkə iqtisadiyyatının inkişafına və onun rəqabət qabiliyyətinin 
artırılmasına, eləcə də, bunun üçün əsas resurs olan insan kapitalının inkişafına və keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə  töhfə verə bilər. 
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                                                                 Резюме 
Цель исследования - определить роль развития человеческого капитала в цифровой 

экономике и факторы, влияющие на нее. 
Методология исследования - системный подход, методы комплексного анализа. 
Результаты исследования - оценена роль человеческого капитала в экономическом раз-

витии страны в условиях цифровой экономики, даны соответствующие рекомендации по 
развитию и совершенствованию человеческого капитала.  

Практическая значимость исследования - результаты исследования и предложенные 
рекомендации могут быть использованы для объективной оценки роли человеческого капи-
тала в экономическом развитии, разработки мер по развитию и эффективному использова-
нию человеческого капитала. 

Оригинальность и научная новизна исследования – обоснована необходимость 
реализации соответствующих мер по развитию человеческого капитала в цифровой эконо-
мике, предложены конкретные направления его реализации. 
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The role of human capital development in the digital economy 

                                                                  
Summary 

The purpose of the study: is to determine the role of human capital development in the digital 
economy and the factors affecting it. 

Research methodology - a systematic approach, methods of complex analysis. 
Results of the study - the role of human capital in the economic development of the country in 

the digital economy was assessed, and appropriate recommendations were given for the 
development and improvement of human capital. 

Practical significance of the study - the results of the study and the proposed recommendations 
can be used for an objective assessment of the role of human capital in economic development, 
development of measures for the development and effective use of human capital. 

Originality and scientific novelty of the research - the necessity of implementing appropriate 
measures for the development of human capital in the digital economy is substantiated, and 
specific directions for its implementation are proposed. 

Key words: digital economy, human capital, innovation and industrial clusters, development, 
directions. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT ŞƏRAİTİNDƏ 

VERGİ İNZİBATÇILIĞININ TƏŞKİLİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatda ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vergi inzibatçılığının imkanları 

nəzərdən keçirilmişdir. Burada vergi qanunvericiliyi, vergi inzibatçılıq sistemi, vergi orqanlarının 
vergi ödəyiciləri ilə  ünsiyyətinin təşkili proseslərinə münasibətdə iqtisadi təhlükəsizliyin müfəssəl 
araşdırılmasına həsr olunub. Mövzunun predmeti kimi Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal 
iqtisadiyyat şəraitində vergi inzibatçılığının təşkili  problemləri təşkil edir. 

Məqalədə müasir rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində vergi xidməti ilə vergi ödəyicilərinin qarşılıqlı 
fəaliyyəti prosesi, vergi inzibatçılığı sisteminin fəaliyyəti və vergi qanunvericiliyinə riayət edilməsi 
ilə bağlı olan iqtisadi təhlükəsizlik problemləri, eləcə də vergi inzibatçılığı prosesində müasir rə-
qəmsal texnologiyanın üstün cəhəti və çatışmazlıqları müfəssəl şəkildə araşdırılmışdır.  

İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi vergi inzibatçılığını konseptual surətdə dəyişir. İqtisa-
diyyatın rəqəmsallaşdırılması bir tərəfdən yeni potensial imkanlar açmaqla yanaşı, vergi nəzarəti 
və tənzimlənməsinin ənənəvi sahəsində yeni problemlər yaradır.  

Tədqiqatın məqsədi – iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması dövlət idarəetmə sferasının prioritet 
sahələrindən olan vergi xidmətində vergi inzibatçılığının mövcud vəziyyətini təhlil etmək və 
rəqəmsal texnologiyanı tətbiq etməklə onun optimallaşdırılması yollarını müəyyən etməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – vergi xidməti strukturlarının fəaliyyətlərinin mövcud vəziyyəti, 
müasir rəqəmsal texnologiyalar tətbiq etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət işinin təşkili, vergi nəza-
rəti sisteminin formalaşması və vergi inzibatçılığında qabaqcıl innovativ texnologiyaların təhlil 
edilməsi. 

Tədqiqatın nəticələri – ölkə iqtisadiyyatının rəqəmsallaşdırılması şəraitində vergi inzibatçılığı 
haqqında elmi biliklər olmaqla, əsas nəzəri nəticələr ödəyiciləri vergi orqanları ilə qarşılıqlı fəa-
liyyətə motivikasiya etmək və rəqəmsal vergi mühitini genişləndirməklə büdcəyə vergi ödənişlə-
rinin vaxtında daxil olmasını təmin edəcək vasitə kimi vergi orqanlarının rəqəmsal vergi xidmətlə-
rinin genişləndirilməsinə yönəldilmişdir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – ölkə iqtisadiyyatının rəqəmsallaşdırılması şəraitində 
vergi inzibatçılığının optimallaşdırılması və təkmilləşdirilməsi sferasında nəzəri bilik və praktiki 
tövsiyələrin verilməsidir.   

Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, vergi inzibatçılığı, vergi nəzarəti, vergi sistemi, 
vergi xərci, vergi riski, rəqəmsal iqtisadiyyat.   

                                                
Giriş 

Hazırda rəqəmsal texnologiyalardan istifadə olunması iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin, o 
cümlədən nəzarət funksiyasını yerinə yetirən dövlət idarəçiliyinin prioritet vəzifəsidir. Müasir 
rəqəmsal texnologiyalardan istifadə olunmaqla vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi dövlət ver-
gi nəzarətinin effektivliyinin artırılması üçün yeni metodlardan istifadə etmək imkanı verir. Təd-
qiqat işində ölkəmizdə vergi nəzarətinin inkişaf mərhələləri nəzərdən keçirilmiş, vergi nəzarət for-
maları təhlil edilərək araşdırılmışdır. 

İqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması yeni potensial imkanlar açmaqla yanaşı, digər tərəfdən ver-
gi tənzimlənməsi və nəzarətinin ənənəvi sahələrində problemlər yaradır. Tədqiqat işində vergi 
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inzibatçılığı prosesində müasir rəqəmsal texnologiyanın tətbiqinin çatışmayan və üstün cəhətləri 
araşdırılmış, rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində yaranan vergi risklərinin neqativ təsirinin aşağı sa-
lınması üzrə tədbirlər müəyyən edilmişdir. Bundan başqa, vergitutma sferasında yeni informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi üzrə görülmüş tədbirlər təhlil edilmiş, rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində 
ölkəmizdə vergi inzibatçılığının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və onun effektivliyinin artırılması 
perspektivləri müəyyən edilmişdir.   

Məqalədə rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində yaranan yeni qaydaların vergi risklərinə mənfi təsirin 
azaldılması üzrə tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir. Bundan başqa, vergi inzibatçılığında müasir 
rəqəmsal texnologiyanın tətbiqi, vergituma sferasında yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi 
üzrə tədbirlər təhlil edilmişdir.  

Mövzunun aktuallığı indiki rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində vergi inzibatçılığının keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması və effektivliyinin yüksəldilməsi perspektivlərinin müəyyən edilməsidir.  

Vergi inzibatçılığı sistemində kompleks rəqəmsal və informasiya texnologiyalarının 
tətbiqi 

İqtisadi təhlükəsizlik iqtisadiyyatın elə bir vəziyyətidir ki, orada milli maraqların qorunmasına, 
bütövlükdə ölkə inkişafının sosial istiqamətlərinə, daxili və xarici proseslərin inkişafı şəraitində 
əlverişsiz şərtlərlə lazımi müdaxilə potensialı zəmanətli təmin olunsun.   

İqtisadi təhlükəsizliyin həyati dərəcədə mühüm komponentlərindən biri vergi təhlükəsizliyi 
sistemidir, çünki büdcə gəlirləri və ölkənin maliyyə resursları məhz  vergi daxilolmaları hesabına 
formalaşır.   

Vergi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vergi inzibatçılığı vasitəsilə həyata keçirilən vergilərin 
idarə olunması prosesi ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, vergi 
inzibatçılığı iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında yalnız mütəmadi və dayanıqlı inkişaf etdiyi 
halda böyük rol oynayır. Ona görə müasir şəraitdə vergi inzibatçılığının keyfiyyət və effektliyi 
dövlətin prioritet vəzifələrindən biridir.   

Vergi inzibatçılığındakı çatışmazlıqlar büdcə vergi daxilolmalarının kəskin azalmasına, vergi 
qanun pozuntusu ehtimalının artmasına səbəb olmaqla, büdcələrarası tarazlığı pozur ki, bununla 
da cəmiyyətdə sosial gərginliyi artırır [5, 152]. 

Vergi inzibatçılığı mexanizmi vergi orqanlarının qarşılıqlı əlaqəli və qarşılıqlı asılı olan aşa-
ğıdakı proseslərin məcmusundan ibarət olan hərəkərləridir:  
 vergi ödəyiciləri ilə iş; 
 informasiyanın daxil edilməsi və işlənməsi; 
 vergi ödəyiciləri və vergitutma obyektlərinin uçotu; 
 vergi nəzarəti; 
 vergi borclarının tənzimlənməsi; 
 operativ iş; 
 analitik iş; 
 kadrların idarə edilməsi; 
 maliyə və maddi-texniki təminat.   
Effektiv vergi inzibatçılığı həm dövlət, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını əks etdirməli-

dir. Bu məqsədlə onun xidmət və fiskal kimi tərkib hissələri paralel inkişaf etdirilməlidir. Fiskal 
vergi nəzarətinin təşkili və vergi borclarının məcburi tutulması tədbirləri ilə əlaqədardır. Xidmət 
isə vergi ödəyiciləri olan hüquqi və fiziki şəxslər üçün müxtəlif xidmətlərin göstərilməsini nəzərdə 
tutur.   

Bu səbəbdən ölkəmizdə ən yaxşı beynəlxalq  praktika nümunələrinə yaxın vergi inzibatçılığının 
inkişafına yönəldilmiş irimiqyaslı islahatlara başlanmışdır.  

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş tədbirlər proqramı vergi nəzarətinin 
təşkili və aparılması metodikasının inkişafı və yenisinin yaradılması ilə yanaşı, ödəyicilərin vergi 
orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticələrinin səviyyəsinin artırılmasını təmin etməlidir. Yəni 
vergi orqanlarının ödəyicilərə xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı qarşılıqlı fəaliyyətinin optimallaş- 
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dırılmasını vergi inzibatçılığının texniki inkişafı ilə paralel aparmaq lazımdır.   
Etiraf etmək lazımdır ki, istər büdcəyə vəsaitlərin yığılması, istərsə də vergilərin ödənilməsi 

üzrə nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi üzrə müəyyən nəticələrin əldə edilməsinə baxma-
yaraq, hər il ölkəmizin büdcəsinə iri məbləğdə vergi ödənişləri daxil olmur. Bu isə əsasən vergi 
sferasında hələ də qanun pozuntularının qalması, büdcəyə olan vergi borcları, bəzi təsərrüfat sub-
yektlərinin dövlət tərəfindən nəzarət olunmayan sektora keçmələri ilə əlaqədardır.   

Mövcud şərait iqtisadi təhlükəsizlik baxımından ölkəmiz üçün böyük problemdir, çünki iqti-
sadiyyatın inkişafına böyük təsir edir ki, nəticədə dövlət və cəmiyyət üçün təhlükə yaradır.    

Vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə mübarizədə hazırda hazırlanması və keçirilməsində  
arentir-risk yanaşma prinsipinə əsasən həyata keçirilən vergi planlaşdırması və nəzarəti mühüm 
rol oynayır.   

Vergi orqanları həm büdcəyə vergi ödənişlərinin tam daxil olmaması baxımından dövlət, həm 
də vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin iqtisadi-maliyyə riski baxımından ödəyicilər üçün iqtisadi təh-
lükəsizliyin təmin olunması məqsədilə, vergi hüquq pozuntusunun baş verməsi  üzrə ümumi krite-
riyalara əsasən vergi ödəyicilərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin kopleks təhlilinə əsasən açıq 
və maksimum şəffaf vergi nəzarəti təşkil edir.    

Bu zaman risk zonasına ilk növbədə vergi yükü az olan müəssisələr, bir neçə hesabat dövrü 
ərzində zərərlə işləyən, ƏDV üzrə vergi çıxılmalarının həcmi yuxarı olan, iqtisadi fəaliyyət növü 
üzrə orta səviyyədən aşağı orta aylıq əməkhaqqı ödəyən vergi ödəyiciləri düşür [3, s. 240] 

Hazırda iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə vergi inzibatçılığında bir sıra kom-
pleks rəqəmsal və informasiya texnologiyaları tətbiq olunur. Həmin rəqəmsal texnologiya platfor-
malarında həyata keçirilən nəzarət tədbirləri nağdsız hesablaşmalar və nağd pul dövriyyəsi seq-
mentində dövlətin vergi riskini azaltmaq imkanı verir. Onlar vergi ödəyicilərinin təsərrüfat əməliy-
yatlarını tam şəffaf edir ki, bu da iqtisadi cinayətlər yolu ilə alınmış gəlirlərin vaxtında leqallaşdı-
rılmasının qarşısını alır və vergi ödəyicilərini qanunsuz vergi sxemlərindən istifadə etməyə məcbur 
edir. Bu isə vergi daxilolmalarının həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olur.   

Vergi inzibatçılığının xidmət cəhətdən inkişafı, özünü vergi münasibəti iştirakçılarının məsafə-
dən və formal olaraq qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək imkanı verən, yeni informasiya texnologiya-
larından (internet-servislər, şəxsi kabinetlər) istifadə etməklə, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları-
nın ünsiyyətinin radikal dəyişməsi proseslərində göstərir.     

Bu işin prioritet istiqaməti dövlət tərəfindən vergi ödəyicilərinə xidmətin göstərilməsi baxımın-
dan aydın, əlverişli və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış vergi inzibatçılığının inkişafı yolu ilə vergi 
ödəyicilərinə göstərilən xidmətin səviyyəsinin artırılmasına yönəldilmiş işlərin realizə, vergi mə-
dəniyyətinin artırılması və vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi öhdəliklərinin vicdanlı icra edilmə-
sidir.    

Son dövrlər vergi xidməti elektron formada vergi ödəyicisi ilə mübadilə üçün sənədlərin siya-
hısının genişləndirilməsi üzrə məhsuldar işləyir. Artıq bu gün vergi ödəyicisi onlayn formada aşa-
ğıdakı sənədləri ala bilər: səyyar yoxlamanın aparıldığı barədə arayış; sənədlərin tələb olunması 
barədə tələbnamə; artır ödənilmiş vergi məbləğinin əvəzləşdirilməsi haqqında qərar və s. Vergi 
ödəyiciləri ilə elektron sənəd mübadiləsinin gündəlik praktikaya tətbiqi informasiyanın toplanma-
sının keyfiyyət və operativliyini artırır, vergi yoxlamalarının prosedurlarını sürətləndirir, vergi 
inzibatçılığına müsbət təsir göstərir.    

Müasir mərhələdə vergi orqanlarının başlıca vəzifəsi, birmənalı olaraq vergi ödəyiciləri ilə 
qarşılıqlı fəaliyyətlərini praktiki olaraq tam istisna etərək, bütün əməliyyatların elektron formaya 
keçirilməsidir. Bu məqsədlə vergi xidmətinin çoxsaylı xüsusi elektron xidmətləri tətbiq olunur ki, 
bu da vergi ödəyicilərinə vergi orqanlarına gəlmədən özlərinin vergi öhdəliklərinin əsas hissəsini 
həyata keçirməyə imkan verir.  

Belə ki, artıq vergi orqanlarının ödəyicilərlə əlaqələri hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar üçün 
“Vergi ödəyicisinin şəxsi kabineti” internet servisdən istifadə və telekommunikasiya rabitə kanal-
ları tətbiq etməklə həyata keçirilir.  Hər bir  vergi ödəyicisi üçün fərdi elektron ünvan yaradılmış,  
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elektron imza vasitələri verilmiş və internet-portalında müvafiq servis testi təqdim edilmişdir.  
Vergi inzibatçılığının iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması prosesinə transformasiyası 
Hazırda kommunikasiya texnologiyaları sosial sferaya təsir edən əhəmiyyətli amil olmaqla ya-

naşı, öz növbəsində iqtisadiyyatın inkişafına da təsir edir. İqtisadi inkişafın yeni mərhələsinin müa-
sir aktual istiqamətləri aşağıdakılardır: İnternet şəbəkəsində sürətli inkişaf edən biznes-proseslər, 
qlobal maliyyə-informasiya mərkəzləri və dünya mobil kommunikasiya rabitə şəbəkəsinin forma-
laşması. Bütün bunlar iqtisadi proseslərə təsir edir və bu gün beynəlxalq rəqəmsal iqtisadiyyatın 
formalaşdığını göstərir.   

Əsasını yeni informasiya-telekommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi təşkil edən “rəqəmsal 
iqtisadiyyat” termini (digital economy) ilk dəfə Massaçuses Universitetindən olan Amerika alimi 
Nikolas Neqroponti tərəfindən 1995-ci ildə istifadə olunmuşdur. Dünya praktikasında rəqəmsal 
iqtisadiyyat internet-platformalar və mobil şəbəkələr vasitəsilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi təd-
birlərin qlobal şəbəkəsi kimi qəbul edilir.  

Rəqəmsal iqtisadiyyat insanların tələbatının daha  səriştəli və effektiv təmin edilməsini nəzərdə 
tutur. Onun daha uğurlu fəaliyyəti üçün isə aşağıdakı tərkib hissələrinin olması labüddür:  

1) infrastruktur və ya İnternetə girişin təmin olunması, proqram təminatı və telekommunikasi-
ya; 

2) elektron biznes, təsərrüfat fəaliyyətinin kompyuter şəbəkəsi vasitəsilə aparılması; 
3) elektron kommersiya,malların İnternet şəbəkəsi vasitəsilə satılması.  
Rəqəmsal iqtisadiyyatda infrastruktur və institusional xarakterli lazımi şərtlər informasiya mü-

hitinin yaradılması, texnologiya və platformanın yaradılması, bazar subyektlərinin (malsatanlar, 
istehlakçılar) sahələrarası qarşılıqlı fəaliyyətinin effektiv təmin edilməsidir.  

Yeni növ qeyri-maddi nemətlərə əsaslanan rəqəmsal iqtisadiyyat aşağıdakı əlamətlərlə xarak-
terizə olunur:   
 biznes-proseslərə böyük həcmdə məlumatların daxil edilməsi (Big Date);    
 yeni formatlı biznes-modellərdən istifadə olunması; 
 gəlir mənbələrinin yaranmasının hüquqi tərəflərinin mürəkkəbliyi. 
Yeni tipli iqtisadiyyatın aşağıdakı üstünlükləri vardır: 
 iqtisadi proseslərin sadə və şəffaf idarə edildiyi iştirakçılar arasındakı sadə və tez qarşılıqlı 

əlaqə; 
 iqtisadiyyatın olduqca asanlıqla beynəlxalq səviyyədə inkişafı, müxtəlif dövlət proseslərinə 

problemsiz inteqrasiya etməsi.  
Eyni zamanda, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması prosesi keyfiyyətcə yeni formatlı biznes-

modellərin yaranması ilə əlaqədar vergi inzibatçılığına yeni yanaşmaların müəyyənləşdirilməsini 
tələb edir.    

İndi isə rəqəmsal texnologiyanı tətbiq etməklə, vergi inzibatçılığının həyata keçirilməsinə mü-
nasibətdə rəqəmsal iqtisadiyyatın məzmununu müəyyənləşdirək. İqtisadi inkişafın rəqəmsallaşdı-
rılması həm yeni imkanlar açmaqla yanaşı, vergi inzibatçılığı və vergitutma sferasında yeni prob-
lemlər yaradır. Tədqiqat işinin məqsədi vergi inzibatçılığı prosesində tətbiq edilən müasir rəqəmsal 
texnologiyanın tətbiqindən olan problemlərin müəyyən edilməsi və iqtisadiyyatın yeni rəqəmsal-
laşdırılması şəraitində onun effektivliyinin artırılması istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsidir.   

Vergi inzibatçılığının köməkliyi ilə vergi münasibətləri tənzimlənir, eləcə də vergi inzibatçılığı 
orqanları ilə vergi ödəyicilərinin qarşılıqlı münasibətləri prosesində yaranan aktual məsələlər həll 
edilir. İnstitusional nəzəriyyə vergi inzibatçılığını vergi münasibətləri, dövlət siyasəti, müvafiq 
orqanların səlahiyyətləri, vergi sisteminin nəzarət və tənzimlənməsi mexanizmlərindən formala-
şan, çoxcəhətli mürəkkəb institut kimi nəzərdən keçirir.    

Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində yeni informasiya texnologiyalarını (İT) vergi inzibatçılığı pro-
sesinə tətbiq etmək mümkündür ki, bu da onun keyfiyyət və effektivliyini daha da artırmış olur. 
Rəqəmsal mühitdə vergi orqanları tərəfindən müasir informasiya texnologiyalarının həyata tətbiqi 
vergi ödəyiciləri  tərəfindən  vergi qanunvericiliyinə riayət olunmaması riskini minimallaşdırmaq  
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və qanunvericiliyə əməletmə göstəricisini 100%-ə çatdırmaq imkanı vermiş olar.   
Hazırda vergi inzibatçılığının istənilən prosedurunu vergi orqanlarının gündəlik işində infor-

masiya texnologiyaları tətbiq edilmədən həyata keçirmək mümkün deyil. Artıq Azərbaycan Res-
publikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti bu sahədə mürəkkəb və iri-
miqyaslı layihələrin realizə edilməsində xarici təcrübəyə malikdir. Həm də nəzərə almaq lazımdır 
ki, vergi inzibatçılığında yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi vergitutma bazasının geniş-
ləndirilməsi və vergi yükünü artırmadan büdcə gəlirlərinin artırılması üşün  potensialının mövcud-
luğunu əyani surətdə nümayiş etdirir.  

Bəzi müəlliflərin tədqiqatlarında xarici təcrübə nəzərə alınmaqla müasir rəqəmsal texnologiya-
nın tətbiqinə əsasən vergi inzibatçlığının yeni istiqamətləri və potensial imkanları qeyd edilmiş və 
əsas diqqət Big Data texnologiyasının, eləcə də smart portal və təbii sistemlərin (Smart Portal 
Solutions & Natural Systems) tətbiqinə ayrılmışdır. Onların fikrincə, bu texnologiyalar vergi sfe-
rasında menecment riskinin effektivliyinin artırılmasına, vergi qanunvericiliyinə riayət edilməsi, 
vergi ödəyiciləri üçün minimum zəhmət tələb edən, maksimum əlverişli və effektiv olan mühitin 
yaradılması, eləcə də əməliyyatların şəffaflığına şərait yaratmış olar [5, s. 315]. 

Müasir informasiya texnologiyalarından istifadə olunması olduqca geniş məsələləri həll etmək-
lə yanaşı, vergi inzibatçılığı piramidasını əsaslı surətdə dəyişmək imkanı verir. Vergi inzibatçılığı 
proseslərinin avtomatlaşdırılmasının əsas üstünlüklərinə aşağıdakıları aid etmək olar:   
 vergi inzibatçılığına çəkilən məsrəflərin azalması; 
 vergidən yayınma hallarının aşkar edilməsi sxeminin sürətlənməsi; 
 vergi ödəyicilərinə düşən inzibati yükün və baryerlərin azalması (vergilərin bəyanlaşdırıl-

ması və ödənilməsi, digər vergi nəzarəti prosesinə sərf olunan əmək və zəhmət məsrəfinin 
azalması); 

 vergi yoxlamalarının icrası zamanı risklərin azalması (nəzarət orqanları ilə vergi ödəyiciləri 
arasında əlbir olmanın istisna olması, vergi yoxlamasının gedişatı zamanı yol verilə biləcək 
səhvlərin azalması ); 

 biznes və vergi inzibatçılığı coğrafiyasının genişlənməsi. 
Rəqəmsal iqtisadiyyatın aktiv inkişaf etməsinə baxmayaraq, bir çox ölkələrdə vergi prosesləri-

nə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi olduqca zəif gedir ki, bu da vergi inzibat-
çılığında onların üstünlüklərindən tam həcmdə istifadı olunmasına maneçilik törədir. 2017-ci ildə 
aparılmış Digital Evolution Index tədqiqatlarının məlumatlarına görə dünya rəqəmsal iqtisadiyyat 
reytinqinə müvafiq ardıcıllıqla aşağıdakı onluq  daxil edilmişdir: Norveç, İsveç, İsveçrə, Alma-
niya, Finlandiya, Sinqapur, Cənubi Koreya, Honkonq, Böyük Britaniya, ABŞ. Azərbaycanın bu 
reytinqdə mövqeyi o qədər də qənaətbəxş olmasa da, ekspertlərin fikrincə, ölkəmizdə rəqəmsal 
iqtisadiyyatın inkişafı pik mərhələsindədir və onun dayanıqlı artımını proqnozlaşdırırlar [6, s.78]. 

Rəqəmsal texnologiyanın tətbiqi dövründə vergi inzibatçılığının rəqəmsallaşdırılması sa-
həsindəki problemlər 

Rəqəmsal texnologiyanın tətbiqi üstünlüklərinə baxmayaraq yeni biznes-modellərin yaranması 
ilə əlaqədar vergi inzibatçılığı prosesində müəyyən çətinliklər yaranır.   

Vergi inzibatçılığının çətinliklərinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar problemlərdən biri rəqəm-
sal iqtisadiyyat şəraitində yeni beynəlxalq vergitutma obyektlərinin yaranmasıdır. Əksər ölkələrin 
vergi sistemi rəqəmsal texnologiyanın tətbiqi zamanı kompaniyaların az vergi yükü ilə zəruri 
rəqəmsal kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanı kimi problemlərlə rastlaşırlar. Beynəl-
xalq vergitutmada bu problem ilk növbədə, xidmətin alıcısının yerləşdiyi yerin dəqiq müəyyən 
ediməsinin mümkünsüzlüyü ilə əlaqədar “təyinat ölkəsi” prinsipinə əsaslanan ƏDV inzibatçılı-
ğındakı mürəkkəbliklə bağlıdır. Məsələn, fərdi devayslardan (telefon, planşet, noutbuk, kompyu-
ter) istifadə edərkən istifadəçilərin və bağlanmış sazişlərin, ödənişin sürətinə təsir edən telekom-
munikasiya şəbəkələrinin istifadə olunması nəticəsində biznes-funksiyaların mobilliyi ilə əlaqədar 
istehlakçını müəyyən etmək çox çətindir.   
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İqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması şəraitində yeni informasiya texnologiyalarının (müasir de-
vayslar, İnternetə qoşulma, kassa avadanlığı) əldə edilməsinə çəkilən xərclərin artması ilə əlaqədar 
vergi ödəyiciləri və agentlərində biznesin aparılması üzrə əlavə məsrəflər problemi yaranır. Yuxa-
rıda sadalanan məsrəflərdən başqa, yeni texnologiyanın tətbiqi işçi heyətinin öyrənilməsi, müvafiq 
lisenziya və mütəxəssislərə malik xüsusi təşkilatlarla müqavilə bağlanması yolu ilə texniki xid-
mətin göstərilməsini tələb edir ki, bu da əlavə xərclər deməkdir.  

Digər problem daimi çıxışı olmayan rayonlarda yerləşən internet-provayderlərilə, eləcə də xü-
susi səlahiyyətli kompaniyalarla müqavilə bağlamaq imkanı olmayan subyektlər üçün müasir tex-
nologiyanın əldə edilmə səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Bütövlükdə informasiya texnologiyalarının 
inkişafı (o cümlədən ayrı-ayrı rayonlarda) pulsuz proqram təminatı, servizlər, həmçinin vergitutma 
sahəsində “pilot layihələri”  istənilən vergi ödəyicisinin təcrübədə yeni informasiya-texnologiya 
sistemi və servislərini tətbiq etmək, həmin sistemin tətbiqinin effektivliyinə əmin  və az maliyyə 
qoyuluşu ilə onun işi ilə taniş olmaq imkanı vermiş olar.     

Növbəti mühüm problem vergi inzibatçılığı prosesinə yeni informasiya texnologiyalarının tət-
biqi dövlətin vergi və vergi ödəyicilərinin informasiya təhlükəsizliyinə təsir edən amillərdən biri 
olan vergi riskinin yaranmasına səbəb olur.    

Bir çox hallarda vergi risklərinin yaranması vergi qanunvericiliyindəki problemlərdən və ya 
hüquqi aktların düzgün şərh edilməməsindən irəli gəlir. Nəticədə qanunvericilik birmənalı şərh 
edilmir ki, burada qeyri-leqal vergi sxemlərindən istifadə olunur və aparılan vergi siyasəti effektsiz 
olur və son nəticədə vergi daxilolmaları azalır. Bu isə ölkə, eləcə də onun subyektləri üçün vergi 
təhlükəsizliyinə təhlükə yaradır.    

Fikrimizcə, hökumət vergi risklərinin aşağı salınması və dövlətin vergi təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinə yönəldilmiş aşağıdakı məsələlərin həllinə səy göstərməlidir:   
 vergi qanunvericiliyindəki qeyri-müəyyənlik, dəqiqsizlik və ziddiyyətləri ləğv etmək və ya 

minimallaşdırmaq; 
 qanunvericilik aktlarında ediləcək dəyişikliklərin etibarlı ekspertizasının aparılmasını təmin 

etmək;  
 vergi qanunvericiliyində gözlənilən transformasiyaların təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyə-

tinə və vergi yükünün həcminə təsirinin qiymətləndirilməsi. 
Bu gün ölkəmizin vergi qanunvericiliyində qeyri-müəyyənliklər, eləcə də qeyri-dəqiqliklər 

mövcuddur ki, bu da dövlət və onun subyektləri üçün vergi risklərinin artmasına səbəb olur. Ver-
gilərin müəyyən və vergi qanunvericiliyində dəyişikliklərin edildiyi dövrdə vergi inzibatçıları ilə 
vergi ödəyiciləri arasında çoxlu fikir ayrılığı və nəticədə  yeni vergi yükü yaranır (artır) ki, bu da 
vergi ödəyicilərinin vergi zərəri və riskinin azalmasına cəhd edilməsi nəticəsində vergi daxilol-
malarının həcminin azalması üçün real təklükədir [7, s. 314]. 

Şərh etdiyimiz vergi təhlükəsizlik tədbirləri nəticəsində dövlətin yeni vergi xərclərinin forma-
laşması təhlükəsi yaranır, çünki vergi ödəyiciləri yeni vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən 
yayınmağa çalışacaqlar.  

Vergi riskləri mümkün ola biləcək mənfəət və zərəri müəyyən edən ehtimal  göstərici olduğu 
üçün təhlilin aparılması üçün lazım olan metodika və tədbirlər kompleksinin hazırlanması məsələsi 
olduqca aktuallaşır.  Belə ki, yeni şəraitdə riskli məqamlar zamanı vergi münasibəti iştirakçılarının 
reaksiyalarının proqnozlaşdırılması və qiymətləndirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Minimallaş-
dırılmaq məqsədilə vergi risklərinin idarə edilməsi dedikdə, qeyri müəyyənliklərin qısa müddətdə 
və vaxtında aşkar edilməsi, vergi situasiyalarının qiymətləndirilməsi və təhlil edilməsi, müxtəlif 
amillərin dövlət və təsərrüfat subyektlərinə aktiv təsirinin azalması və ya qarşısının alınmasına 
yönəldilmiş tədbirlərin hazırlanması nəzərdə tutulur [8, s.413]. 

Dövlətin vergi risklərinin azalmasına və vergi inzibatçılığının effektivliyinin artmasına təsir 
edəcək profilaktik tədbirləri kimi bunları qeyd etmək istərdik:  

1. Vahid informasiya işlənməsi mərkəzinin və vergi ödəyiciləri, eləcə də özündə fəaliyyət sub-
yektləri haqqında məlumatları (maliyyə-təsərrüfat və iqtisadi-sosial baxımdan) əks etdirən vergi 
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orqanlarının informasiya bazasının ümumiləşdirilməsi üzrə işlərin realizə edilməsi və keyfiyyəti-
nin təmin edilməsi. Belə strukturun yaradılması ciddi maliyyə vəsaiti tələb edir və mərhələlərlə 
həyata keçirilir.  

2. Vergi ödəyicilərinin maliyyə savadının və ondan müasir informasiya sistemlərindən istifadə 
olunmasının lazım olması barədə məlumatlandırılması məqsədilə informasiya tətbiqi üzrə əhali 
arasında izahat işlərinin aparılması. Bu tədbirlər vergi orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti əhəmiyyətli 
dərəcədə sadələşdirməklə yanaşı, həm vergi orqanları əməkdaşlarının, həm də vergi ödəyicilərinin 
vaxtına qənaət edilmiş olacaq. 

3. İnzibatçılıq prosesində vergi orqanlarının imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmək 
məqsədilə, məlumatların işlənməsi üzrə yeni texnologiyaların tətbiqi, eləcə də avtomatlaşdırma 
prinsipinə əsasən onların vahid daxilolma mərkəsində cəmləşdirilməsi.  

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi baxımından sadaladığımız vasitələrin tətbiqi vergi 
ödəyiciləri ilə qeyri-formal münasibətlərin qaşısını ala və vergi orqanları ilə məsuliyyətli vergi 
ödəyiciləri arasında qarşılıqlı fəaliyyəti sürətləndirə bilər.  

Rəqəmsal iqtisadiyyatın mütəmadi inkişafı və informasiyanın işlənməsi texnologiyasının tək-
milləşdirilməsi vergi inzibatçılığı qarşısında daha mürəkkəb vəzifələr qoyur. Hər şeydən əvvəl bu 
ondan irəli gəlir ki, vergi inzibatçılığı zamanla ayaqlaşmalı və müasir iqtisadiyyatda baş verən 
informasiya-texnoloji proseslərə uyğunlaşmalıdır [6, s. 310]. 

Hazırda Azərbaycanda yeni rəqəmsal informasiya texnologiyalarının tətbiqi prosesi mütəmadi 
olaraq həyata keçirilir ki, bu da vergi inzibatçılığı və nəzarətini keyffiyyətcə yeni səviyyəyə keçir-
məyə, eləcə də aparılan biznesin şəffaflığını artırmaq və vergi ödəyiciləri üçün qanunvericiliyə 
riayət olunması az zəhmət, maksimum əlverişli və effektli mühit yaratmaq imkanı verir. Prioritet 
istiqamət vahid metodoloji-informasiya əsasında inzibatçılıq sisteminin yaradılması, eləcə də ver-
gi inzibatçılığının mərkəzləşdirilmiş proqram təminatına keçirilməsidir. Məhz bu səbəbdən Azər-
baycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tədricən yeni infor-
masiya resurslarını tətbiq etməklə bir sıra təşkilati tədbirlər keçirir.  

2018-ci ildən pərakəndə ticarət şəbəkəsi məlumatların vergi xidmətinin serverinə onlayn ötürül-
məsini təmin edən nəzarət-kassa aparatları ilə təmin edilmişdir.    

Vergi inzibatçılığına yönəldilmiş risk yanaşması dedikdə, vergi orqanları üçün olan bu və ya 
digər seqmentdəki bütün bazar iştirakçılarının əməliyyatları üçün şəffaf mühit yaradılması nəzərdə 
tutulur. Bu zaman vergi orqanları vergi qanun pozuntusunun olması riski xarakterik olan vergi 
ödəyicilərinə münasibətdə vergi öhdəliyinin könüllü icrasına sövqetmənin müxtəlif formalarını 
tətbiq edir.  

İqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması şəraitində vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi 
yolları 

Hazırda vergi uçotu və nəzarətinin beynəlxalq informasiya sistemi hazırlanır. Əksər ölkələr 
maliyyə hesabatının aparılmasının vahid standartına qoşulurlar ki, bu da vergitutma məqsədləri 
üçün məlumat mübadiləsinin vahid informasiya sisteminin yaradılması üçün olduqca vacibdir.   

Formalaşmış informasiya sistemi vergi inzibatçılığından dövlət büdcəsinə pul vəsaitlərinin top-
lanmasına şərait yaradacaq vasitə və mexanizmlərin tətbiqini, həmçinin vergidən yayınmanın 
qarşısını ala biləcək alternativ sistemin yaradılmasını tələb edir.   

Vergi xidməti orqanları indiki rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı şəraitində öz fəaliyyətinin prio-
ritet istiqaməti vergi nəzarətinin gücləndirilməsi və onun rəqəmsal iqtisadiyyat məhsullarından 
istifadə etməklə yeni texnoloji şəraitə uyğunlaşdırılmasıdır. Hazırda fiskal orqanlar vergi inzibat-
çılığının mərkəzləşdirilmiş proqram təminatına keçir ki, bu da vergi uçotu və nəzarət vasitələrini 
təkmilləşdirməklə yanaşı, yeni xidmətlərin inkişafına və kantaktsız xidmət prinsipinə keçmək 
imkanı vermiş olacaq.  

Yaxın gələcəkdə büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərində ölkə iqtisadiyyatı, həmçinin 
rəqəmsallaşdırma şəraitində vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə şərait yaradacaq aşağıdakı 
komleks tədbirlər sistemi nəzərdə tutulmuşdur:  
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• rəqəmsal iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi sisteminin yaradılması; 
• əsasən ölkəmizdə işlənib hazırlanmış məlumatların verilməsi, işlənməsi və saxlanması üçün 

rəqabətqabiliyyətli qlobal infrastrukturun yaradılması; 
• rəqəmsal iqtisadiyyat üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasının təmin edilməsi; 
• şəxsin, biznes və dövlətin maraqlarının qorunmasına zəmanət verən məlumatların verilməsi, 

işlənməsi və saxlanması zamanı informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 
• idarəetmə və dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sferasında rəqəmsal texnologiya və əsaslı 

qərarların tətbiqi;  
• iqtisadiyyat və sosial sferanın prioritet sahələrinin dəyişdirilməsi; 
• rəqəmsal texnologiya və əsaslı qərarların işlənməsi və tətbiqi üzrə layihələrin kompleks 

maliyyələşmə sisteminin yaradılması; 
• rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sahəsində planların realizə edilməsi zamanı AİƏ üzvü olan 

dövlətlərin siyasəti ilə razılaşdırılmış milli mexanizmin hazırlanması və tətbiqi. 
2018-2022-ci illərdə strateji xəritədə vergi qanunvericiliyinin inkişaf istiqamətləri müəyyən 

edilmişdir. Ən mühüm istiqamətlər kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar: 
 elektron xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və elektron auditin aparılması 

metodologiyası ilə bağlı təkliflərin hazırlanması; 
 sahibkarlara göstərilən vergi xidmətlərinin yaxşılaşdırılması və əhatə dairəsinin genişlən-

dirilməsi məqsədilə vergi xidmət mərkəzlərinin yaradılmasının davam etdirilməsi; 
 internet şəbəkəsində hüquqi və fiziki şəxslərin mədaxil və məxaric əməliyyatları üzrə nə-

zarətin gücləndirilməsi, eləcə də ehtimal olunan risklərin xəbərdar edilməsi üzrə qayda və 
standartlar sisteminin tətbiq edilməsi.   

Beləliklə, planlaşdırılan dəyişikliklər pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı cəmiyyətin həyat fəa-
liyyətinin bütün sferasına toxunacaq. Bu dəyişikliklər əhəmiyyətli üstünlüklərə malik olmasına 
baxmayaraq, mövcud vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə gərginləşdirə və müəyyən vergi riskləri ya-
rada bilər. Ehtimal olunan problemlərin təhlili ola biləcək riskləri proqnozlaşdırmaq və onların 
minimallaşdırılması üzrə tədbirlər hazırlamaq imkanı verir ki, bu da sonrakı tədqiqatların aparıl-
ması üçün aktual mövzuya çevrilir.   

Rəqəmsallaşma, bütün məlumat axınları və informasiya mənbələrinin vahid informasiya mühi-
tinə inteqrasiyası, eləcə də sonradan onların Big Data istifadə etməklə, yeni müasir texnologiyalar 
tətbiq etməklə böyük həcmdə informasiya massivinin işlənməsi və onların təhlilinin avtomatlaş-
dırılması,vergi inzibatçılığının texniki təchizatını əhəmiyyətli dərəcədə təmin etmiş olar.     

 
Nəticə 

Son illər fiskal orqanlar vergi inzibatçılığına aktiv şəkildə rəqəmsal texnologiyalar tətbiq edir-
lər. Artıq güclü texnoloji baza yaradılmış, elektron xidmətlərin (vergi ödəyicisinin şəxsi kabineti, 
vergilərin hesablanması üçün vergi kalkulyatoru) əhatəsi genişlənir və inkişaf edir.  

Fərəhvericidir ki, respublikamızın vergi inzibatçılığında rəqəmsal texnologiyanın tətbiqi təcrü-
bəsindən artıq xarici ölkələrdə də istifadə olunur. Əlbəttə, rəqəmsal transformasiya parametrlərinin 
hazırlanması prosesinin mühüm mərhələlərindən biri onun vəzifələrinin vergi inzibatçılığının 
strateji məqsədlərinə uyğunlaşdırılmasıdır. Həmçinin, imkan daxilində vergi nəzarətinin yeni rə-
qəmsallaşdırma sisteminə keçməsi ilə əlaqədar biznes xərclərinin aşağı salınmasını nəzərə almaq 
lazımdır.   

Fikrimizcə, dövlətlə vergi ödəyiciləri arasında qarşılıqlı etimadın artması, vergi inzibatçılığı 
prosedurunun sadələşdirilməsi sayəsində aşağıdakı müsbət nəticələr əldə etmək olar:  
 könüllü vergi ödənişlərinin artımı hesabına büdcə gəlirləri artar; 
 dürüst pozitiv psixalogiyalı vergi ödəyiciləri formalaşar; 
 vergi xidməti orqanları ilə ödəyicilər arasındakı münaqişəli hallar azalar; 
 vergi orqanlarında göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti yaxşılaşar; 
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 müasir cəmiyyətdə vergi inzibatçılığının əhəmiyyəti daha da artar. 
Beləliklə, vergi inzibatçılığı dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin mühüm alət-

lərindən biridir. Bu səbəbdən onun inkişafı dövlət, cəmiyyət və təsərrüfat subyektlərinin maraqlar 
balansına nail olunmasına yönəldilməlidir ki, ölkənin iqtisadi gücü artsın, büdcə maliyyə resursları 
ilə təmin olunsun, istehsalın rəqabət qabiliyyəti artaraq investisiya-innovasiya səviyyəsində inki-
şaf etsin.   
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Рeзюме 
В статье рассмотрены актуальные проблемы модернизации налогового контроля и 

сформированы предложения, направленные на развитие налогового администрирования в 
условиях цифровизации экономики. Определены риски использования больших данных в 
налоговой сфере, сделан вывод о необходимости государственного регулирования приме-



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №3(66)-2022 
 

264 

нения технологии Big Data. Цель статьи – обоснование ключевых направлений модерниза-
ции налогового контроля через применение современных цифровых технологий, а также 
разработка практических предложений по их реализации. 

Ключевые слова: информационная технология, налоговое администрирование, нало-
говый контроль, налоговая система, налоговый риск, цифровая экономика.   
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Organization of tax administration in the Republic of Azerbaijan in the digital economy 

 
Summary 

The use of information technologies is conceptually changing the paradigm of tax 
administration. Digitalization of the economy opens up new potential opportunities, on the other 
hand, creates new problems in the traditional areas of tax regulation and control. The article 
investigates the advantages and disadvantages of the use of modern digital technologies in tax 
administration. Measures to reduce the negative impact of tax risks of the new order arising in the 
digital economy are defined. Measures for the introduction of new information technologies in the 
field of taxation and the prospects for improving the quality and efficiency of tax administration 
in the Russian Federation in the digital economy are analyzed. 

Key words: information technology, tax administration, tax control, tax system, tax expense, 
tax risk, digital economy, Big Data. 
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BİRGƏ FƏALİYYƏTDƏ UÇOTUN RƏQƏMSALLAŞMASINA YENİ BAXIŞLAR 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - tədqiqatın əsas məqsədi qloballaşma şəraitində birgə  fəaliyyətdə uçotun 
rəqəmsallaşmasının müasir məsələlərini təhlil etmək və təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini müəy-
yən etməkdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma, analiz, ümu-
miləşdirmə kimi metodlardan istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - birgə müəssisələrdə uçotun çevikliyini və səmərəliliyini təmin 
etmək məqsədilə rəqəmsal həll yollarının müəyyən edilməsinə töhfə verməkdir. 

Tədqiqatın nəticələri - müəssisələrdə uçotun müasir tələblər səviyyəsində təşkili məqsədilə 
yeni texnologiyaların və rəqəmsal müstəvidə idarəetmə üsullarının tətbiqi üzrə tövsiyələr və tək-
liflər verilmişdir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - birgə müəssisə və birgə əməliyyatlarda biznesin təş-
kili forması və əksər hallarda beynəlxalq müstəvidə həyata keçirilməsi  uçot-hesabat fəaliyyətlə-
rinin davamlı olaraq izlənilməsini və əməliyyatların maksimum təhlükəsizliyini tələb edir. Belə 
olduğu təqdirdə biznes partnyorları rəqəmsal transformasiyanı zəruri və qaçılmaz bir proses kimi 
qiymətləndirirlər. Birgə fəaliyyət sistemində təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının elektronlaşdırıl-
masına dair yeni məsələlər problemlərin innovativ həll yollarını ortaya qoymaqla əməliyyatların 
dürüstlüyünü və fəaliyyətlərin yüksək səmərəliliyini təmin edir.   

Açar sözlər: rəqəmsal uçot, rəqəmsal texnologiyalar, birgə fəaliyyət, birgə müəssisələr, birgə 
əməliyyatlar. 

 
Giriş 

Məlumdur ki, günümüzdə rəqəmsallaşma prosesləri mühüm tələb kimi qarşımızdadır və bu zə-
rurətdən kənarda qalmaq mümkünsüz kimi görünür. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, qlobal iqti-
sadiyyatın sürətlə dəyişməsi və rəqəmsallaşması yeni meyillər və çağırışlarla müşahidə olunur. Bu 
tendensiyalar sübhəsiz ki, innovativ texnika və texnologiyaların tətbiqi ilə həyatımızın bütün sa-
hələrində elektronlaşma proseslərini sürtləndirmişdir. Belə şəraitdə istehsal və xidmət sahələrinin 
yüksək inkişafına, inklüziv, rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın təmin olunmasına rəqəmsallaşma ilə 
nail olmaq mümkündür. Rəqəmsallaşmanı biznes subyektlərinin bütün fəaliyyət istiqamətlərində 
müşahidə edə bilərik desək, heç də yanılmarıq. Eyni zamanda müşahidələr onu göstərir ki, rəqəm-
sal texnologiyalar son illərdə daha çox diqqət cəlb etməklə böyük həcmdə investisiyalar cəlb edib. 
İnnovativ texnologiyalara əsaslanan bu investisiyaların həyata keçirilməsi isə müxtəlif sektorlarda 
baş verən dəyişiklikləri, rəqabət yarışını bir az da sürətləndirmişdir. Rəqəmsallaşma biznes sub-
yektləri üçün nəzərə alınmalı və qiymətləndirilməli olan müxtəlif yeni rəqabət təhlükələrini  mey-
dana gətirir [1]. Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və inteqrasiyası çox vaxt şirkətlərin fəaliyyə-
tinin böyük hissələrinə təsir edir və hətta məhsullara, biznes proseslərinə, satış kanallarına və təc-
hizat zəncirlərinə təsir edərək onların hüdudlarından kənara çıxır [2]. Müasir iş dünyasında plan-
lama fəaliyyətindən başlayaraq işlərin icra edilməsinə, xüsusən də nəzarət və qiymətləndirmə fəa-
liyyətinə qədər  hər bir prosesdə rəqəmsallaşma tətbiq edilir. Belə olduğu təqdirdə müəssisələrin, 
təşkilatların maliyyə-mühasibat fəaliyyətində rəqəmsallaşmanın olmaması qəbuledilməzdir. Çün-
ki müəssisələrin işinin təşkilində uçot-hesabat məsələləri nə qədər önəmlidirsə, həmin məsələlərin 
rəqəmsal müstəviyə keçməsi də onların inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün bir o qədər 
əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqatçı-alimlər Kanellou və Spathisin fikrincə mühasibat uçotu son 
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onilliklərdə ERP, yəni “Müəssisə Resurslarının Planlaşdırılması” sistemlərinin tətbiq edilməsi ilə 
çox böyük dəyişikliklərlə üzləşmişdir [3]. H.Teittinen, J.Pellinen və M.Järvenpää  kimi tədqiqat-
çılar da qeyd edir ki, mənfəət və zərər hesabatı üçün zəruri hesab olunan uçot məlumatları infor-
masiya texnologiya sistemləri tətbiq edildikdən sonra daha tez toplanır və “ERP” sistemində 
mühasibat uçotunun aparılması daha yaxşıdır [4]. J.Taipaleenmäki və S.Ikäheimo kimi alimlər də 
qeyd  edirlər ki, mühasibat uçotunda İT-nin tətbiqi uçot və idarəetmə arasındakı maneələri aradan 
qaldırır və onları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır [5]. Fikrimizcə, uçotun rəqəmsallaşması uçot 
məlumatlarının toplanmasından son qərar qəbuletmə proseslərinə qədər bütün mərhələlərdə tətbiq 
olunmaqla təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının uçotunun və hesabatlılığının düzgünlüyünü, şəffaf-
lığını və çevikliyini təmin edir. Hal-hazırda dünya təcrübəsinə nəzər yetirsək uçot və hesabatlılığın 
rəqəmsallaşmasının biznes subyektləri üçün prioritet istiqamət olduğunu açıq şəkildə müşahidə 
edə bilərik. Birgə müəssisələrin fəaliyyət sferasına, biznesin təşkili formasına, eləcə də həyata 
keçirilən əməliyyatların əhəmiyyəti və əhatə dairəsinə diqqət yetirdikdə belə qənaətə gələ bilərik 
ki, uçot-hesabat işlərinin dəqiqliyinin, operativliyinin və şəfafflığının təmin edilməsi birgə müəs-
sisələrin səhmdarlarının, onun yerli və xarici biznes tərəfdaşlarının xüsusi diqqətindədir. Rəqəm-
sallaşma isə buna nail olmaqda çox güclü bir mexanizm kimi çıxış etməkdədir.  

Mühasibat uçotunun rəqəmsallaşmasında proseslərin avtomatlaşdırılması, süni intellekt, bulud 
hesabalama texnologiyası, vizuallaşma, böyük verilənlər, blokçeyn kimi müasir texnoloji həllərin 
mənimsənilməsi görünür önümüzdəki onillikdə daha çox aktuallıq kəsb edəcəkdir. Dünyada baş 
verən qlobal dəyişikliklərdən, xüsusilə COVİD 19 pandemiyasından sonra biznesin inkişaf meyil-
ləri, fəaliyyət prinsipləri, iş mühiti ciddi şəkildə dəyişikliyə uğrayıb. Belə bir şəraitdə innovativ 
həllərə əsaslanan texnologiyaların birgə müəssisələrin uçot fəaliyyətinə təsirləri nəinki ənənəvi 
uçot, hətta bəzi proqram təminatları ilə müqayisədə olduqca effektiv və əhatəlidir. Bu fərqləri daha 
yaxşı görə bilmək üçün Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən iki birgə müəssisə əsasın-
da müqayisəli təhlilin aparılmasını məqsədəuyğun hesab edirik. Lakin konfedensiallığı qorumaq 
məqsədilə müəssisələri “A”  və “B” şərti birgə müəssisələri adlandıracağıq. 

“A” şərti birgə müəssisəsində uçotun, hesabatlılığın rəqəmsal müstəvidə icrası məqsədilə yeni 
texnologiyaları özündə ehtiva edən SAP (Sistem Analiz Proqramı)  proqram təminatı tətbiq edil-
məkdədir. Hal-hazırda SAP yuxarıda bəhs etdiyimiz elektronlaşma məsələləri baxımdan mühüm 
vasitələrdən biri hesab oluna bilər. Bu, müəssisələr arasında informasiyaların səmərəli istifadəsini 
və məlumat axınını sürətləndirən həllər işləyib hazırlayan, həmçinin biznes proseslərinin idarə 
edilməsi baxımından dünyanın aparıcı proqram təminatlarından biridir [6]. SAP mühasibat proq-
ramı əməliyyatları uçota alan, əməliyyat məlumatlarına əsasən hər ayın, rübün və ya ilin sonunda 
hesabat çıxaran, həmçinin maliyyə məlumatlarını təhlil edən uçot və hesabat proqramıdır. SAP 
mühasibat proqramı mühasibat uçotu sisteminin kompüterləşdirilməsinə, bununla da məlumatların 
idarə edilməsi və informasiyaların emal imkanlarının təkmilləşdirilməsinə geniş imkanlar  verir 
desək yerinə düşər. Fikrimizcə, proqram təminatından istifadə etməklə informasiyalara əlçatanlıq 
səviyyəsi yüksəlir və bununla da müəssisənin idarəedici komandası yüksək səmərəlilik gətirəcək 
qərarların verilməsinə nail olurlar. Eyni zamanda, müəssisədə əməliyyatları fasiləsiz olaraq izlə-
mək, xüsusilə də əməliyyatları ənənəvi yollarla və metodlarla yerinə yetirmək kifayət qədər vaxt 
və resurs tələb edir. Bu amilləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, sözügedən yeni texnologiyanın isti-
fadəsi nəticəsində uçot-hesabat əməliyyatlarına sərf edilən resurslar analitik proseslərə tətbiq edil-
məklə müəssisənin effektiv idarəedilməsinə gətirib çıxarır. Bu proqramın funksionallığı və rəqəm-
sallıq elementləri onun tərkib hissələri olan modullarda daha yaxşı nəzərə çarpır və bu zaman biz 
rəqəmsallaşmadakı yeni baxışları daha yaxşı müşahidə edə bilirik. Örnək olaraq, SAP proqram 
təminatının “Maliyyə uçotu” modulu müəssisədə uçot əməliyyatlarının icrası və hesabatlığın  
təmin edilməsi baxımından əsas modul hesab edilir. Daha dəqiq ifadə etsək maliyyə uçotu modulu 
birgə müəssisənin maliyyə əməliyyatlarının ümumilikdə elektron şəkildə idarə olunmasını təmin 
edir. Belə ki, burada modul daxilində uçot məlumatlarının əlaqələndirilməsi, birləşdirilməsi, qəbul 
edilməsi, göndərilməsi kimi fəaliyyətlər öz əksini tapır. Moduldan istifadə etməklə birgə müəssisə 
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mütəmadi şəkildə öz real uçot-hesabat və maliyyə vəziyyətini  öyrənir. Qeyd etdiklərimiz bu mo-
dulun nə qədər funksional olduğunu ortaya qoyur. Geniş mənada, bu modulu tətbiq etməklə birgə 
müəssisə strateji idarəetmə və qərarların qəbulu proseslərinə çeviklik və şəffaflıq gətirir. Bu mo-
dula daxil olduqda satıcının hesabı üzrə qalıqlarına, satıcının balansı üzrə sətir maddələrinə, eləcə 
də müştəri hesabının qalıqlarına  və balansın ayrı ayrı sətir maddələrinə, daxil edilmiş uçot qeyd-
lərinə, əsas vəsaitlərin qalıq hesabatlarına, əsas vəsaitlərin tarixçəsinə, əsas vəsaitlərin yerdəyiş-
məsi üzrə hesabata, əsas vəsaitə baxış keçirmə, Baş Kitab üzrə qalıqlara, onun sətir maddələri üzrə 
məlumatlara, xərc və gəlir hesabatlarına, debitor və kreditorlar ilə bağlı əməliyyatların açılışına, 
debitorla və kreditorlarla bağlı əməliyyatlar hesabatlarına ətraflı baxış keçirmək və qeyd edilən 
komponentlər üzərində müəyyən əməliyyatları qısa zamanda və operativ şəkildə icra etmək müm-
kündür. 

“A” şərti birgə müəssisəsində uçot əməliyyatlarının rəqəmsallığının təmin edilməsi məqsədilə 
SAP proqram təminatının tətbiq edilən digər bir modulu isə “Mal-material ehtiyatlarının idarəedil-
məsi” moduludur. Bu modul elektron şəkildə müəssisədə tələb olunan, emal edilən və istehsal 
olunan mal-material ehtiyatlarını idarə edir. Birgə müəssisə bu sistem vasitəsilə müxtəlif növ sa-
tınalma proseslərinin  icrasını realizə edir. “Mal-material ehtiyatlarının idarəedilməsi” modulunda 
satıcı haqqında əsas məlumatlar, istehlaka əsaslanan planlaşdırma, satınalma, inventarların idarə 
olunması, hesab-fakturaların yoxlanılması və digər bir neçə alt komponentlər mövcuddur.  

Tədqiqatdan məlum olur ki, SAP “İnsan resurslarının idarə edilməsi” modulu müəssisənin in-
san resursları departamentində iş prosesini və məlumatların idarə edilməsini təkmilləşdirməyə xid-
mət edir. Müəssisədə bir şəxsin işə götürülməsindən tutmuş onun fəaliyyətinin qiymətləndirilmə-
sinə, əməkhaqqındakı artımların, kompensasiyaların idarə edilməsinə, əməkhaqqının idarə edil-
məsinə və insan resurslarının digər əlaqəli fəaliyyətlərinə qədər bir sıra vacib fəaliyyətlərin yerinə 
yetirilməsi üçün bu moduldan istifadə edilir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu modul vasitəsilə 
müəssisə kadr təminatı ilə əlaqədar xərclərin uçotunun düzgün qurulmasına və bu istiqamətdə pro-
seslərin elektronlaşmasına nail olur.  

Müəssisədə proqram təminatı daxilində istifadə edilən əsas modullardan biri də “Satış” modu-
ludur. “Satış” modulu sorğuların yaradılmasından tutmuş, təkliflərdən, kotirovkalara və qiymətlə-
rə qədər bütün əməliyyatların idarə edilməsini özündə ehtiva edir. Satış və paylama modulu inven-
tar nəzarətində və idarə olunmasında böyük köməklik göstərir. Hesab edirik ki, sözügedən mo-
dulun tətbiqinin son məqsədi müəssisədə satış və çatdırılma ilə bağlı müvafiq proses və prosedur-
ların, eləcə də əlaqəli informasiyaların toplanması və istifadəsinin təkmilləşdirilməsidir. SAP 
“Satış” moduluna daxil olduqda onun əsas məlumatlardan, sistem konfiqurasiyasından və əməliy-
yatlardan ibarət olduğunu müşahidə edirik. Lakin bu modulun bəzi alt komponentlərini istifadə 
etməklə əsas məlumatlarla iş, satış dəstəyi, satış, göndərmə və daşıma, faktura, kreditin idarə 
edilməsi və digər bir sıra işləri yerinə yetirmək olar.  

Digər bir modul - “Biznes məlumat” modulu SAP proqram təminatının modullarından biri kimi 
“A” şərti birgə müəssisəsi tərəfindən tətbiq edilməkdədir. Adından da göründüyü kimi modul 
məhz informasiyanın idarə edilməsinə yönəlib. Böyük həcmli məlumat bazalarından vacib olan 
informasiyaların alınmasını, ötürülməsini, birləşdirilməsini, qruplaşdırılmasını,  həmçinin təhlil 
edilib hesabatın əldə edilməsini modulun əsas üstünlüyü kimi qiymətləndirə bilərik. Xüsusi olaraq 
vurğulamaq lazımdır ki, maliyyə hesabatlarının bütün maddələri üzrə məlumatları asanlıqla 
buradan əldə etmək mümkündür. Son olaraq onu qeyd edə bilərik ki, “Biznes məlumat” modulu 
“Maliyyə uçotu” modulu ilə qarşılıqlı əlaqəli şəkildə çalışır və qısa zamanda nəticə ortaya qoymaq-
la müəssisədə qərarların qəbuluna müsbət təsir göstərir. 

Müşahidə və təhlillərin nəticəsi olaraq müəssisədə SAP mühasibat proqramının tətbiqi uçotun 
rəqəmsallaşmasının müasir tendensiyalarının tətbiqi baxımından uğurlu addım hesab edilə bilər. 
Lakin bütün bunlar heç də o demək deyil ki, rəqəmsallaşma kompleks şəkildə mənimsənilib və 
tətbiq edilir. Belə ki, tətbiq olunan bölmələrlə yanaşı uçot-hesabat əməliyyatlarında səmərəliliyi 
yüksəldəcək “Keyfiyyətin idarəedilməsi” modulunun tətbiqini faydalı və məqsədəmüvafiq hesab 
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edirik. Belə ki, sözügedən modelin proqram təminatında bir modul kimi birgə müəssisənin uçot 
və hesabat proseslərinin və prosedurlarının icrasına tətbiq olunması yüksək fayda ilə nəticələnə 
bilər. Belə ki, əməliyyatların uçotu və hesabatlılığının təmin edilməsində informasiyanın dürüst 
qəbul edilməsi, onun müxtəlif məqsədlər üçün emalı, ötürülməsi və digər bir sıra vacib proseslər 
və mərhələlər iştirak edir. Onlar arasında ardıcıllığın, əlaqəliliyin və fasiləsizliyin daha yüksək 
səviyyədə təmin olunması məhz keyfiyyət idarəetmə sisteminin başlıca tələbi kimi çıxış edir. Eyni 
zamanda bu proses və prosedurların  öncədən planlaşdırılması, eləcə də müəssisəsinin məqsəd və 
məramına uyğunluğu üçün müvafiq keyfiyyət siyasətinin formalaşdırılması bu sistemin mühüm 
elementi kimi səmərəliliyin yüksəldilməsində mühüm vasitə ola bilər. Bu zaman uçot-hesabat in-
formasiyalarının idarə edilməsində çatışmazlıqların aşkarlanması üçün keyfiyyətə nəzarət mexa-
nizmlərinin qurulması keyfiyyətin davamlı olaraq təkmilləşdirilməsinə  xidmət edən vacib ida-
rəetmə elementi kimi nəzərə alınmalıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlər ümumi keyfiyyət 
idarəetməsini formalaşdırmaqla ümumilikdə müəssisənin səmərəli idarəedilməsinə münbit şərait 
və geniş imkanlar yaradır. Bu modelin müəssisədə rəqəmsal müstəvidə tətbiqi uçot və hesabat-
lılığın effektivliyinin yüksəldilməsi üçün nə qədər xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu görürük. 
Belə ki, yuxarıda sadaladığımız planlaşdırma, nəzarət, əlaqəlilik, davamlı təkmilləşmə kimi fəa-
liyyətlərin süni intellekt, vizuallaşdırma, avtomatlaşdırma, verilənlərin emalı kimi ən yeni texniki 
və texnoloji həllər çərçivəsində  icrası həm işlərin sürətli, həm də  təhrif olunmadan, dürüst şəkildə 
icrasına təkan verməklə uçot informasiyalarının əlverişliliyini, maliyyə hesabatlarının keyfiyyətini 
və müəssisənin strateji qərarlarının səmərəliliyini yüksəldir. Burada bir məqama xüsusi diqqət 
yetirmək lazımdır. Belə ki, uçotun rəqəmsallaşması şəraitində keyfiyyətin idarəedilməsi sistemi 
birbaşa olaraq maliyyə hesabatlarının keyfiyyətində əhəmiyyətli rol oynamaqla qəbul ediləcək 
maliyyə və idarəetmə qərarlarının nəticələrinə ciddi müsbət təsirlər göstərə bilər. Bu da nəticədə 
partnyorların və digər maraqlı tərəflərin məmnuniyyətini qazanmaqla mənfəətliliyin yüksəlməsinə 
təkan verəcəkdir. 

Müqayisə apardığımız digər birgə müəssisə olan “B” şərti birgə müəssisəsində mühasibat uço-
tunun aparılması üçün “Günəş” mühasibat uçotu proqram təminatı paketi tətbiq olunmaqdadır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən proqramın fəaliyyəti müasir texnologiyalara əsaslanmır. Lakin 
uçotun rəqəmsallaşması üzrə müşahidə edilən yeni məsələləri yuxarıda bəhs etdiyimiz texnoloji 
həllərlə müqayisə etmək üçün proqrama qısa bir nəzər yetirək. Müşahidələr onu göstərir ki, 
“Günəş Sistemi” mühasibat uçotu proqram təminatı paketinin sadəcə Ümumi mühasibat uçotu, 
Anbar uçotu, Əsas vəsaitlər və onların amortizasiya uçotu kimi bəzi modulları tətbiq edilməkdədir.  

 “B” müəssisəsindəki tədqiqat və proqram təminatının tətbiqindən belə qənaətə gələ bilərik ki, 
“Ümumi mühasibat uçotu” modulu bu proqramın aparıcı hissəsi hesab olunur. Bu həmçinin digər 
modullar üzrə əldə edilən nəticələri də özündə cəmləşdirir. Modulun mühüm xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, o həm ayrılıqda, həm də digər modullarla qismən əlaqəli şəkildə çalışa bilir. “Ümumi 
mühasibat uçotu” modulu birgə müəssisədə tətbiq edilməklə bir sıra əməliyyat və fəaliyyətləri 
elektron şəkildə icra etməyə yardımçı olur və onları belə ümumiləşdirə bilərik: lazım olan dinamik 
işçi hesablar planını yaratmaq, tələbatlar üçün zəruri olan təsərrüfat əməliyyatlarının nömrələmə 
sistemini yaratmaq, ilkin mühasibat yazılışlarını daxil etmək, dəyişdirmək və ləğv etmək, büdcənin 
planlaşdırılması və smetanın faktiki icrasını aparmaq, bir neçə hesabatlar almaq və s.  

 “B” şərti birgə müəssisəsində istifadə edilən digər bir modul isə “Anbar uçotu” moduludur. Bu 
modul xammal, material, hazır məhsul, əmtəə və sair uçotunu əhatə edir. Günəş proqramının bu 
tərkib hissəsi müəssisədə operativ uçotun bazasını yaradır. Bu modul əsas vəsaitlərin uçotunun 
həyata keçirilməsinə, amortizasiyanın müxtəlif metodlar və prinsiplər üzrə hesablanmasına, əsas 
vəsaitlər üzrə qalıq dəyərinin müəyyən edilməsinə imkan verir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələləri, eləcə də təhlil və müşahidələrimizin nəticələrini ümu-
miləşdirsək söyləmək olar ki, tədqiqat obyektimiz olan “B” şərti  birgə müəssisəsində uçotun rə-
qəmsallaşması üzrə xüsusi proqram mövcud olsa da, uçot əməliyyatlarının elektron şəkildə tam 
formada  həyata  keçirilməsi,  fikrimizcə, qənaətbəxş hesab edilmir. Apardığımız tədqiqatdan mə- 
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lum olur ki, “B” şərti  birgə müəssisəsində tətbiq edilən “Günəş” proqram təminatı lokal xarakterə 
malikdir. Yəni birgə müəssisənin biznes modelinə, fəaliyyət istiqamətlərinə diqqət yetirdikdə gö-
rürük ki, tətbiq edilən proqram təminatı müəssisənin uçot-hesabat fəaliyyətinin yüksək səviyyədə 
təşkilinə imkan vermir. Sözügedən elektron platforma sadəcə müəssisə daxilində müəyyən uçot 
əməliyyatları və məlumatlarının işlənməsinə və sadəcə bir sıra hesabatların əldə edilməsinə imkan 
verir. Bununla yanaşı proqram təminatının müəssisənin birgə fəaliyyətlərinin aparıldığı təşkilatlar 
tərəfindən tətbiqi ehtimalı isə demək olar ki, yoxdur. Yəni vahid rəqəmsal proqramdan çıxış etmək 
praktiki çatışmazlıq kimi nəzərə çarpır. Bu isə mövcud şəraitə uyğun olaraq yeni baxışların, müasir 
tələblərin xeyli gerisində qalır və birgə müəssisənin biznes fəaliyyəti ilə uyğunluq təşkil etmir. 
Heç şübhəsiz ki,  bu məqam birgə müəssisənin daxili və xarici maraqlı tərəflərinin, o cümlədən 
birgə fəaliyyətdə olduğu partnyorların xüsusi diqqətindədir. Buradan çıxış edərək söyləyə bilərik 
ki, tədqiqat obyektimiz olan birgə müəssisənin öz biznes modeli uçot və hesabatlılıq nöqteyi- 
nəzərindən daha funksional, yüksək məlumat təhlükəsizliyinə və sürətli informasiya təminatı və 
mübadiləsinə malik olan rəqəmsal həllər tələb edir. Fikrimizcə, blokçeyn texnologiyasına əsas-
lanan proqram təminatının tətbiqi mövcud vəziyyətdə birgə müəssisənin əhatəli, bir-biri ilə yaxşı 
inteqrasiya olunmuş, ardıcıl uçot-hesabat əməliyyatlarının, ümumilikdə səmərəli uçot fəaliyyə-
tinin qurulması baxımından məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Blokçeyn, eyni vaxtda bir neçə yerdə 
əməliyyatları və onların təfərrüatlarını qeydə alan rəqəmsal sistemdir [7]. Fikrimizcə, blokçeyn 
texnologiyasını müəyyən şəbəkə sayəsində informasiyaları qəbul etmək, eləcə də biznes fəa-
liyyətinin tərəfləri arasında bölüşmək məqsədilə tətbiq olunan rəqəmsal platforma kimi başa düşə 
bilərik. Bu texnologiyanı tətbiq etməklə müəssisə uçot əməliyyatlarını və qeydlərini sadəcə bir 
yerdə yox, eyni zamanda müxtəlif bloklarda saxlanmaqla mərkəzləşdirilməmiş və daha təhlükəsiz 
şəkildə yerinə yetirə bilər. Həmçinin bununla birgə müəssisə öz uçot-hesabat əməliyyatlarının 
bütün səlahiyyətli icraçıları üçün informasiyaların daha yüksək səviyyədə əlçatanlığını təmin edə 
bilər. Tədqiqat obyektimiz olan “B” şərti birgə müəssisəsində  yüksək maliyyə tutumlu əməliy-
yatların icra edildiyi birgə fəaliyyətlərin uçot əməliyyatları üzrə blokçeyn texnologiyasının qurul-
ması müəssisəyə real vaxt rejimində və daha az riskli mühitdə fəaliyyət göstərməsinə, çevik və 
şəffaf uçot nəzarət mexanizmi ilə gəlir və xərclərin effektiv idarə edilməsinə imkan verəcəkdir. 
Bununla bərabər uçotun aparılması zamanı meydana gələn mübahisələr və audit yoxlamaları ilə 
əlaqədar vaxta və digər xərclərə qənaət edərək müəssisə daha əlverişli mövqedə qərarlaşa bilər. 
Birgə müəssisə bu cür platformadan həm müəssisədaxili, həm də birgə fəaliyyəti həyata keçirdiyi 
tərəfdaşları ilə uçot-hesabat uzlaşmalarının avtomatlaşdırılması, həmçinin maliyyə hesabatlarının 
real vaxt rejimində təminatı məqsədilə istifadə edə bilərlər. Bundan başqa, birgə müəssisə mövcud 
audit standartlarının tətbiq edildiyi blokçeyn auditini uğurla həyata keçirmək imkanlarına nail ola 
bilər. Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, blokçeyn texnologiyasına əsaslanan proqram təminatı uçot-
hesabat əməliyyatlarının aparılmasının yüksək səmərəliliyə malik, şəffaf və təhlükəsiz üsuludur. 

 
Nəticə 

Rəqəmsal texnologiyaların sürətli şəkildə yayılması cəmiyyətə və xüsusilə iş dünyasına  mi-
silsiz təsir göstərmişdir. Bu dəyişiklik iqtisadiyyatda meyilləri yenidən müəyyənləşdirməklə biz-
nes modellərinin də dəyişilməsini və adaptasiyasını zəruri etmişdir. Əlbəttə ki, belə şəraitdə maliy-
yə və mühasibat uçotu fəaliyyətləri də yeni çağırışlar, eləcə də imkanlar qarşısında təkmilləşdiril-
mişdir və bu proses fasiləsiz olaraq davam etməkdədir. Mühasibat uçotunda bulud texnologiyaları, 
süni intellekt, böyük verilənlər, blokçeyn, robototexnika və müəssisə resurslarının planlaşdırılması 
və sair bu kimi texnologiyaların tətbiqini bunun bariz nümunəsi hesab etmək olar. Tədqiqatda bəhs 
etdiyimiz kimi keyfiyyət idarəetmə modelinin rəqəmsallığa inteqrasiyası isə birgə müəssisələrdə 
inkişafın daha yüksək səviyyəsini təmin edəcəkdir. Belə ki, birgə fəaliyyətlərdə, yəni birgə müəs-
sisə və birgə əməliyyatlarda keyfiyyət mexanizmlərinin, keyfiyyət proses və prosedurlarının elek-
tronlaşma şəraitində tətbiqi bir sıra çatışmazlıqları vaxtında aşkar etməklə adekvat tədbirlərin gö-
rülməsini daha da sürətləndirəcəkdir. Təsadüfi deyil ki, uçot informasiyalarının keyfiyyəti, sürətli 
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mübadiləsi, əlçatanlığı və fasiləsiz nəzarət kimi məsələlər birgə fəaliyyətin tərəf-müqabillərinin 
əsas tələbi kimi çıxış edir. Ona görə ki, bu cür innovativ texnologiyalar qeyri-müəyyənliyin səviy-
yəsini aşağı salmaqla qərarların qəbuluna müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda çeviklik, eləcə də 
istifadənin rahatlığı və asanlığı diqqəti cəlb edən ən vacib məqamlardan biridir.  Uçot məlumat-
larının birləşdirilməsi, bölüşdürülməsi, avtomatlaşdırılması və hər şeydən öncə məlumatların tam-
lığı birgə müəssisələrin fəaliyyət modeli və əməliyyatlarının keyfiyyəti baxımından mühüm fak-
torlar hesab edilə bilər. 
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Новые взгляды на цифровой учет в совместной деятельности 
 

Резюме 
Цель исследования - основной целью исследования является анализ актуальных воп-

росов цифровизации учета в условиях глобализации и выявление областей для улучшения. 
Методология исследования – в исследовательской работе использовались такие мето-

ды как сравнительный анализ, системный подход, анализ, обобщение. 
Важность применения исследования - заключается в том, чтобы способствовать выяв-

лению цифровых решений для обеспечения гибкости и эффективности учета в совместных 
предприятиях. 

Результаты исследования – даны рекомендации и предложения по применению новых 
технологий и цифровых методов управления с целью организации учета на предприятиях 
на уровне современных требований. 

Оригинальность и научная новизна исследования - форма организации бизнеса в ви-
де совместных предприятий и совместных операций, причем в большинстве случаев осу-
ществляемая на международном уровне, требует постоянного контроля учетной деятель-
ности и максимальной безопасности операций. В этом случае деловые партнеры видят 
цифровую трансформацию как необходимый и неизбежный процесс. Новые вопросы, свя-
занные с электронизацией хозяйственно-финансовых операций в системе совместной дея-
тельности, обеспечивают целостность операций и высокую эффективность деятельности, 
выявляя нестандартные решения проблем. 

Ключевые слова: цифровой учет, цифровые технологии, совместная деятельность, 
совместные предприятия, совместные операции. 
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New views on digital accounting in joint activities 

 
Summary 

The purpose of the study - the main purpose of the study is to analyze the current states of 
digitalization of accounting in the context of globalization and identify areas for improvement. 

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

The importance of the application of the research is to contribute to the identification of 
digital solutions in order to ensure the flexibility and efficiency of accounting in joint ventures. 

The results of the study - recommendations and suggestions on the application of new 
technologies and digital management models in order to organize the accounting in enterprises at 
the level of modern requirements. 

Originality and scientific novelty of the research - a form of business organization in joint 
ventures and joint operations, and in most cases carried out at the international level, requires 
constant monitoring of accounting activities and maximum safety of operations. In this case, 
business partners see digital transformation as a necessary and inevitable process. New issues 
related to the electronicization of economic and financial operations in the system of joint activities 
ensure the integrity of operations and high efficiency of activities, revealing innovative solutions 
to problems. 

Key words: digitalization accounting, digital technologies,  joint arrangement, joint ventures, 
joint operations. 
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