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BİZNES-PLANIN  FORMALAŞMASININ NƏZƏRİ METODOLOGİYASI 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Biznes planının formalaşmasının mühüm istiqamətlərinin müəyyənləş-

dirilməsi, müasir biznes idarəçiliyində tətbiq edilən mexanizmlərin və texnologiyaların aydınlaş-
dırılmasıdır. Bundan əlavə, biznesdə mövqelərin təhlili və səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi və biz-
nes-planın onun inkişaf strategiyaları ilə əlaqələndirilməsi araşdırılır. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat işində biznes-planın müqayisəli təhlil, qruplaşdırma, 
ümumiləşdirmə və təhlil metodlarından istiqafə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Biznes-planın formalaşması, biznesin daxili və xarici mühit 
amillərinin destruktiv təzahürlərinin neytrallaşdırılması mahiyyət etibarilə iqtisadi aktivliyin və 
biznes aktivliyinin yüksəldilməsinə əlverişli şərait yaradır ki,bu da biznes-planın yüksəlməsinə 
müsbət təsir göstərir və eyni zamanda sahibkarlıq və biznes fəaliyyətinin səmərəli qurulmasının 
perspektivliyini yüksəldir. 

Tədqiqatın nəticələri - Müasir iqtisadi şəraitdə lazımi qərarların qəbul edilməsi üçün ən əl-
verişli variant Biznes - planların geniş şəkildə tətbiq edilməsidir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 
tələb olunan səviyyədə hazırlanmış Biznes-plan olmadan yüksək nailiyyətlərin əldə edilməsi 
qeyri-mümkündür. Belə deyə bilərik ki, Biznes -plan sahibkarlıq fəaliyyətinin planlaşdırma və 
icraetmə sahəsində başlanğıc nöqtəsi və əsasdır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi:  Biznes - planın səmərəliliyinin artırılması, biznes 
infrastrukturlarının formalaşdırılması istər istehsalçılar, istər də istehlakçılar üçün əlverişli biznes 
mühitinin yaradılmasıdır. 

Biznes konsepsiyasının hazırlanması və reallaşması, bazarda müvazinətin və struktur dayanıq-
lığının təminatıdır. 

Açar sözlər: Biznes-plan, biznes fəaliyyəti, biznes mühiti, biznes-planın tərtibi, investisiya 
mühiti. 

 
Giriş 

Müasir biznesin tələblərindən ən əsası yeni ideyaların planlaşdırılmasından, daha dəqiq desək, 
biznes-planların səmərəli işlənib hazırlanmasından ibarətdir. İlk növbədə, sahibkarlıq subyektlə-
rinə öz strategiyasını qurmağa, mövcud vəziyyəti real qiymətləndirməyə, nəzərdə tutulan ideyanın 
həyata keçirilməsi üçün tələb olunan maliyyə vəsaitlərinin həcmini dəqiq müəyyənləşdirməyə, 
əsas işçi personal toplamağa, bazarı strategiyaya uyğun olaraq araşdırmağa imkan verir.   

Təcrübə göstərir ki, biznes-planının yeni ideyasının həyata keçirilməsində planlaşdırmanın la-
zımi səviyyədə aparılmamağı adətən nəzərdə tutulmayan problemlər əmələ gətirir. Yeni ideyanın 
həyata keçirilməsi üçün bütün aspektlər nəzərə alınmaqla düzgün tərtib olunmuş biznes-planın 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(67)-2022  
 

5 

mövcudluğu müsbət nəticələrin əldə edilməsinə zəmin yaradır. Biznes-plan, həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulan ideyanın dərin analizini, həyata keçirilmə prosesində qarşılaşması mümkün olan 
problemlərin öyrənilməsini və bu problemlərin həlli yollarının tapılmasını müəyyən edir. Həqiqə-
tən də, düzgün tərtib olunmuş biznes-plan, son nəticədə, nəzərdə tutulan ideyanın həyata keçiril-
məsinin məqsədəuyğun olub-olmadığını, bu ideyanın həyata keçirilməsinə sərf ediləcək vaxt, güc  
və maliyyə vəsaitlərinin özünü doğruldub-doğrultmayacağını xəbər verir. 

Demək olar ki, hər bir ideyanın həyata keçirilməsi üçün biznes-planın mövcudluğu dövrümü-
zün ən vacib tələblərindəndir.  

Biznes nədir? “Biznes” – “gəlir əldə etməyə yönəldilmiş iqtisadi fəaliyyət” kimi izah edilir, 
yəni bizneslə məşğul olmaq deməkdir, biznesin məqsədi isə gəlir əldə etməkdir. İnkişaf etmiş ba-
zar iqtisadiyyatlı ölkələrdə iqtisadiyyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada sahibkarlar əvvəlcədən 
özlərinin Biznes-planlarını tərtib etmədən işə başlasınlar.  

Biznes-plan iki hissədən: görüləcək işin ideyasından, məqsədindən və ideyanın məqsədinin hə-
yata keçirilməsindən ibarətdir. Başqa sözlə dedikdə, Biznes-planda nəzərdə tutulmuş biznesin, 
yəni gəlir əldə etmək məqsədinin qısa, dəqiq və aydın şərhi verilir və ona nail olmağın şərtləri, 
yolları aşkarlanır. 

Biznes - Planın tərtib edilməsinin üç vacib əhəmiyyəti vardır: 
1. Biznes-plan – biznesin, yəni gəlir əldə etməyin idarə olunmasının hazırlanmasında istifadə 

edilə bilər; 
2. Biznes - plan elə bir alətdir ki, iş adamı onun köməkliyi ilə təsərrüfatın müəyyən dövr ərzində 

fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirə bilər; 
3. Biznes-plan – təsərrüfatın inkişafına pul vəsaitinin cəlb edilməsinin vasitəsidir. 
Yuxarıda qeyd olunanlar bir daha onu sübut edir ki, hər bir iş adamı üçün əvvəlcədən Biznes-

planın tərtib edilməsi olduqca vacib məsələdir. 
Biznes-planın əsas məqsədi və vəzifələri 
Biznes-planlaşdırma dedikdə müəssisə və təşkilatın təsisi, rekonstruksiyası, fəaliyyəti üzrə işçi 

sənədlərin hazırlanmasının nəticəsi nəzərdə tutulur. Bu nəticə müəyyən zaman kəsiyində və müəy-
yən şərtlər daxilində biznesin iqtisadi dayanıqlılığını və səmərəliliyinin dərəcəsini dərk və təsvir 
etməyə istiqamətləndirilmişdir.   

Biznes-plan  reallığı əks etdirən texniki-iqtisadi məlumatlar əsasında hazırlanmalıdır. Bazar iq-
tisadiyyatı amillərinə, elmi-texniki nailiyyətlərə əsaslanmayan biznes–planla həyata keçirilən sa-
hibkarlıq fəaliyyətindən müvəffəqiyyət gözləməyə dəyməz. Biznes-planın hazırlanmasına formal 
yanaşmaq olmaz. Bu cür yanaşma sahibkarlıq fəaliyyətinə ziddir.  

Biznes-planların hazırlanmasında aşağıdakıları bilmək lazımdır:  
- müəyyən bir məhsul istehsalı və yaxud xidmətin göstərilməsini nəzərdə tutan konkret tək-

lifin olması;  
- oxşar məhsul istehsalı və xidmət göstərilməsi ilə məşğul olan müəssisələrin istehsal 

təsərrüfat fəaliyyətinin hərtərəfli öyrənilməsi;  
- idarəetmədə texniki-iqtisadi, maliyyə-kredit və sosial-təşkilati mexanizmlərin öyrənilməsi. 

Biznes-planın hazırlanması 2 mərhələni əhatə edir:  
I mərhələdə - təşkil ediləcək biznes, onun satış bazarı, cəlb ediləcək maliyyə mənbələri haqqın-

da zəruri informasiyalar toplanılır. II mərhələdə toplanmış informasiyalar sistemləşdirilir.  
Biznes-plan hazırlanan zaman nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə diqqət yetiril-

məli, tələb olunan vəsaitin həcmi, xərclərin öz vəsaiti və ya cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına ödənil-
məsi, gözlənilən nəticələr hesablanmalı və uzlaşdırılmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, cəlb 
olunmuş vəsaitlərin çox olması, həmin layihənin həyata keçirilməsinin bir o qədər təhlükəli oldu-
ğunu göstərir. Ona görə də, daxili maliyyələşdirmə mənbələrinin aşkar olunmasına diqqət yetiril-
məlidir.  

Biznes-plan əsasında mühüm iqtisadi məsələlər həll edilir:  
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- müəssisənin strateji inkişaf konsepsiyasının məqsədəuyğunluğunun iqtisadi əsaslandırılma-
sı;  

- müəssisənin fəaliyyətindən əldə ediləcək məhsul istehsalı və satışı həcminin, maliyyə nəti-
cələrinin, mənfəət göstəricilərinin hesablanması;  

- müəssisənin qarşısında qoyulan məsələlərin həlli üçün lazım olan maliyyə mənbələri;  
- strateji inkişaf xəttinin həyata keçirilməsi texniki və təşkilati tədbirlərin müəyyənləşdirilmə-

sidir.  
Biznes-plan hazırlanan zaman görüləcək konkret işlərin siyahısı müəyyənləşir və lazım olan 

maddi və əmək ehtiyatları qiymətləndirilir. Görüləcək işlər üzrə fəaliyyət proqramı kimi, biznes-
plan işgüzar təkliflərin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təşkil edir.  

Biznes-plan keçmiş, indiki və gələcək fəaliyyətin qısa yazılı şərhidir. İş görməyə hazırlaşanda 
biznes-planın əsas məqsədi maliyyə və istehsal sahələri üzrə hər şeyin planlaşdırılması və əsaslan-
dırılmasında əminlik yaratmaqdır. Biznes-plan iqtisadi oyunun planıdır. O, fəaliyyətin məqsəd-
lərini, istiqamətlərini müəyyənləşdirir.  

İdeal halda biznes-plan şirkətin sahib(lər)i və müdir(lər)i tərəfindən hazırlanmalıdır. Müxtəlif 
mütəxəssislərdən də istifadə etmək olar, amma plan şəxsən sahibkarın özününkü olmalıdır və onu 
təqdim etməli, onun haqqında qısa məlumat verməli, verilən sualları cavablandırmalıdır.  

Biznes - plan hər il yeniləşdirilir. Bu halda işçi variantdan istifadə edilir. Belə olduqda köhnə 
nəticələrə uyğun olaraq bəzi maddələr düzəldilə, eləcə də proqnozun keyfiyyəti və hesablamaların 
həqiqiliyi müəyyənləşdirilə bilər.  

Biznes-plan rəsmi sənəddir. Onun yazılması üçün kifayət qədər işçi məlumat materialı tələb 
olunur. Ona görə də əvvəlcə işçi biznes-plan tərtib etməlidir. Oradakı məlumat rəsmi planda olan 
sərlövhələr altında yerləşir. İfadələr sadə və aydın olmalıdır.  

Biznes - plan kifayət qədər geniş tutumlu anlayışdır. Layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması 
(TİƏ), investisiya layihəsi kimi terminlər ona çox yaxındır. Buna görə də biznes - plan anlayışının 
mənasını araşdırmamışdan əvvəl terminologiyadakı bir sıra fərqləri aşkarlamağa cəhd göstərmək 
lazımdır.  

Biznes-plan ümumi termindir, çünki adı çəkilən hər iki termini özündə birləşdirir. Bununla 
yanaşı, TİƏ həm biznes-planın, həm də investisiya layihəsinin tərkib hissəsidir. İnvestisiya layi-
həsi isə kənardan əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsinə və ya vəsaitlərin tərkib hissələri arasında bölü-
nüb paylanmasına əsaslanır. Biznes-plan, bir qayda olaraq, investisiyaların cəlb edilməsinə istiqa-
mətlənərək mövcud biznesin iqtisadi məqsədilə və ya özünün gəlirlərinin toplanması hesabına 
onun daxili inkişafı məqsədilə tərtib edilə bilər. Bundan əlavə, investisiya layihəsi dedikdə elə 
ənənəvi layihələr nəzərdə tutulmalıdır  ki, iqtisadi mənfəət gətirməyə qadir olsunlar. Müəyyən 
sosial səmərə gətirməyə yönəlmiş investisiya proqramı da biznes-plan sayıla bilər. [4, s. 25]  

Bütün biznes-planlar adətən Titul vərəqindən başlayır. Titul vərəqində göstəricilər aşağıdakı-
lardır:  

- layihənin təşəbbüskarı olan sahibkarlıq subyektinin adı, ünvanı və telefonları;  
- mülkiyyət formasını və dövlət qeydiyyatını əks etdirən məlumatlar;  
- vergi ödəyicisi kimi qeydə alınması;  
- biznes-fəaliyyət üçün lisenziyasının olması (xüsusi icazə tələb olunduqda);  
- müəssisənin bank rekvizitləri;  
- layihənin hazırlanma yeri və vaxtı.  
Biznes - planın tərtibinin hazırlanması metodologiyası 
Biznes planın tərtibi ilə bağlı müxtəlif təşkilatların və alimlərin fikri olmuşdur. Məlumdur ki, 

hər ölkənin xüsusiyyətinə uyğun olaraq bölmələr müxtəlif cür ola bilər. Hər bir halda xarici inves-
torlar üçün hazırlanan biznes- plan daha dolğun və bütövlükdə investoru maraqlandıra biləcək sə-
viyyədə olmalıdır. Bu tip biznes planlarda ən çox diqqət çəkən məqam biznes-planın dili ilə bağ-
lıdır. Hazırlanmış biznes-plan mütləqdir ki, xarici investorun dilinə tərcümə olunsun, yaxud da 
mövcud olan beynəlxalq danışıq dilində olsun.  



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(67)-2022  
 

7 

Bazardakı vəziyyətə uyğun olaraq Biznes-planlar müxtəlifdir. Biznes-planların siniflərə bölün-
məsi öz əksini aşağıdakı kimi tapmışdır:  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1. Biznes-planın siniflərə bölünməsi 
  
Biznes-planın əsas növlərini aşağıdakı kimi təsnifləşdirək:  
1. Məqsədə görə:  
 Xarici maliyyə mənbəyinin tapılması;  
 İnkişaf strategiyasının hazırlanması;  
 Sahibkarlıq subyektinin fəaliyyətinin planlaşdırılması.  

2. İstifadə olunan üsula görə:  
 Beynəlxalq UNİDO (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi İnkişaf üzrə Komissiyası) 

üsulu;  
 Yerli maliyyə institutlarının üsulu;   
 Müasir Qərb üsulu.  

3. Planlaşdırma obyektinə görə:  
 İnvestisiya layihəsi;  
 Müəssisə;  
 Müəssisələr qrupu;  
 Biznes vahidlik (ayrıca bir biznes istiqaməti).  
4. Biznes-plan təyinatına görə müxtəlif modellər üzrə hazırlanır:  
 Biznes istiqamət (məhsul, iş, xidmət) üzrə;  
 Ümumilikdə sahibkarlıq subyekti (yeni və ya mövcud) üzrə.  

Е.A.Utkin bеlə hеsab еdir ki, ilk baхışda biznеs-planlar nə qədər bir-birindən fərqlənsələr  də 
mahiyyətcə aşağıdakı bölmələrdən ibarət olmalıdır: qısa məzmun (хülasə), fəaliyyət sfеrasının хü-
susiyyətləri, yaradılan (yaхud mövcud) müəssisənin və onun istеhsal еdəcəyi məhsulun təsviri, 
bazarın təhlili və tədqiqi, markеtinq planı, istеhsal və maliyyə planı, mövcud riskin qiymətlən-
dirilməsi və sığorta. [7, s. 99]  

Е.Məmmədov  biznеs-planın tərkibini aşağıdakı kimi təklif еtmişdir: titul vərəqi; mündəricat; 
хülasə; firma haqqında məlumat; biznеs üçün mühit; tеndеnsiyalar; siyasət və normativ müddə-
alar; rəqabət; markеtinq və satış üzrə plan; satış həcmi üzrə məqsədlər; qiymətqoyma; gələcək 

Biznes-plan 

Sahibkarlıq subyektinin 
daxili biznes planı  

Sərmayə cəlb  
etmək üçün 

Yeni yaranan Mövcud 

İnkişaf  
etdirmək üçün 

Maliyyə 
sağlamlaşdırılması üçün 

Bütün sahibkarlıq 
subyektini 

Ayrıca bir 
bölməni  



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(67)-2022 
 

8 

satışlar; ticarətin təşkili; müştərilərin təhlili; mal və хidmətlərin satılmasına yardım proqramları; 
rеklam proqramı.  

Bu sahədə çox tanınmış mütəхəssis Q.Bеrl biznеs-planın daha yığcam sхеmini təqdim еdir, 
bеlə ki, bütövlükdə biznеs-planın bеş bölmədən ibarət olmağını məqsədəuyğun hesab еdir:[5-s.30]  
 Zəruri olan vəsaitin məbləği də daхil olmaqla krеdit sifarişinin məqsədi; 
 Şəхsi vəsait; Burada müəssisənin təsisçilərinin tərəf-müqabillərinin və onların ailələrinin 

müəssisəyə qoyduqları şəхsi vəsait göstərilir;  
 Biznеsin təsviri; Burada müəssisənin təşkilati hüquqi forması, kəmiyyət göstəriciləri, müəs-

sisənin yеrləşdiyi yеr, ünvan, işçilərin sayı vеrilir. Həmçinin istеhsal olunan məhsul, göstə-
rilən хidmət, müəssisənin tariхi, pеrspеktiv inkişafı, markеtinq zonası, firma ilə əlaqədə olan 
istеhsalçılar və istеhlakçılar haqqında məlumat əks еtdirilir;  

 İdarəеtmə; Rəhbər işçilərin və onların əvvələr qazandıqları iş təcrübəsi burada əksеtdirilir.  
 Müəssisənin maliyyə proqnozu və göstəriciləri; Əgər bu müəssisə yеni yaradılırsa onda 

müəssisənin balans planı işlənib hazırlanır və qiymətləndirmə proqnozu vеrilir. Bundan 
başqa müəssisənin inkişafında gözlənilməz hallar üçün еhtiyat vəsait yığımı da burada öz 
əksini tapır. Əgər müəssisə fəaliyyətdə olan müəssisədirsə, onda gəlir və zərərlər haqqında 
son iki-üç il üçün hеsabat vеrilir, еyni zamanda bugünkü vəziyyət haqqında da məlumat 
vеrilir.   

Biznes-planın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 
Biznes-planın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi investisiya qərarlarının qəbulu prosesində ən 

dəyərli mərhələdir. Layihənin dəyərinin təyin edilməsinin əsasını layihənin bütövlükdə və həmçi-
nin onun ayrı-ayrı hissələrinin layihə işləmələri təşkil edir. Təyin olunmuş işlərin yerinə yetirilmə 
dəyəri və texnoiloji avadanlıqların dəyəri layihənin texniki-iqtisadi göstəricilərini hesablamağa, 
onları analoq-layihələrlə müqayisə etməyə, layihələndirmədə üstünlükləri və qüsurları aşkar et-
məyə, əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə əsas məsələlərin həll olunma-
sına imkan verir. Layihələrin qiymətləndirilməsi və təhlili, investisiya qərarlarının qəbul edilməsi 
prosesində prinsiplərin, meyarların və metodların düzgün seçilməsi mühüm rol oynayır.  

İnvestisiya biznes layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə edilən baza prin-
sipləri aşağıdakılardan ibarətdir.  

İnvestisiyalaşdırılan kapitalın qaytarılmasının qiymətləndirilməsi prinsipi. Bu prinsip investisi-
ya-biznes layihələrinin istismar prosesində məcmu xalis mənfəətlə məcmu amortizasiya ayırma-
larının cəmi kimi formalaşan pul axını (Keş-Lou) göstəricisinə əsaslanır. 

İnvestisiyalaşdırılan kapital və pul axınlarının hazırkı dəyərə gətirilməsi prinsipi. Bu prinsip 
istər investisiya edilən kapitalın, istərsə də məcmu pul axınının hazırkı dəyərlə ifadə edilmə zəru-
riliyidir.  
 Qiymətləndirmə faizinin diferensial normasının (diskontetmə norması) seçilməsi prinsipi.  
 Qiymətləndirmə məqsədindən asılı olaraq diskontetmə normasının variasiya etmə prinsipi. 

İnvestisiya biznes layihələrinin qiymətləndirilməsi iki yerə ayrılır. Zamanı diqqətə alan və Zamanı 
diqqətə almayan.  Onlar özlüyündə tərkib hissələrə ayrılırlar.  
Zamanı diqqətə almayan (statik) üsullar:  
 Mənfəətlilik dərəcəli üsulu;  
 Geri ödəmə müddəti üsulu.  

Zamanı diqqətə alan (dinamik) üsullar:  
 Xalis bugünkü dəyər üsulu; 
 Daxili mənfəətlilik dərəcəsi üsulu;     
 Fayda/məsrəf nisbəti üsulu.  

İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyini müəyyən edərkən bu amilləri nəzərə almaq lazımdır:  
 Layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün lazımi vəsaitlərin həcmi;  
 Vəsaitlərin zamana görə axın intensivliyi;  
 Layihələrin həyata keçirilmə müddəti;  
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 İnvestisiya layihələrinin istifadə edilməsi müddəti;  
 Layihəyə daxil olan texnoloji avadanlığın normativ xidmət müddəti;  
 Biznes risklərinin olması və ya olmaması;  
 İnteqral iqtisadi səmərə;  
 İstifadə edilən amortizasiya və vergitutma sistemi.  
Bunlarla yanaşı investisiya layihələrinin səmərəlilik göstəriciləri də bir- birindən fərqlənirlər.  
1. Kommersiya (maliyyə) səmərəliliyi, layihənin reallaşdırılmasının maliyyə nəticələrini nə-

zərdə tutur; 
2. Büdcə səmərəliliyi, layihənin dövlət və ya yerli büdcələr üçün maliyyə göstəricilərini əks et-

dirir;  
3. İqtisadi səmərəlilik, layhənin reallaşdırlması ilə əlaqədar xərcləri və nəticələri nəzərdə tutur.  
Fərqli müddətli layihələrin müqayisəli təhlili üçün müxtəlif metodlardan istifadə edilir. a) ən 

kiçik ümumi tam bölünənlər metodu, b) müqayisə edilən layihələrin sonsuz təkrarlanması, c) ekvi-
valent aniutet metodu. İnflyasiya şəraitində ya proqnoz pul axını ya da diskontlaşdırma əmsalı 
təhsis edilir. 

  
Nəticə 

Azərbaycanda Biznes-planların geniş tətbiqi XX əsrin 90-cı illərinin ortalarına təsadüf edir. Bu 
dövrdə respublikamızda fəaliyyət göstərən bir sıra proqramlar (MDB ölkələrində iqtisadi islahat 
proseslərinin tezləşdirilməsinə yardım üzrə Avropa İttifaqının TACİS proqramı) və xarici maliyyə 
institutları, Dünya Bankının maliyyə qurumu olan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (İFC), Avro-
pa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Biznes-planların gündəmə gətirilməsində özünəməx-
sus rol oynamışlar.  

Müasir iqtisadi şəraitdə lazımi qərarların qəbul edilməsi üçün ən əlverişli variant Biznes-plan-
ların geniş şəkildə tətbiq edilməsidir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində, tələb olunan səviyyədə hazır-
lanmış Biznes-plan olmadan, yüksək nailiyyətlərin əldə edilməsi qeyri-mümkündür.  Şəraitə uy-
ğun olaraq sistematik yenilənən Biznes-planın olmamağı nəzərdə tutulan ideyanın həyata keçiril-
məsində zəif idarəetmədən, mövcud vəsaitlərə nəzarətin aşağı səviyyədə olmasından, rəqabətli 
mühitdə uzunmüddətli stabilliyin əldə olunmasının qeyri-mümkünlüyündən xəbər verir.  

Belə deyə bilərik ki, Biznes-plan sahibkarlıq fəaliyyətinin planlaşdırma və icraetmə sahəsində 
başlanğıc nöqtəsi və əsasdır.  

Bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş bütün qabaqcıl ölkələrdə Biznes-plan artıq çoxdan öz layiqli 
yerini tutmuşdur. Bu gün respublikamız, həm maliyyə resurslarının əldə edilməsi, həm şəxsi biz-
nes ideyaların formalaşdırılması, həm də mövcud bizneslərin qiymətləndirilməsi istiqamətində  
vacib olan  Biznes - planların  hazırlanması sahəsində təcrübə toplamaqdadır. Müxtəlif mülkiyyət 
formalarına malik olan idarə və müəssisə rəhbərləri, fərdi sahibkarlar, lizinq şirkətləri və s. öz 
biznes fəaliyyətlərində Biznes-planlara daha geniş maraq göstərməyə başlamışlar. Biznes-plan il-
dən-ilə Azərbaycan sahibkarlığının strateji planlaşdırma alətinə, sərmayədarlarla işgüzar danışıq-
lar aparmaq üçün vacib sənədə çevrilmişdir.  

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq məqalədə aşağıdakı məsələlər nəticə olaraq əldə edilmişdir:  
• Biznesin planlaşdırılması prosesinin mərhələli təhlili müəyyənləşmişdir;  
• Xarici investorlar üçün biznes-planın qiymətləndirilməsi prinsip və metodları izah edilmişdir;  
• İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyini təyin edən amillər izah edilərək səmərəlilik müəy-

yənləşdirilmişdir;  
• Biznes-planın hazırlanması metodikası izah edilmişdir;  
• Biznesin təşkilində biznes-planın zəruriliyi;   
• Xarici investorların fəaliyyətinin ölkə iqtisadiyyatının inkişafında rolunun olması;  
• İnvestisiya layihələrinin müxtəlif əsas mərhələləri qeyd edilmişdir;  
• Strteji plan ilə biznes-planın fərqli cəhətləri müəyyənləşdirilmişdir.  
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Теоретическая методология формирования бизнес-плана 

 
Резюме 

Цель исследования: Целью исследования является определение важных направлений 
формирования бизнес-плана, уточнение механизмов и технологий, применяемых в совре-
менном управлении бизнесом. Кроме того, разъясняется анализ должностей и распределе-
ние полномочий в бизнесе и связь бизнес-плана со стратегиями его развития. 

Методология исследования: в исследовательской работе использовались методы срав-
нительного анализа, группировки, обобщения и анализа бизнес-плана. 

Прикладная значимость исследования: Формирование бизнес-плана, нейтрализация 
деструктивных проявлений факторов внешней и внутренней среды бизнеса существенно 
создает благоприятные условия для повышения экономической активности и деловой ак-
тивности, что положительно влияет на рост бизнес-плана и в то же время поднимает перс-
пективы эффективного становления предпринимательства и деловой активности. 

Результаты исследования: Наиболее благоприятным вариантом для принятия необхо-
димых решений в современных экономических условиях является широкое применение 
бизнес-планов. В условиях рыночной экономики невозможно добиться высоких достиже-
ний без бизнес-плана, подготовленного на необходимом уровне. Можно сказать, что Биз-
нес-план является отправной точкой и основой для планирования и осуществления предп-
ринимательской деятельности. 

Оригинальность исследований и научная инновационность: Повышение эффектив-
ности бизнес-плана, формирование бизнес-инфраструктур – это создание благоприят 
ной бизнес-среды как для производителей, так и для потребителей. 
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Разработка и реализация бизнес-концепции – залог сбалансированности и структурной 
стабильности на рынке. 
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нес-плана, инвестиционная среда. 
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Theoretical methodology of business plan formation 
 

Summary 
The purpose of the study: The purpose of the study is to determine the important directions 

of the formation of the business plan, to clarify the mechanisms and technology applied in modern 
business management. In addition, it explains the analysis of positions and the distribution of 
powers in business and the connection of the business plan with its development strategies. 

Research methodology: comparative analysis, grouping, generalization and analysis methods 
of the business plan were used in the research work. 

Application importance of the research: The formation of a business plan, the neutralization 
of the destructive manifestations of internal and external environmental factors of business 
essentially creates favorable conditions for the increase of economic activity and business activity, 
which has a positive effect on the growth of the business plan and at the same time raises the 
prospects of the effective establishment of entrepreneurship and business activity. . 

Research results: The most favorable option for making the necessary decisions in modern 
economic conditions is the wide application of Business plans. In the conditions of the market 
economy, it is impossible to achieve high achievements without a business plan prepared at the 
required level. We can say that the Business plan is the starting point and the basis for the planning 
and implementation of entrepreneurial activity. 

Research originality and scientific innovation: Increasing the efficiency of the business plan, 
forming business infrastructures is the creation of a favorable business environment for both 
producers and consumers. 

Development and implementation of the business concept is a guarantee of balance and 
structural stability in the market. 

Key words: Business plan, business activity, business environment, business plan 
formulation, investment environment. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА В 
ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Резюме 

Цель: Главная задача экономической политики стран, на сегодняшний день, заключается 
в поддержании сбалансированности в экономическом развитии, в процессе которого преи-
муществом выступают межотраслевые связи. Изучение методики межотраслевого баланса 
и определение роли ее применения в исследовании структуры национальной экономики 
позволит достичь эффективных результатов в реализации важных задач экономического 
регулирования. 

Методология: При исследовании данной темы используется сочетание методов наблю-
дения и анализа. Для применения в отечественной экономике методики межотраслевого 
баланса следует тщательно изучить практику стран, использующих данный метод, обладать 
определенными результатами наблюдений и проводить соответствующие анализы. 

Результаты исследования: Методика межотраслевого баланса в целях анализа хоз-
яйственной деятельности позволяет определить и измерить влияние взаимосвязанных по-
казателей, а также установить пути повышения эффективности производства. Данный под-
ход позволяет оценить потенциал регионов страны и организовать соответствующее произ-
водство, которое значительно может послужить экономическому развитию. 

Ключевые слова: межотраслевой баланс, национальная экономика, модель “затра-
ты-выпуск”, производственное потребление, конечное потребление, валовый выпуск. 

 
Введение 

Современные мировые условия и глобальные экономические преобразования требуют 
активного участия государств в ликвидации системных кризисов, что стало приоритетным 
направлением современной экономической политики стран. Важным фактором реализации 
такой экономической политики является изучение и анализ структуры национальной эко-
номики, а также ее моделирование. Для указанных выше целей широко используются ме-
жотраслевые балансы, данные которых позволяют создать представление о возможных дис-
пропорциях, наблюдаемых как в отраслевой структуре экономики, так и в структуре экс-
порта и импорта, или в инвестиций и сбережений. Межотраслевой баланс (метод «затраты-
выпуск») представляет собой экономико-математическую балансовую модель, характери-
зующую межотраслевые производственные отношения в отечественной экономике. В то же 
время, межотраслевой баланс отражает взаимосвязи, имеющиеся между выпуском продук-
ции в одной отрасли и издержками в процессе расходования продукции всех участвующих 
отраслей, необходимыми для обеспечения этого выпуска. Методология межотраслевого 
баланса в настоящее время признана во многих странах мира, где статистические органы 
регулярно составляют таблицы «затраты-выпуск» и проводят количественный анализ, 
отражающий взаимосвязь в национальной экономике. 

На сегодняшний день, сложившиеся мировые условия и глобальные экономические 
преобразования требуют активного участия государств в преодолении системных кризисов, 
что становится приоритетным направлением современной экономической политики стран. 
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Важным фактором при реализации подобной экономической политики является исследова-
ние и анализ структуры национальной экономики, а также ее моделирование. Для отмечен-
ных целей широкое применение находят межотраслевые балансы, данные которых позволя-
ют иметь представление о возможных диспропорциях, наблюдающихся как в отраслевой 
структуре экономики, так и в структуре экспорта и импорта, или инвестиций и сбережений. 
Балансовые модели, в основном, находят свое применение в экономико-математическом 
моделировании экономических систем и явлений. Процесс создания этих моделей бази-
руется на балансовом методе взаимного сопоставления имеющихся финансовых, мате-
риальных, трудовых ресурсов и потребностей. 

Межотраслевой анализ как важный инструмент стратегического планирования 
Необходимость в экономических методах значительно повысилась после великой деп-

рессии, охватывающей 1929-1933 гг. и Второй мировой войны, когда приоритетом высту-
пало планирование и прогнозирование экономики.  

Одним из самых важных инструментов прогнозирования, в этот период, стал межотрас-
левой равновесный баланс, который был разработан В. Леонтьевым, и способствовал тща-
тельному анализу экономики, как национальной, так и региональной, и на основе получен-
ных итогов проведению адекватных мер [2]. В 1930-х годах метод межотраслевого баланса 
был реализован на основе таблиц «затраты-выпуск» для США по 44 отраслям. Ближе к 
1950-м годам данный метод получил мировое признание и регулярно стали разрабатыва-
ться таблицы «затраты-выпуск» для таких стран как Франция, Австралия, Норвегия и др. 
Практика данных стран показывает, что таблицы межотраслевого баланса всегда обладали 
значительной важностью в исследовании структуры национальной экономики. На их осно-
ве вырисовывается картина, отражающая информацию о межотраслевых взаимосвязях, что 
позволяет делать определенные выводы и предпринимать соответствующие меры в вопро-
сах экономического развития. 

Метод «затраты–выпуск» можно представить следующим образом: чтобы прогнозиро-
вать развитие экономики, нужен системный подход. Экономика любой страны представ-
ляет собой целую систему, включающую в себя множество различных отраслей, каждая из 
которых производит разнообразные продукции, услуги и т. д., которые, соответственно, пе-
редаются другим отраслям. Каждый компонент системы, ее отдельное звено, может су-
ществовать только в случае если получает что-то от других элементов системы. Экономис-
ты сравнивают такое состояние с расписанием поездов, где находят свое отражение время, 
а также место отбытия и прибытия [9]. 

В отечественной практике метод впервые был полномасштабно реализован в рамках 
народного хозяйства СССР в 1959 г посредством межотраслевого баланса производства и 
распределения продукции. Базовые (т.е. сформированные на основе прямых обследований 
производства и потребления) МОБ разрабатывались в дальнейшем регулярно каждые 5 лет: 
за 1966, 1972, 1977, 1982, 1987 гг. [1]. 

Модель В. Леонтьева считается значительным достижением экономической науки XX в. 
В 1973 г. он был удостоен Нобелевской премии по экономике за заслуги по разработке ме-
тода «затраты – выпуск» и его применения в решении важных экономических проблем [3]. 
Модель межотраслевого баланса позволяет выполнение двух типов расчетов: первый, когда 
по установленному уровню конечного потребления определяется сбалансированный план 
производства и распределения продукции; второй тип охватывает смешанные расчеты, где 
по данным объемам производства в рамках одной отрасли и заданному конечному потреб-
лению в других отраслях рассчитывается баланс производства и распределения продукции 
в полном объеме. 

Первый тип расчетов выполняется, главным образом, на предварительной стадии сос-
тавления плана; а второй, в свою очередь, применяется в целях корректировки планов и 
внесения необходимых уточнений по вопросам объемов производства той или иной про- 
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дукции. При рассмотрении путей повышения эффективности управления экономикой со 
стороны государства, применение методологии межотраслевого баланса считается наибо-
лее возможным, так как позволяет значительно объективно отражать процессы на уровне 
экономики в целом, а также ее отраслевой и институциональной структуры. В то же время 
на основе данных и результатов, полученных в ходе разработки межотраслевого баланса 
составляются сценарные расчеты последствий принимаемых решений, научно обосновы-
ваются устанавливаемые инструменты экономической политики и вносимые необходимые 
коррективы [1]. Следовательно, межотраслевой баланс способствует анализу исследуемой 
экономической системы путем определения взаимосвязи между отдельными ее секторами. 
При этом каждая отрасль экономики может выступать в балансе и производителем и пот-
ребителем, так как при производстве товаров и услуг одной отрасли используемые ресурсы, 
в качестве которых выступают сырье, оборудования, рабочая сила и др., производятся в 
иных секторах. Цель балансового анализа заключается в определении количества продук-
ции в каждом секторе, производство которого необходимо для удовлетворения потребнос-
тей экономической системы.  

Межотраслевой баланс, или же метод «затраты-выпуск» – представляет собой экономи-
ко-математическую балансовую модель, которая характеризует имеющиеся в экономике 
страны межотраслевые производственные взаимосвязи. Данный метод позволяет показать 
связи между выпуском продукции в одной отрасли и затратами, расходованием продукции 
всех участвующих отраслей, необходимым для обеспечения этого выпуска. Составление 
межотраслевого баланса возможно, как в денежной, так и в натуральной формах [2].  

Обозначим через n количество отраслей. Предположим, на данный плановый период 
времени известен конечный спрос на все виды товаров, выражаемый вектором c = (c1, c2, . 
. . , cn)′, где cj - спрос потребительского сектора на товар j-го вида. Пусть по технологии 
производства для производства единицы j-го товара требуется 𝑎  количества товара i-го 
вида. Эти нормы расходов считаются заданными для всех i, j = 1,…n. Обозначим через xj 
валовый объем производства j-й отрасли на плановый период, а через x = (x1, x2, . . . , xn)′ - 
вектор валовых объемов всей экономики. При таких обозначениях величина 𝑎 = 𝑎 𝑥   
показывает объем продукции i-й отрасли, необходимый для j-й отрасли при реализации 
плана xj, а величина 𝑎 =∑ 𝑎  выражает суммарное потребление продукции i-й отрасли в 
производственном секторе [4].  

Ниже приведена таблица, отражающая межотраслевой баланс, который показывает ме-
жотраслевые связи в условиях планового выпуска х и конечного потребления c (таблица 1).  

 
Таблица 1 [4]. 

 

Отрасли j 1 2 … n Производ-
ственное 

потребление 

Конечное 
потребление 

Валовый 
выпуск i 𝑎  𝑎  𝑎  … 𝑎  

1 𝑎  𝑎  𝑎  … 𝑎 𝑎  𝑐  𝑥  

2 𝑎  𝑎  𝑎  … 𝑎 𝑎  𝑐  𝑥  
… … … … … … … … … 
n 𝑎  𝑎  𝑎  … 𝑎 𝑎  𝑐  𝑥  

 
Суть баланса заключается в обеспечении равенства потребления и валового выпуска, что 

отражает равновесие по всем видам товаров, а также самодостаточность производства. По-
добные условия показывают замкнутость экономики, так как валовый выпуск распределя-
ется между производственным и потребительским секторами, и не наблюдаются поступле-
ния со стороны, а национальная продукция не экспортируется.   
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Применение модели межотраслевого баланса 
Модель МОБ применяется также в целях проведения специального анализа, выражаю-

щего макроэкономическое равновесие трудовых ресурсов общества и объемов выпуска 
продукта, производства и распределения основных производственных фондов для других 
экономических задач. Межотраслевой баланс способствует осуществлению анализа, отра-
жающего взаимозависимость цен в макроэкономике, оценки трудовых и материальных зат-
рат, определению добавленной стоимости. Метод «затраты – выпуск» позволяет получить 
такую информацию, которой практически невозможно обладать при использовании других 
моделей макроэкономического анализа. Итак, данный межотраслевой баланс – это способ 
представления статистической информации об экономике страны. Он строится на основе 
агрегирования результатов деятельности отдельных предприятий. Такой баланс называют 
отчетным [6].  

Методика межотраслевого баланса в настоящее время признана во многих странах мира, 
где статистическими агентствами регулярно разрабатываются таблицы «затраты-выпуск», 
проводятся количественные анализы, отражающие взаимосвязи в национальной экономике. 
Данная методика в целях анализа хозяйственной деятельности позволяет определить и из-
мерить влияние взаимосвязанных показателей, а также установить пути повышения эффек-
тивности производства. 

Для экономики Азербайджана первый аналог таблицы межотраслевого баланса произ-
водства и распределения общественного продукта был составлен за 1966 году. Вторая таб-
лица была подготовлена уже за 1972 год и охватывала 107 отраслей материального произ-
водства и 6 отраслей непроизводственной сферы. В последующие годы таблицы межот-
раслевого баланса составлялись регулярно до 1987 года с периодичностью в пять лет. В 
условиях стабильно-динамичного развития экономики страны начавшегося во второй поло-
вине 90-х было принято решение возобновить работы по таблицам затраты-выпуск и сос-
тавить межотраслевой баланс по итогам 2001 года. Учитывая то, что система таблиц затра-
ты-выпуск является незаменимым инструментом для анализа экономических процессов и 
управлении экономикой, проблема составления этих таблиц всегда оставалась в поле зре-
ния статистиков [8]. 

Совершенствование межотраслевого инструментария требует разработки таблиц «затра-
ты-выпуск» и на региональном уровне. Данный подход позволяет оценить потенциал ре-
гионов страны и организовать соответствующее производство, которое значительно может 
послужить экономическому развитию. Разработка региональной модели межотраслевого 
баланса служит важным инструментом анализа экономических регионов, что, в свою оче-
редь, способствует определению их влияния на национальную экономику. Учитывая вы-
шеотмеченные причины, в Азербайджане в настоящее время подготавливаются и реали-
зуются ряд программ по региональному развитию. На основании официальных данных, 
предоставленных Государственным комитетом Статистики Азербайджанской Республики, 
была создана региональная модель межотраслевого баланса для Гянджа-Газахского эконо-
мического района Азербайджана. Построенная на основе 19 секторов экономики модель, 
позволяет нам оценить влияние как отраслевого, так и общего воздействия. Некоторые си-
муляции были выполнены и проанализированы с использованием полученной региональ-
ной модели межотраслевого баланса [7]. На основе проведенных анализов были получены 
результаты, позволяющие выделить в 19 секторах экономики области с наиболее высокими 
коэффициентами воздействия. Данный подход создает возможности выявить и поддержать 
более отсталые виды экономической деятельности, что, в свою очередь, определит тен-
денции регионального экономического развития и ускорит реализацию государственных 
программ.  

Межотраслевой анализ особенно важен для страны, которая намерена диверсифициро-
вать свою экономику и менять ее структуру. Чтобы определить, что и как менять в струк- 
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туре, необходимо понимать, как устроены внутренние взаимосвязи в системе, где она рабо-
тает лучше и где хуже, а также определить ресурсы для осуществления желательных струк-
турных сдвигов. МОБ помогает уяснить это быстро и наглядно, дает возможность прогно-
зировать будущую структуру национальной экономики, возникающую в процессе реализа-
ции различных сценариев развития страны [10]. Известно, что приоритетом экономической 
политики Азербайджана на сегодняшний день является сокращение зависимости развития 
экономики от нефтяных ресурсов и реализация мер по развитию и поддержанию ненефтя-
ных секторов. В этих целях, главным образом, необходимо исследование структуры эконо-
мики и установление межотраслевых связей, на основе которых становится возможным 
сформировать определенные прогнозы, влияющие на уровень развития необходимых от-
раслей национальной экономики. Исходя из этого, применение методики межотраслевого 
баланса в исследовании отечественной экономики считается довольно актуальным вопро-
сом. 

 
Заключение 

Межотраслевой баланс способствует анализу исследуемой экономической системы 
путем определения взаимосвязи между отдельными ее секторами. Метод «затраты-выпуск» 
позволяет сформировать экономико-математическую балансовую модель, характеризую-
щую межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике, отражающую связи меж-
ду выпуском продукции в одной отрасли и затратами, расходованием продукции всех учас-
твующих отраслей, необходимым для обеспечения этого выпуска. На основе моделей ме-
жотраслевого баланса возможно создание имитационных моделей, позволяющих опреде-
лить рациональные стратегии экономической политики как страны, так и регионального 
социально-экономического управления. В масштабах региона данный подход способствует 
решению таких вопросов как: 
 прогнозирование макроэкономических показателей, уровня безработицы 
 оценка эффективности размещения производительных сил, региональных экономи-

ческих связей и др. 
Решение подобных вопросов служит информационной базой для осуществления круп-

ных структурных сдвигов. 
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Milli iqtisadiyyatın strukturunun öyrənilməsində sahələrarası balans metodunun tətbiqi 
 

Xülasə 
Bu gün mövcud dünya şəraiti və qlobal iqtisadi transformasiyalar ölkələrin müasir iqtisadi siya-

sətində prioritet istiqamətə çevrilən sistemli böhranların aradan qaldırılmasında dövlətlərin fəal 
iştirakını tələb edir. Belə iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsində mühüm amil milli iqtisadiyyatın 
strukturunun öyrənilməsi və təhlili, eləcə də onun modelləşdirilməsidir. Yuxarıda göstərilən məq-
sədlər üçün sahələrarası tarazlıqlardan geniş istifadə olunur ki, onların məlumatları həm iqtisadiy-
yatın sahə strukturunda, həm də ixrac və idxal strukturunda, yaxud investisiya və yığımlarda müşa-
hidə olunan mümkün disproporsiyalar haqqında təsəvvür yaratmağa imkan verir. Sahələrarası ba-
lans (“giriş-çıxış” üsulu) ölkə iqtisadiyyatında sahələrarası istehsal münasibətlərini xarakterizə 
edən iqtisadi-riyazi balans modelidir. O, bir sənayedə məhsul istehsalı ilə bu məhsulu təmin etmək 
üçün zəruri olan bütün iştirakçı sahələrin məhsullarının məsrəfləri, onlar arasında əlaqəni xarakte-
rizə edir. Sahələrarası balans metodologiyası hazırda dünyanın bir çox ölkələrində tanınır, burada 
statistika orqanları mütəmadi olaraq “giriş-çıxış” cədvəllərini hazırlayır və milli iqtisadiyyatda 
əlaqəni əks etdirən kəmiyyət təhlillərini aparır. 

Məqsəd: Sahələrarası balans metodunu öyrənmək və onun tətbiqinin milli iqtisadiyyatın struk-
turunun öyrənilməsində rolunu müəyyən etmək. 

Metodologiya: Tədqiqat işində müşahidə və təhlil metodlarının birləşməsindən istifadə olun-
muşdur. 

Tədqiqatın nəticələri: Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili məqsədi ilə sahələrarası balans metodu 
bir-biri ilə əlaqəli göstəricilərin təsirini müəyyən etməyə və ölçməyə, habelə istehsalın səmərə-
liliyinin yüksəldilməsi yollarını müəyyən etməyə imkan verir. Bu yanaşma ölkə regionlarının po-
tensialını qiymətləndirməyə və iqtisadi inkişafa əhəmiyyətli töhfə verə biləcək müvafiq istehsalın 
təşkilinə imkan verir. 

Açar sözlər: sektorlararası tarazlıq, milli iqtisadiyyat, “giriş-çıxış” modeli, istehsal istehlakı, 
son istehlak, ümumi buraxılış. 
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Application of intersectoral balance method in the study of the structure of the national 
economy 

 
Summary 

Today's current world conditions and global economic transformations require the active 
participation of states in the elimination of systemic crises, which have become a priority direction 
in the modern economic policy of countries. An important factor in the implementation of such an 
economic policy is the study and analysis of the structure of the national economy, as well as its 
modeling. For the above-mentioned purposes, intersectoral balances are widely used, their data 
allow creating an idea of possible disproportions observed both in the sectoral structure of the 
economy, and in the structure of exports and imports, or in investments and savings. Intersectoral 
balance ("input-output" method) is an economic-mathematical balance model that characterizes 
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intersectoral production relations in the country's economy. It characterizes the relationship 
between the production of a product in an industry and the costs of products of all participating 
areas necessary to provide this product. The intersectoral balance methodology is now recognized 
in many countries around the world, where statistical authorities regularly prepare "input-output" 
tables and conduct quantitative analyzes reflecting the relationship in the national economy. 

Purpose: To study the method of intersectoral balance and identify the role of its application 
in the study of the structure of the national economy. 

Methodology: There are used a combination of observational and analytical methods in the 
investigation. 

Results of the study: The method of intersectoral balance in the analysis of economic activity 
makes it possible to determine and take into account the influence of cross indicators, as well as 
to establish ways for the effectiveness of production results. This approach allows assessing the 
potential of the country's regions and including production, which can significantly contribute to 
economic development. 

Key words: intersectoral balance, national economy, input-output model, production 
consumption, final consumption, gross output. 
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ELMİ-TEXNİKİ SFERADA İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLATİ 

FORMALARI 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi- Müasir şəraitdə innovasiyalı iqtisadiyyatın, yeni bilik və təcrübənin tət-

biqi vasitəsilə elmi-texniki sferada innovasiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili formalarına dair əsas-
landırılmış təklif və tövsiyələr işləyib hazırlamaqdır. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiqat prosesində sistemli yanaşma, ümumiləşdirmə və müqa-
yisə, təhlil və sintez, qruplaşdırma və deduktiv metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - tədqiqatın əsas nəticələri və irəli sürülən təkliflər elmi-texniki 
sferada biznes-inkubatorların,texnoparkların,texnopolislərin rolu və bu tipli strukturlar  arasında 
elmi əməkdaşlığın uzlaşdırılmasını təmin edən kiçik  (vençur) firmaların mövqeyinə dair layihə-
lərin işlənib hazırlanmasında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqat nəticələri - İnnovasiya biznesinin inkubatorlarının inkişafı gələcək texnoparkların 
əsası və özəyi olmaqla, iqtisadi artımın təmin olunmasının  başlıca  amili kimi qiymətləndirilmiş-
dir. 

Tədqiqatın orijinallıgı və elmi yeniliyi. Milli iqtisadiyyatda texnoparkların fəaliyyət göstər-
məsi və onların regional inkişaf tələblərinə uyğun olaraq təşkil edilməsi məsələləri ilk dəfə tədqiq 
edilmişdir. 

Açar sözlər: innovasiya fəaliyyəti, innovasiyalı inkişaf, elm, bilik, texnologiya.  
 

Giriş 
İnnovasiya iqtisadiyyatında elmi və texnoloji biliklərin təsiri altında maddi istehsalın ənənəvi 

sferaları transformasiyaya uğrayır və özünün texnoloji əsasını radikal dəyişir. Yeni biliklərə və 
təcrübəyə istinad etməyən istehsal innovasiya iqtisadiyyatında həyat qabiliyyətli olmur. İnforma-
siya texnologiyaları, kompüterləşdirilmiş sistemlər və yüksək texnoloji istehsalatlar innovasiya 
iqtisadiyyatının 35 bazis sistemlərindəndir. İnnovasiya iqtisadiyyatının əsas nəticələri beynəlxalq 
bazarda rəqabət qabiliyyətinə malik olan innovasiya məhsullarıdır. Müqayisə üçün qeyd etmək 
istərdik ki, RF-də beynəlxalq patent sifarişləri Koreya ilə müqayisədə 7 dəfə və ABŞ-la müqayi-
sədə isə 70 dəfə az rəsmiləşdirilir. RF-də texnoloji innovasiyalara çəkilən məsrəflərin sənaye məh-
sullarının dəyərində payı 1%-dən bir qədər çox, Almaniyada – 5%-dir. İnnovasiya məhsulları RF-də 
ümumi daxili məhsulun (ÜDM-in) 1%-dən bir qədər az hissəsini, İtaliyada, İspaniyada və Portu-
qaliyada- 10%-20%-ə qədər, Finlandiyada – 30 % təşkil edir [5, s. 31]. 

Milli iqtisadiyyatımıza gəldikdə isə onu qeyd etmək istərdik ki, AR-də innovasiya iqtisadiyya-
tının formalaşdırılması digər MDB ölkələrində olduğu kimi böyük səylər və investisiyalar tələb 
edir. İlk növbədə deyilən məsələlər sənayenin aparıcı sahələrində - maşınqayırmada, dəzgahqayır-
mada, cihazqayırmada olan texniki yenidən silahlanma probleminə aiddir. Ölkənin aparıcı eks-
pertlərinin fikirlərinə görə iqtisadiyyatın bütün sahələrində avadanlıqların praktiki köhnəlməsi 70-
90-%-ə çatır. Bu səbəbdən də hətta indiki gündə ETTKİ-nin indidən genişləndirilməsi və ixtira-
çılıq fəaliyyətini stimullaşdırsaq yaxın gələcəkdəki qoyulan vəzifələri yerinə yetirə bilmərik. Belə 
ki, ideyanı, ixtiranı təcrübədə reallaşdırmaq, hazır məhsula qədər başa çatdırmaq lazımdır. Bunun-
la əlaqədar olaraq innovasiyaların güclü sənayesini - özünə yol açan texnologiyalar yaratmaq və 
reallaşdırmaq qabiliyyətinə malik olan, çoxsaylı orta, kiçik sahibkarlıq strukturları, vençur fond-
ları, texnoparkları yaratmaq lazımdır. 

Elmi-texniki sferada İF-nin təşkilati strukturlarının tədqiq edilməsi  çox  önəmlidir.  İnnovasiya  
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təşkilatlarının İF-nin hər bir tipi digərlərilə mövcud ola bilirlər. Ona görə innovasiya təşkilatlarının 
tipi araşdırılarkən onların reallaşdırdığı üstün innovasiya strukturlarını və tiplərini nəzərdə tutmaq 
lazımdır. Qeyd olunan çoxnövlü formalara aparan innovasiya təşkilatlarının təşkilati inkişafı əsa-
sən elmin tətbiqi (sahəvi) sferalarında 2 qarşı duran-inteqrasiya və dezinteqrasiya təmayüllərinin 
uzlaşdırılması şəraitində baş verir. Nəticədə elmi-texniki sferada yeni təşkilati strukturlar: inkuba-
torlar, texnoparklar, texnopolislər və i.a. yaradılır. Bu zaman innovasiya menecmentinin təşkilati 
strukturları arasında kiçik (çox zaman vençur) firmalar xüsusi rola malik olurlar. Böyük olmayan 
kollektiv yeni ideyaları daha çevik dərk edər və generasiya edə bilər. 

İF-nin inkişafına dəstək verən strukturlar arasında texnoparklar xüsusi rol oynayırlar ki, burada 
da giriş resursları (əsas və dövriyyə fondları, investisiyalar, intellektual resurslar) çıxışdakı inno-
vasiya xidmətlərinə çevrilirlər. Həmin strukturlar ölçülərinə, fəaliyyət növlərinə, giriş resurslarının 
və çıxış xidmətlərinin həcminə görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilərlər. Müvafiq xarakteristi-
kalar böyük intervalda dəyişə bilər və elmi “otellərin” sadə strukturundan formaları müəyyən edir. 
Bunlar böyük olmayan binanın birində yerləşdirilə və 2-3 növdə xidmət göstərə bilər. Adı çəkilən 
xidmətlər texnopolislər yaxud elmi regionlara qədər böyük məkanı tutmaqla yanaşı innovasiya 
oriyentasiyalı mürəkkəb regional iqtisadi kompleksi ifadə edə bilərlər. Artma dərəcəsinə görə tex-
nopark strukturlarını belə düzmək olar: inkubatorlar - texnoparklar - texnopolislər - elm və texno-
logiya regionları. 

Biznes - inkubator – kiçik innovasiya təşkilatlarının yaranması və effektli fəaliyyəti üçün əlve-
rişli şəraitin yaradılmasına ixtisaslaşdırılan, orijinal elmi-texniki ideyaları reallaşdıran struktur-
lardır. Bu kiçik innovasiya təşkilatlarına maddi (ilk növbədə, elmi avadanlıq və yerləşdirmə bi-
nası), informasiya, məsləhət və i.a. xidmətlər təqdim etməklə nail olunur. İnkubator çoxfunksional 
mürəkkəb kompleksi ifadə etməklə geniş siyahıda innovasiya xidmətlərini reallaşdırır. Bir qayda 
olaraq o, bir və ya bir neçə binaları tutur. İnnovasiya təşkilatları özünün profilindən asılı olaraq 
inkubatordan bu və ya digər innovasiya xidmətləri dəstini alır yaxud icarəyə görürür ki, buraya da 
yerləşdirilən binanın icarəsi mütləq daxil olunur. Firma-müştərinin inkubasiya dövrü adətən 2-3, 
daha aralı 5 il uzanır. Bu müddətin bitməsinə görə innovasiya təşkilatı inkubatoru tərk edir və 
müstəqil fəaliyyətə başlayır. 

İnkubatorda aparılan aşağıdakı növ işləri bir-birindən ayırmaq olar: 
1. Təklif edilən yeniliyin və layihənin doğruluğunu müəyyən edən elmi-texniki ekspertizalar 

daxil olmaqla innovasiya layihələrinin ekspertizası, həmçinin ekoloji və kommersiya ekspertiza-
ları (konyunktur öyrənilmələr, yeni əmtəənin gələcəkdə bazar qiymətləndirməsi və gözlənilən 
mənfəət); 

2. İnvestorların axtarışı və lazım olduqda zəmanətlərin təmin edilməsi; 
3. Güzəştli şərtlərlə yerlərin, avadanlıqların, sınaq istehsal xidmətlərinin təqdim olunması; 
4. Güzəştli şərtlərdə hüquqi, reklam, informasiya, məsləhət və digər xidmətlərin göstərilməsi 

və s. 
Texnoloji park – kifayət qədər mürkkəb funksional yığcam yerləşdirilən kompleks ərazi-elmi 

istehsalat birliyidir. Onun əsas  vəzifəsi kiçik elmtutumlu firmaların-müştərilərin inkişafı üçün 
maksimal əlverişli mühitin formalaşdırılmasından ibarətdir. Texnoparkın tərkibinə elmi müəs-
sisələr, ali təhsil ocaqları və sənaye müəssisələri, həmçinin informasiya, sərgi kompleksləri, servis 
xidmətləri daxil ola bilər. Burada komfortlu mənzil-məişət şəraitinin yaradılması nəzərdə tutulur. 
Ümumi olaraq texnoparkın strukturu şəkil 1.1-də göstərilmişdir. 

Texnoparkın struktur vahidi mərkəzdir, lakin daha əsas mərkəzlərin siyahısına: tədqiqat mər-
kəzləri, inkubatorlar, elmi-texnoloji komplekslər (innovasiya mərkəzləri), sənaye zonası, marke-
tinq mərkəzləri, öyrətmə mərkəzləri və s. aiddir. Sadalanan mərkəzlərin hər biri ixtisaslaşdırılmış, 
məs., tədqiqat işlərinin aparılması ilə yaxud hər hansı müəyyən texnoloji istiqamət üzrə yenidən 
hazırlıqla əlaqədar xidmət dəstlərini reallaşdırır [7, s. 312]. 
  



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(67)-2022  
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.1. Texnoparkın strukturu 
 
Milli iqtisadiyyatımızda texnoparkların fəaliyyət göstərməsini və onların fəaliyyətinin milli ma-

raqlarımıza uyğun olmasını nəzərə alaraq onların özəyində duran bölmələrə nəzər salaq (1.2). 
Sxemdən göründüyü kimi texnoparkların məqsədi vençur firmalarla əlaqədardır. Adı çəkilən fir-
malarda riskli yeni ideyalar gerçəkləşdirilməklə tədqiqat laboratoriyalarında, sonra isə təcrübi 
istehsallarda innovativ məhsullar hazırlanır. Texnoparkların fəaliyyət göstərməsi elmi-texniki fəa-
liyyətin kommersiyalaşdırılmasına və innovasiyaların maddi istehsalat sferasında irəlilədilməsin-
də sürətləndirilməsinə əsaslanır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1.2 Texnoparkların təsisçilərinin bazis sxemi və həll etdiyi vəzifələr 
 
Ən yüksək inteqrasiya təmayüllərinin meydana gəlməsi texnopolis (elmi park, texnoloji park) 

hesab olunur. Bu bir neçə yüz təşkilatdan, sənaye firmalarından (ən çox kiçik), tətbiqi, vençur 
təşkilatları və yeni ideyaların yaranmasında və onların tezliklə kommersiyalaşdırılmasında maraq-
ları əlaqələndirən digər idarələrdən ibarət konqlomeratı (birləşməni) ifadə edir. 

Elmi mərkəzlər 

Texnopark: 
 
- biliklərin və ixtiraların 
texnologiyalara çevrilməsi; 
- texnologiyaların kommersiya 
məhsulu halına salınması; 
- texnologiyaların sənayeyə 
ötürülməsi; 
-elmtutumlu firmaların 
formalaşdırılması; 
-sahibkarların hazırlanması 

Sahibkarlar 

Maliyyə 
institutları 

Digər strukturlar 
(dövlət idarəetmə 
orqanları, ictimai 
təşkilatlar və i.a.) 

Universitet 
kompleksi 

Sənaye 

Regional və 
yerli hakimiyyət 

Region-şəhər rayon 

Texnoparkın müdiriyyəti 

Ekspert şurası 

Kollektiv istifadə 
bölmələri Kiçik müəssisələr 

Konsaltinq şirkətləri 

Təcrübəvi istehsallar 

Tədqiqat laboratoriyaları 

Vençur firmalar 
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Texnopolis ayrıca şəhər bazasında, iqtisadiyyatda yaradılan tam elmi-istehsalat strukturunu ifa-
də edir ki, burada da texnoparklar və inkubatorlar nəzərəçarpan rol oynayırlar. Texnopolislərin 
çərçivəsində kadrların hazırlığı daxil olmaqla tam innovasiya tsikli həyata keçirilir. 

Texnopolis texnoparka oxşar strukturdur, lakin buraya böyük olmayan şəhərlər (yaşayış mən-
təqələri) - elmi şəhərciklər daxil edilir. Onların inkişafı bu məkanda yerləşdirilən elmi və elmi-
istehsalat kompleksinə məqsədyönlü oriyentasiya edilmişdir. 

Kiçik firmaların birləşməsinin məcmusu mürəkkəb infrastruktur yaradır ki, bu da iri innova-
siyalar üçün zəruri və yetərlidir. Texnopolisin mərkəzi, onun əsas həlqəsi adətən-fundamental bi-
liyin generatoru və daşıyıcısı, innovasiyanın əsasında duran iri universitet hesab edilir. 

Müxtəlif sahə istiqamətində olan elmi və təhsil müəssisələrinin qonşuluğu fənlərarası (“elmin 
qovşağında”) tədqiqatları, işləmələri və ideyaların intensiv mübadiləsini təmin edir. Texnopolis-
lərin ayrılmaz elementi vençur firmalar və səhmdar kommersiya bankları olmalıdır. 

Özünəməxsus sahibkarlıq formasından biri – riskli (vençur) biznes hesab olunur. Bu formanı 
axtarış tədqiqatlarında təşkiletmənin amerikan praktikası yaratdı. Vençur biznes tədqiqatlarda və 
işləmələrdə, habelə yeni məhsulun istehsalında ixtisaslaşan müstəqil böyük olmayan firmalarla 
təqdim edilir. Onları elmi-tədqiqatçılar, mühəndislər, novatorlar yaradırlar. Belə biznes ABŞ-da, 
Qərbi Avropada, Yaponiyada geniş yayılmışdır [8, s. 112]. 

Vençur firmalar birliklərdən alınan vəsaitlərlə saziş əsasında yaradılır. Bir qayda olaraq belə 
firmalar bir neçə hüquqi və fiziki şəxslər (bəzi hallarda eyni zamanda həm hüquqi və fiziki şəxs-
lərdən), yaxud iri şirkətlərin və bankların kreditləri və pul qoyuluşları hesabına yaradılır. Vençur 
firmalar 2: müstəqil vençur və iri müəssisələrin daxilində olan (daxili risk layihələri) təşkilati for-
malarda yaradılır. 

Vençur kapitalı təkcə iri şirkətlərin deyil, həm də bankların, dövlətin, sığorta, pensiya və digər 
fondların yüksək dərəcəli riskli sferalara, yeni genişləndirilən və ya kəskin dəyişdirilən biznesə 
vəsaitlərin qoyuluşudur. 

İP-lərin intensivliyinə istiqamətlənən böyük olmayan təşkilati formalar arasında injinirinq və 
tətbiq həyata keçirdilən firmalar böyük rol oynayırlar. İnjinirinq firmaları bir növ elmi-tədqiqat və 
işləmələr arasında birləşdirici həlqədir. Bu birləşmə bir tərəfdən yenilikçilik, digər tərəfdən isə 
istehsal arasında baş verir. İnjinirinq fəaliyyəti layihələndirmə, istehsal, maşın və avadanlığın 
istismarı, istehsal proseslərinin onların funksional təyinatı, təhlükəsizliyi və qənaətliliyi uçota alın-
maqla təşkili üzrə fəaliyyətlə sənaye mülkiyyətli obyektlərin yaradılması ilə bağlıdır.  

İqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə məhz iri milli və transmilli korporasiyalar (TMK) və ma-
liyyə sənaye qrupları (MSQ) iqtisadiyyatda hakim mövqe tuturlar. Yeni elmtutumlu istehsal sahə-
ləri əsasən iri korporasiyalarla təmsil edilirlər. Beləliklə, ABŞ-da elektron sənaye üçün avadanlığın 
buraxılışı ilə minlərlə firma məşğuldur, lakin onlardan 14-ünün üzərinə müvafiq satışların həcmi-
nin yarıdan çoxu düşür. Perspektivli kompüter istehsalında yalnız 4 firmanın xüsusi çəkisi 74 % 
təşkil edir. Oxşar situasiya digər iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdə müşahidə olunur. Burada iri 
istehsal şirkətləri güclü şaxələnmiş maliyyə təsisatları (kommersiya bankları, sığorta və investisiya 
şirkətləri), nəqliyyat, ticarət və informasiya strukturları ilə üzvi əlaqədardırlar. Bu birliklər MSQ-ni 
əmələ gətirirlər [6, s. 132]. 

MSQ-nin formalaşdırılması prinsiplərinin araşdırılması olduqca vacibdir. Məs., hər hansı məh-
sulun istehsalının texnologiyası mövcuddur ki, onun da həyata keçirilməsi bir çox əməliyyatların 
(yığım, ilkin xammalın emalı, yekun məhsulun hazırlanması) yerinə yetirilməsini tələb edir. Həm 
də texnologiyanın sahibi vardır. Sonuncu nəticənin təmin edilməsi üçün texnologiyanı istehsala 
tətbiq etmək lazımdır. Vahid texnoloji tsikllə əlaqədar müəssisələr qrupunun formalaşdırılması 
məsələsi yaranır. Zənciri MSQ-nin idaeəedici şirkəti formalaşdırır. 

Texnoloji tsiklin formalaşması üçün maliyyə vəziyyətinin təhlilinin nəticələri, aktivlərin struk-
turu və dövriyyə vəsaitlərinin təhlilinin nəticələri mühüm əhəmiyyətə malikdir. Potensial iştirak-
çıların maliyyə vəziyyəti hərtərəfli təhlil edildikdən sonra elə müəssisələr seçilir ki, onların texno-
loji tsikldə iştirakı məqsədəuyğun görünür. 
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Seçimin müsabiqəsi keçirilərkən əsas meyar texnoloji dəyərlilik meyarıdır (Ktd): 

K td = NM TTU    (1.1) 

Burada N-texnoloji tsiklin çərçivəsində istifadə oluna bilən məhsul istehsalının nəticəsidir, 
man.; M-texnoloji tsiklin çərçivəsində istifadə oluna bilən məhsul istehsalının məsrəfləridir (maya 
dəyəridir); TTU-texnoloji tsiklin çərçivəsində istifadə oluna bilən məhsul istehsalının texnoloji 
tsiklinin uzunluğudur. Adı çəkilən meyar (Ktd) texnoloji tsiklin çərçivəsində istifadə oluna bilən 
məhsul istehsalının effektliyini xarakterizə edir. 

MSQ daxilində müstəqilliyin tətbiq edilməsilə eyni zamanda bölmənin fəaliyyətinə sərt nəzarət 
etmək üçün büdcə komandaları sistemi daxil oluna bilər. Belə olduğu təqdirdə komanda hər ay 
özünün idarə edilən büdcəsini müdafiə etməlidir. Hər bir komandanın işinin korporativ effektliyi 
aşağıdakı alqoritmə görə hesablana bilər [4, s.178]. 

• Komandanın hər birinin MSQ-nin ümumi xərclərində məsrəf payı (MPki) hesablanır. Hər bir 
komandanın məsrəflərinin məcmusu onun idarəçiliyində olan aktivlərinin balans dəyəridir 

MPki=
X X     (1.2) 

burada Xki və XMSQ müvafiq olaraq i-ci komandanın və MSQ-nin xərcləridir. 
• Hər bir komandanın MSQ-nin məcmu xalis mənfəətindəki payı (PMki) hesablanılır: 

PMki=
M M    (1.3) 

burada Mki və MMSQ müvafiq olaraq i-ci komandanın və MSQ-nin xalis mənfəətləridir. 
RF-də olduğu kimi Azərbaycanda da sahə nazirliklikləri ləğv edildikdən sonra elmtutumlu 

məhsulların yaradılmasının texnoloji zənciri süqut etdi. İstehsalat və elmi istehsal birlikləri trans-
formasiyaya uğradılar, müəssisələr bazarın müstəqil subyektlərinə çevrildilər. Belə şəraitdə Elmi 
Tədqiqat İnstitutları və Konstruktor Büroları sürətlə iflasa uğradılar, müəssisələr texniki geriyə 
qaldılar. 

Elmi-texniki potensialın qorunmasının perspektivli forması MSQ-nin yaradılması ola bilər. On-
lar maliyyə və sənaye kapitalının inteqrasiya formalarından biridir. 

Milli iqtisadiyyatımızada MSQ-nin yaradılması təkcə təşkilatların yaşamasının yollarından biri 
deyildir. Lakin onların inkişafı nəticəsində qruplar, ümumi məqsədə nail olmaq üçün özünün iş-
güzar tərəfdaşlarını birləşdirə bilən, təşəbbüskar sahibkarlar yaradılır. MSQ-yə daxil olmayan bir 
sıra müəssisələrdə hazırlanan nau-haular, patentlər, maraqlı elmi-tədqiqat işləmələri vardır. Ancaq 
onların reallaşdırılması üçün bir qayda olaraq maliyyə resursları kifayət deyildir. Belə olduğu təq-
dirdə MSQ təşkilatları müəssisənin mövcud elmi-texniki potensialının tam həcmdə reallaşdırıl-
ması imkanı yaradır 

AR-də qeyri-neft sənaye sahələrindən biri olan nəqliyyat sektorunda da səmərəli fəaliyyət gös-
tərmək məqsədilə müxtəlif tipli cəmiyyətlər yaradılmışdır. Onlara misal olaraq “Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC-ni, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Bakı Metropoliteni” QSC-ni və Bakı Nəq-
liyyat Agentliyinin tabeliyindəki “BakuBus” MMC-ni və s. göstərmək olar. Daşınma sahəsində 
çoxsaylı funksiyaları və günün tələbləri səviyyəsində müxtəlif yenilikləri gerçəkləşdirməklə adı 
çəkilən təşkilatların səmərəli fəaliyyət göstərməsi məqsədilə AR Prezidentinin 12.02.21-ci il tarixli 
2500 nömrəli Sərəncamına əsasən Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilmişdir 
[10]. 

Ölkəmisdə MSQ-nin fəaliyyəti 23.04.96-cı il tarixində AR prezidenti tərəfindən təsdiqlənmiş 
№ 69-IQ-li “Maliyyə-sənaye qrupları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na əsasən 
yaradılmaqla fəaliyyət göstərir. Bu qanunun 6-cı fəslində ölkəmizdə MSQ-nin yaradılması, fəaliy-
yəti və ləğv olunmasının hüquqi əsasları haqqında müddəalar müəyyən edilmişdir. Qəbul olunan 
qanuna əsasən MSQ daxilində Qanunla nizamlanmayan məsələlər ölkəmizdəki digər aktlarla, elə-
cə də MSQ-nin təsis olunmasına aid sazişlə və iştirakçıların arasındakı təsdiqlənən razılaşmalarla 
nizamlana bilər. Göstərilən qanunun I fəsilində deyilir ki, MSQ öz aktivlərini tamamilə və ya 
qismən birləşdirmiş hüquqi şəxslərin (əsas və törəmə müəssisələrin) məcmusudur. Onun məqsədi 
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əsasən səmərəliliyi yüksəltməkdən, ixrac potensialını artırmaqdan və investisiya cəlbediciliyini 
gücləndirməkdən ibarətdir [1]. 

Geostrateji baxımdan əlverişli coğrafi mövqedə yerləşən milli iqtisadiyyatımızda indiki gündə 
3910-dan çox yeni təşkilati formalarla müəssisələr fəaliyyət göstərir. Onlara əsasən yuxarıda adları 
çəkilən qurumlardan başqa assosiasiyaları, mərkəzlərı, kredit ittifaqlarını, şəbəkələri və s. misal 
göstərmək olar. Elmi-tədqiqat işlərinin kommersiya baxımından reallaşdırılmasına gəldikdə isə 
qeyd olunmalıdır ki, bu sahədə fəaliyyətlər hələ başlanğıc mərhələsindədir. Həm də deyilənlərlə 
əlaqəli hərtərəfli qanunvericilik aktlarının yaradılmasına böyük ehtiyac duyulur. AR-də milli inno-
vasiya sahəsində çoxsaylı işlər görülsə də bu istiqamərdə bir sıra işlər yarımçıq qalmaqda davam 
edir. Ölkədə yaradılan və sözün həqiqi mənasında fəaliyyət göstərə bilən innovasiya mərkəzlərinin 
miqdarı həddindən ziyadə aşağıdır. Təbii ki, göstərilən bu çatışmamazlıqlar elmi-texniki inkişafı 
buxovlayır və nəticə etibarı ilə biznes proseslərində zəruri xidmətlərin həyata keçirilməsi məsələ-
sinə öz mənfi təsirlərini göstərməkdədir. Ali təhsil müəssisələrində elmi-tədqiqat işlərinin zəif təş-
kil olunması, elmi-tədqiqatların səmərəliliyinin artırılması məqsdilə elmi mərkəzlərin fəaliyyətinin 
nəticəliliyə yönləndirilməməsi təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini tələb edir. Bu baxımdan 
elmi tədqiqatların aparılması günün tələblərinə uyğunlaşdırılmalı, onlar beynəlxalq tələblər səviy-
yəsinə qaldırılmalı və universitetlər arasında adı çəkilən sahədə əməkdaşlıq gücləndirilməlidir. Bu 
məqsədlə qrantlar müəyyən olunmalı, mütəmadi olaraq elmi tədbirlər və layihələr həyata keçiril-
məlidir. AR Prezidentinin 6.12.16-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiqini tapmış “AR-də telekom-
munikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müasir 
dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) məhsullarının geniş çeşidinin hazırlan-
ması, elm və texnolologiya bazarlarına çıxarılması məsələlərinin aktuallığı xüsusi vurğulanmışdır. 
Lakin bu məqsədlə elmə çəkilən xərclərin, xüsusilə elmi-tədqiqat layihələrinə qoyulan vəsaitlərin 
artırılması tələb olunur. AR-də son 10-15 ildə bu istiqamətdə dövlət büdcəsindən elmə çəkilən 
xərclərin həcmi bir neçə dəfə artırılmışdır. Həmin maliyyə vəsaitlərində adı çəkilən xərclərin həc-
mi aşağı səviyyədə olmaqla onların çoxu elmi-tədqiqat müəssisələrinin əməkhaqqı (ə/h) və ona 
bərabər sosial ayırmalarına, vergi ödənişlərinə istiqamətləndirilir. 

Ölkəmizdə universitet ərazisində kiçik müəssisələr və tədqiqat qurumları ətrafında birləşən tex-
nopark yaradılmışdır. Onun yaradılmasında əsas məqsəd bunlardır: 

1. Aparılan tədqiqatların nəticələrinə istinad edərək yeni intensiv təşkilatların formalaşmasına 
və inkişafına kömək etmək; 

2. Səmərəli investisiya layihələrinin axtarışı və ekspertizası; 
3. Yeni ideya axtarışı və onların gerçəkləşdirilməsi yollarının müəyyən edilməsi; 
4. Alınan nəticələrin kommersiyalaşdırılması məqsədilə ali təhsil müəssisələri ilə qarşılıqlı əla-

qələrin gücləndirilməsi; 
5. Universitetlər və elmi təşkilatlar üçün yeni gəlir mənbələrinin meydana gəlməsinin stimul-

laşdırılması; 
6. Yeni maliyyə mənbələrinin axtarışı; 
7. Elmi və yenilikçilik sahəsi üçün kadr hazırlığı və s. 
Adı çəkilən texnoparka informasiya dəstəyi verilməklə yanaşı onlara ixtisaslaşdırılan proqram 

məhsulları təqdim olundu. Göstərilənlərlə yanaşı bu texnoparklara elmi və metodiki vəsaitlər də 
təqdim edildi [2]. 

İndiki gündə AR-də texnoparkların yaradılması, fəaliyyət göstərməsi və sürətlə inkişaf etdiril-
məsi üçün əlverişli şərait vardır. Bu baxımdan da dövlətimizin İKT üzrə gerçəkləşdirdiyi siyasət 
nəticəsində qəbul olunan qanunlar belə təşkilati formaya malik olan innovasiya strukturlarının ya-
radılmasına zəmin yarada bilər. Yaxın gələcəkdə iqtisadiyyatın davamlı inkişaf etdirilməsi İKT 
üzrə gələcəkdə yaradılan texnoparklar sayəsində daha da gücləndiriləcəkdir [3, s. 4]. 

Qeyd olunmalıdır ki, AMEA-da, eləcə də Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdində 
çoxsaylı texnoparklar fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, AR-də az da olsa bu 
istiqamətdə işlər görülməkdədir [67]. 
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Beləliklə, demək olar ki, innovasiya təşkilatlarının təşkilati inkişafı əsasən 2 qarşlıqlı təmayülün 
uzlaşdırılması: inteqrasiya və dezinteqrasiya şəraitində tətbiqi elm sferasında baş verir. Nəticədə 
elmi - texniki sferada yeni təşkilati strukturlar: inkubatorlar, texnoparklar və texnopolislər və s. 
yaradılır. Belə oılduğu təqdirdə innovasiya menecmentinin təşkilati strukturlarında vençur (kiçik) 
firmaların rolu xüsusilə artmış olur. Belə ki, onlarda çalışan kiçik kollektivlə yeni ideyaları daha 
çevik qəbul eləmək və generasiya etmək mümkündür. 
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Организационные формы  инновационной деятельности в научно-технической сфере 
 

Резюме 
Цель исследования - разработка обоснованных предложений и рекомендаций по фор-

мам эффективной организации инновационной деятельности в научно-технической сфере 
на основе применения новых знаний и опыта инновационной экономики в современных 
условиях. 

Методология исследования - в процессе исследования использовались системный под-
ход, обобщение и сравнение, анализ и синтез, группировка и дедуктивные методы. 
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Практическая значимость исследования – основные результаты исследования и пред-
ложенные предложения могут быть использованы при разработке проектов о роли бизнес-
инкубаторов, технопарков, технополисов в научно-технической сфере, положении малых 
(венчурных) фирм. которые обеспечивают согласование научного сотрудничества между 
этими типами структур. 

Результаты исследования - Развитие инновационных бизнес-инкубаторов, являющих-
ся основой и ядром будущих технопарков, оценено как основной фактор обеспечения эко-
номического роста. 

Оригинальность и научная новизна исследования. Впервые изучены вопросы функ-
ционирования технопарков в народном хозяйстве и их организации в соответствии с тре-
бованиями регионального развития. 

Ключевые слова: инновация, технопарк, технополис, венчурный, развитие, фирма, 
организация.   
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Organizational forms of innovation activity in the scientific and technical sphere 
 

Summary 
The purpose of the research is to develop justified proposals and recommendations on the 

forms of efficient organization of innovation activity in the scientific and technical sphere through 
the application of new knowledge and experience of the innovative economy in modern conditions. 

Research methodology - systematic approach, generalization and comparison, analysis and 
synthesis, grouping and deductive methods were used in the research process. 

Application importance of the research - the main results of the research and the proposed 
proposals can be used in the development of projects on the role of business incubators, 
technoparks, technopolises in the scientific and technical sphere, and the position of small 
(venture) firms that ensure the reconciliation of scientific cooperation between these types of 
structures. 

Research results - The development of innovation business incubators, being the basis and 
core of future technology parks, was evaluated as the main factor of ensuring economic growth. 

Originality and scientific innovation of research. The issues of functioning of technological 
parks in the national economy and their organization in accordance with regional development 
requirements were studied for the first time. 

Key words: innovation, technopark, technopolis, venture, development, form, organization. 
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MEDİA PLATFORMALARINDA YERLƏŞDİRİLƏN REKLAMLARIN İSTEHLAKÇI 
DAVRANIŞINA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – müxtəlif media platformalarındakı reklamların və onun istehlakçı dav-
ranışına təsirlərinin qiymətləndirilməsi və media platformalarına sərmayə qoymaqla reklamların 
obyektivliyini yüksəltməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası –  media platformalarına sistemli və kompleks yanaşma, habelə 
reklamın istehlakçı davranışına təsirinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı inno-
vativ metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – reklam menecerləri təklif  olunmuş  metodologiyaya əsasla-
naraq, media platformalarına sərmayə qoymaqla reklamların istehlakçı davranışına təsirinin ob-
yektivliyini artıra bilərlər. 

Tədqiqatın nəticələri –  rəqabət mühitində rəqəmsal media  platformalarından istifadənin in-
novativ üsullarından istifadə etməklə,  reklam olunan məhsul və ya xidmət üzrə yüksək istehlakçı 
bazarlarına  daxil  olmaq  olar. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – müasir tələbata uyğun olaraq media platformalarına 
reklamları yerləşdirməyin və eyni zamanda reklamın effektivliyinin qiymətləndirilməsinin inno-
vativ üsulları təklif edilmiş və buna əsaslanaraq istehlakçılar tərəfindən brendə marağın yaradıl-
ması və   məhsulu bəyənmə səbəbləri tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: reklam, reklamın effektivliyi, reklam ilə bağlı istehlakçı davranışı mərhələləri. 
 

Giriş 
Araşdırmalardan  belə nəticəyə  gəlinir ki, istehlakçıların reklam vasitəsi ilə məhsul aldıqdan 

sonra maarifləndirmə, maraq, satınalma və s. kimi davranışlarının tədqiq  edilməsi xüsusi  əhəmiy-
yət kəsb edir. Belə ki, müxtəlif media reklamlarından istehlakçıların informasiya gözləntiləri ta-
mamilə fərqlidir. Bu səbəbdən, reklamların istehlakçı davranışlarına təsirinin tədqiq edilməsi va-
cibdir. 

Məhz bu tədqiqatlardan  irəli gələrək, Amerika iqtisadçıları Doyle və Saunders (1990) [1]  qeyd 
edir ki, “Müxtəlif medianın xüsusiyyətləri və onun istehlakçılara dərhal və uzunmüddətli təsirləri 
də müxtəlifdir”. Məsələn, televiziya fiziki nümayiş tələb edən məhsul kateqoriyaları üçün daha 
uyğun olan yüksək keyfiyyətli audio-vizual məzmuna imkan verir. “Radio audio məzmun təklif 
edir və yerli bazarlara xidmət göstərən müəssisələr üçün ən uyğundur” deyə Amerika iqtisadçısı 
Petersen (2018) [2] fikir irəli sürmüşdür. Amerika iqtisadçısı Berkowitz və İngiltərə iqtisadçıları 
Allaway və D'Souza (2001) [3] müəyyən bir müddət ərzində müxtəlif media platformalarının is-
tehlakçıların yaddaşına təsirinin fərqli olduğu nəticəsinə gəlmişlər. Bu fikirlərdən yola çıxaraq 
qeyd etmək olar ki, televiziya reklamları ilkin olaraq istehlakçıların yaddaşına əhəmiyyətli təsir 
göstərir, lakin uzun müddət ərzində o, yaddaşlardan silinir. Bunun əksinə olaraq, jurnal ilkin olaraq 
istehlakçıların yaddaşına aşağı, lakin davamlı təsir göstərir, çünki oxucular jurnalı öz sürəti ilə 
oxuya bilirlər. 
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Reklam 
Məlumdur  ki, reklam, bir xidmət, məhsul və ya brendi insanlara tanıdan ödənişli ünsiyyət for-

masıdır. Hər gün davamlı olaraq istehlakçılar 5000-dən çox müxtəlif növ reklamla qarşılaşırlar. 
Bu səbəbdən, marketoloqlar və media planlaşdırıcıları marketinq sahəsi üzrə kampaniyalar yarat-
dıqdan sonra, hər bir reklam media növünün üstünlüklərini diqqətlə nəzərdən keçirməlidirlər. Mə-
lum olduğu kimi, media reklamlarının bir çox növləri mövcuddur. Marketoloqlar doğru növ rek-
lam mediasından istifadə etməklə, fərqli yollarla müxtəlif auditoriyalarla əlaqə saxlaya bilərlər. 
Hesablamalara görə, məhsulun ümumi dəyərinin 34 faizi məhz reklam xərclərinə aid edilir. Aşağı-
dakı sxemdə media reklamlarının növləri verilib (Sxem 1) [4]. 

 
 

                           
 

Sxem 1. Media reklamlarının növləri 
 
Sxem 1-də media reklamlarının qəzet reklamı, birbaşa mail, televiziya reklamı, radio reklamı 

və plakatlar kimi növləri qeyd olunub. Hər bir müəssisə öz brendini müxtəlif media reklamlarına 
müraciət etməklə tanıda bilər. Məsələn, sosial media müştəriləri dialoqa başlamağa təşviq edir, 
televiziya isə mesajları birtərəfli ünsiyyət vasitəsilə yayır. Müasir dövrdə ən yüksək hədəf kütləsi-
nə çatan media reklamı televiziya reklamlarıdır. Çünki gün ərzində ev, iş və digər yerlərdə televi-
ziyalar aktiv olur. Son zamanlar marketoloqlar reklamlar vasitəsilə zehnə maksimum müdaxilə 
etmənin yüksək zirvəsinə çatmağı hədəfləyirlər. Beləliklə, reklamlar, xüsusən biznesdə istehlakçı 
davranışına təsir edən marketinq strategiyasının mühüm hissəsidir.  

Amerika iqtisadçıları Kotler və Keller ilə Hindistan iqtisadçıları Koshy və Jha (2009) [5] isteh-
lakçının son satınalma etməzdən əvvəl müxtəlif mərhələlərdən keçdiyini bildirmişdilər. Almaniya 
iqtisadçısı Ehrenberg (1992) [6]  bir reklamın əvvəlcə maarifləndirmə və maraq yaratdığını və 
nəticədə məhsulun satınalma ilə nəticələndiyini irəli sürmüşdür. Ümumiyyətlə, media reklamla-
rının sizin brediniz üçün bir çox üstünlüyü var. Bu üstüklüklər aşağıda aydın şəkildə göstərilmişdir 
(Sxem 2) [7]. 

Sxem 2-dən göründüyü kimi media reklamlarının üstünlüyü həm biznes, həm də istehlakçı üçün 
müsbət geridönüş edir. Belə ki, məsələn, brendə inam istehlakçının düşüncəsində brendi zirvədə 
saxlayır, eyni zamanda müəssisənin gəliri artır. Yəni sonda həm istehlakçı, həm müəssisə razı 
qalır. 

 
 
 

qəzet

reklamı

televiziya 
reklamı

radio reklamıplakatlar

birbaşa mail
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Sxem 2. Media reklamlarının əsas üstünlükləri 
 
Reklamın effektivliyi 
İqtisadi  ədəbiyyatlarda reklamın effektivliyi dedikdə, istehlakçıların hər hansı bir məhsulu bə-

yənməsi və nəticədə satınalma davranışını həyata keçirməsi nəzərdə tutulur. Amerikanın sosial 
psixoloqları Fishbein və Ajzen (1975) [8]  ümumi məhsulun qiymətləndirilməsinin aktuallığı möv-
zusuna toxunmuşdular. Onlar məhsula münasibətin məhsulu almaq niyyətinə müsbət təsir göstər-
diyini və bu təsir vasitəsilə satışa müsbət təsir göstərdiyini proqnozlaşdırmışdılar. Amerika iqti-
sadçısı  Fill (1995) [9] hesab edirdi ki, bəzi media reklamları məhsula diqqəti cəlb etdiyi halda, 
digərləri məhsula inamı yüksəltmək üçün daha təsirli ola bilər. Amerika iqtisadçıları Berthon  
(1996) və Harveyə görə (1997) [10,11] medianın effektivliyi mediada təqdim olunan reklamın 
məqsədinə uyğun olaraq qiymətləndirilməlidir. Argentina iqtisadçısı Rimoldiyə görə  (2008) [12] 
reklam effektivliyi istehlakçıların satınalması ilə nəticələnən reklamları bəyənməsi hesab edilir. 
Amerika iqtisadçısı Mehta (2000) [13] reklamın effektivliyinin media seçimi və istehlakçıların 
media ilə əlaqəsi kimi bir çox amillərdən asılı olduğunu qeyd etmişdir. Amerika iqtisadçıları Nys-
veen və Breivik (2005) [14] qeyd etmişdilər ki, reklam məzmunu və medianın keyfiyyəti reklamın 
effektivliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

İstehlakçı davranışının mərhələləri   
Bir çox tədqiqatçılar tərəfindən istehlakçı davranışının beş mərhələsi müxtəlif bucaq altında 

tədqiq edilmiş və təklif edilmişdir. Nəticədə, bu tədqiqatçılar  mərhələlərlə bağlı ortaq bir perspek-
tiv əldə ediblər. Amerika iqtisadçıları Lavidge və Steiner 1961-ci ildə “Təsirlər iyerarxiyası” mo-
delini təklif etmişlər. Burada istehlakçıların satınalma davranışının altı addımdan ibarət olduğu 
bildirilirdi (Sxem 3) [15]. 

 
 
 

1. Brend tanınmasının yüksəlməsi

2. Brend inamının yüksəlməsi

3. Gəlirin artması

4. Biznesin potensial imkanlarının artması

5. Daha çox brend səlahiyyəti

6. Yüksək brend nüfuzu

7. Yüksək müştəri məmnuniyyəti
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Sxem 3. Təsirlər iyerarxiyası 
 
Sxem 3-ün hər bir mərhələsi ardıcıl şəkildə aşağıda qeyd olunub.  
Aaker (1991) [16] məlumatlılıq adlanan 1-ci mərhələni istehlakçıların müəyyən bir marka haq-

qında ümumi biliyi kimi izah etmişdi. Amerika iqtisadçısı Rowley (1998) [17] bu mərhələnin əsas 
cəhətinin müştəriləri məhsullarla tanış etmək olduğunu qeyd etmişdi. Bu mərhələdə əsas məqsəd 
məhsulun xüsusiyyətləri və üstünlüyü haqqında reklamlarda tam şəkildə məlumatı əks etdirmək-
dir. Ümumiyyətlə məlumatlılıq satınalma niyyətini yaradan ilkin mərhələdir. Yəni, hər hansı bir 
məhsulu satın almadan öncə istehlakçılarda həmin marka ilə bağlı məlumat olmalıdır. Tarix boyu 
müxtəlif iqtisadi tədqiqatçılar istehlakçı davranışı və marka məlumatlılığı arasında güclü əlaqə 
olduğunu sübut etmişdilər. 

Hər hansı brendə məxsus olan məhsulun faydalarını və xüsusiyyətlərini yaradıcı şəkildə nüma-
yiş etdirmək istehlakçılarda reklamlara maraq adlanan 2-ci mərhələni ortaya çıxarır. Brend marağı 
dedikdə, istehlakçının brend haqqında daha çox maraqlanması və onun haqqında öyrənmək istəyi 
nəzərdə tutulur (Sxem 4) [18]. 

 

 
 

Sxem 4. Brendə maraq yaratmağın 5 mərhələsi 
 
Brendə maraq yaratmaq üçün ilk öncə istehlakçının maraq dairəsi, istək və arzularını müəyyən 

etmək lazımdır. Sxem 4-də brendə maraq yaratmağın bir neçə üsulu qeyd edilib ki, marketoloqlar 
bu üsullardan istifadə edərək yüksək istehlakçı kütləsinə çata bilərlər.   

Araşdırmalara əsasən müəyyən olunmuşdur ki, istehlakçıların istifadə etdikləri brend məhsul-
ları davamlı olaraq müsbət təcrübə verirsə, istehlakçı zehnində brendin etibarlı olduğuna dair rəy 
formalaşır ki, bu da alış zamanı onlara rahatlıq verir. Bu prosses həmin məhsulun bəyənmə adla-
nan 3-cü mərhələsini formalaşdırır (Sxem 5) [19]. 

 
 
 

Satın 

alma

İnam

Üstünlük

Bəyənmə

Maraq

Məlumatlılıq

Bloq yazmaq

E-poçt 
kompaniyala

rından 
istifadə 
etmək

Reklamdan 
istifadə

Sosial mediada 
aktiv olmaq

Məhsul 
haqqında 
viral video 
hazırlamaq
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Sxem 5. İstehlakçıların məhsulu bəyənmə səbəbləri 

 
Hər bir istehlakçının istəyi müxtəlif olduğu üçün, məhsulu bəyənmə səbəbi də müxtəlif ola 

bilər. Sxem 5-də məhsul bəyənmənin əsas səbəbləri  qeyd olunmuşdur.  
Məhsulun üstünlüyü konsepsiyası istehlakçıların satınalma qərarlarına təsir edən məhsulun üs-

tünlüklərini formalaşdıran 4-cü mərhələni rəsmiləşdirir və məhsulun bazar tərəfindən mənimsə-
nilməsi üçün əsaslı səbəblər formalaşdırır. Məhsulun üstünlüyü brendin tanınmasını təmin edir. 
Ümumiyyətlə, hər bir firma öz məhsul brendini bazarlara çıxararkən məhsulun rəqib firmaların 
məhsulundan üstün olmasına çalışırlar. Bunun üçün çox firma istehlakçı tələblərini əvvəlcədən 
müəyyən edərək ona uyğun məhsul istehsal edir. Çünki, bazarlarda eyni məhsulun bir çox növünə 
rast gəlmək mümkündür.  

Brend inamı biznesinizin nə təklif etdiyini, müştərilərə necə müraciət etmək istədiyinizi bilmək 
və həllər təqdim etmək üçün güclü təmələ malik olmaqdır və bu özündə 5-ci mərhələni əks etdirir. 
Bu təməl yalnız vizit kartları kimi maddi elementləri deyil, həm də etibarlılıq, ardıcıllıq və fəda-
karlıq kimi daxili elementləri ehtiva edir. İnam istehlakçılara daha tez və daha yaxşı qərarlar qəbul 
etməyə kömək edir. Digər tərəfdən bu, vaxta qənaət etməyə yardımçı olur. Belə ki, hər hansı bir 
brendə inam yarandıqdan sonra istehlakçı o brendə aid olan məhsulu təkrar-təkrar araşdırmağa 
ehtiyac duymur (Cədvəl 1) [20]. 

 
Cədvəl 1. 

Müştərinin brendə inamını yaratmağın 10 yolu 
 

1. Müştəri ehtiyaclarını təxmin edin 
2. Məhsul haqqında biliklə bağlı şəffaf olun 
3. Səhvlərinizi qəbul etməyi bacarın 
4. Aydın ifadə etməyi bacarın 
5. Müştəri təcrübələrini paylaşın 
6. Alış təcrübəsini asanlaşdırın 
7. Empatiya qurmağı bacarın 
8. Vədlərə əməl edin 
 
Brendə inamın yaranması hər bir müəssisə üçün çox önəmli və vacib mərhələdir. Çünki, bu 

mərhələ müştərini daimi müştəriyə çevirir. Cədvəl 1-də brendə inam yaratmağın yolları aydın şə-
kildə verilib. Cədvəldən də göründüyü kimi, inam ilk öncə müştəri ilə düzgün ünsiyyət qurmaqla 
yarana bilər. 

Satınalma adlanan sonuncu mərhələ məhsulun istehlakçı tərəfindən müəyyən bir məbləğ mü-
qabilində satın alınmasıdır. Ümumiyyətlə satınalma, məhsul və ya xidmətin alınması aktı hesab 
edilir. Ərəb iqtisadçıları Saleem və Abideen (2011) [21] qeyd etmişdilər ki, müəyyən reklamlar 
emosional reaksiya yaradır və bu satınalmaya əhəmiyyətli təsir göstərir. Reklamda satınalma nöq-
təsi var ki, bu nöqtə satınalmaları təşviq etmək üçün bir brend və ya məhsulun görünürlüyünü 

Məhsulun xassələri

Məhsulun son istifadə tarixi

İstehlakçıların zövqləri və vərdişləri

Məhsulun qiyməti
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artırır. Satınalma nöqtəsi reklamını başa düşmək, brendiniz üçün effektiv tanıtım kampaniyası ya-
ratmağa və satışları artırmağa kömək edə bilər. Satınalma nöqtəsi reklamı, pərakəndə satıcıların 
məhsulları tanıtmaq, istehlakçıların diqqətini çəkmək və onları almağa təhrik etmək üçün mağa-
zalarında istifadə etdikləri marketinq materialıdır. Satınalma nöqtəsi reklam metodu məhsulu vi-
zual olaraq fərqləndirən canlı dizayn tələb edir. Bu reklam istehlakçını məhsulu almaq haqqında 
düşünməyə vadar edir. 

 
Nəticə 

Tədqiqat  nəticəsində əldə olunur  ki,  rəqəmsal inqilab dövründə istehlakçılar yüzlərlə reklam 
mesajı ilə qarşılaşırlar. Bu, marketoloqları lazımi təsir yaradacaq media strategiyası hazırlamağa 
vadar edir. Reklamın tələb olunan məqsədinə çatmaq üçün hər bir reklam platforması düzgün 
şəkildə seçilməyi tələb edir. Müasir dövrdə reklamın istehlakçı davranışına təsirini yoxlamaq üçün 
minlərlə tədqiqat işləri aparılır. Əsas məqsəd isə, reklam vasitəsi ilə yüksək hədəf auditoriyalarına 
çatmaqdır. Reklamların həm şirkətlər, həm də istehlakçılar üçün nə qədər önəmli olduğunu aydın 
şəkildə görmək mümkündür. Reklam istehlakçıları məmnun edərkən, eyni zamanda şirkətlərin 
tanınmasına və satışın artması ilə gəlirin yüksəlməsinə səbəb olur. Buna görə də, mövzu araşdırıl-
mağı və yenilənməyi tələb edir. Reklam sahəsində hər keçən gün yeni bir uğur əldə olunur. 

 
ƏDƏBİYYAT 

1. Doyle, P., & Saunders, J. (1990). Multi-product advertising budgeting. Institute of Operations 
Research and Management Science, 9(2), 97–113. 

2. Petersen, L. (2018). Advantages and disadvantages of radio advertising. Retrieved from 
http://smallbusiness.chron.com/advantages-amp-disadvantages-radio-advertising-40629. 
html. 

3. Berkowitz, D., Allaway, A., & D’Souza, G. I. L. E. S. (2001). The impact of differential lag 
effects on the allocation of advertising budgets across media. Journal of Advertising Research, 
41(2), 27–27. 

4. https://www.marketingevolution.com/marketing-essentials/advertising-media-guide 
5. Kotler, P., Keller, K. L., Koshy, A. & Jha, M. (2009). Marketing management a South Asian 

perspective (13th ed.). New Delhi: Pearson Education. 
6. Ehrenberg, A. S. C. (1992). Comments on how advertising works. Marketing and Research 

Today, 20(3), 167–167. 
7. https://www.commonground.digital/paid-social/7-advantages-of-social-media-advertising-

for-your-
business/#:~:text=Improved%20brand%20loyalty&text=It%20offers%20the%20opportunity
%20to,time%20visitors%20into%20lifelong%20customers. 

8. Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975) Belief, Attitude, Intention, and Behavior. Reading, Mass.: 
Addison Wesley. 

9. Fill, C. (1995) Marketing Communication. Frameworks, Theories and Applications. London: 
Prentice Hall. 

10. Berthon, P., Pitt, L.F. & Watson, R.T. (1996) The World Wide Web as an advertising medium. 
Toward an understanding of conversion efficiency. Journal of Advertising Research, 
January/February, pp. 43– 54. 

11. Harvey, B. (1997) The expanded ARF model: bridge to the accountable advertising future. 
Journal of Advertising Research, March/April, pp. 11– 20. 

12. Rimoldi, O. (2008). The impact of ‘likeability’ on advertising effectiveness: To what extent 
does liking an advert have a persuasive influence on consumer behaviour? Retrieved from 
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/ddc/c8cxpa/further-
/further/Dissertation_examples/Rimoldi_08.pdf 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(67)-2022  
 

33 

13. Mehta, A. (2000). Advertising attitudes and advertising effectiveness. Journal of Advertising 
Research, 40(3), 67–71. 

14. Nysveen, H., & Breivik, E. (2005). The influence of media on advertising effectiveness. 
International Journal of Market Research, 47(4), 383–405. 

15. https://www.linkedin.com/pulse/hierarchy-effects-model-lavidge-steiner-montather-r-abd- 
16. Aaker, D. A., & Equity, M. B. (1991). Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York, 

28, 35-37. 
17. Rowley, J (1998). Promotion and Marketing communications in the information marketplace. 

Library Review, 47(8), 383–387. 
18. https://www.fifteendesign.co.uk/blog/5-ways-to-generate-interest-in-your-business/ 
19. https://www.inc.com/katlin-smith/what-the-amazon-era-gets-wrong-about-consumer-

shoppers.html 
20. https://www.fool.com/the-ascent/small-business/customer-service/articles/customer-

confidence/ 
21. Saleem, S., & Abideen, Z. (2011). Effective advertising and its influence on consumer buying 

behaviour. European Journal of Business and Management, 3(3), 55–67. 
 

Нурана Намиг кызы Абдуллаева 
магистрант, Университет Нефти и Промышленности 

E-mail: nurane_abdullayeva_98@mail.ru, 
 

профессор Газанфар Салман оглы Сулейманов 
 

Влияние рекламы размещенной на медиаплатформах на поведение потребителей 
 

Резюме 
Целью исследования - речь идет о повышении объективности рекламы путем инвести-

рования в соответствующие средства массовой информации и более глубокого изучения 
воздействия рекламы на различных медиа-платформах и ее влияния на поведение потреби-
телей. 

Методология исследования - применялся системный и комплексный подход к иссле-
дуемым медийным площадкам, а также методы, связанные с определением и оценкой воз-
действия рекламы на поведение потребителей. 

Значимость исследования - менеджеры по рекламе могут воспользоваться результата-
ми этого исследования и повысить объективность рекламы, вкладывая средства в соответ-
ствующие средства массовой информации. 

Результатом исследования - в результате было предложено достичь большой клиентс-
кой базы для рекламируемого продукта или услуги, обращаясь к различным тенденциям в 
использовании цифровых медиа-платформ на конкурентных рынках. 

Оригинальность и научная новизна исследования - способы размещения рекламы на 
медиаплощадках в соответствии с современным спросом и при этом исследовались различ-
ные аспекты эффективности рекламы. Изучено создание интереса к бренду у потребителей 
и причины симпатии потребителей к продукту. 

Ключевые слова: реклама, эффективность рекламы, этапы потребительского пове-
дения связанного с рекламой. 
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The effect of advertisements placed on media platforms on consumer behavior 

 
Summary 

The aim of the study -  it is about increasing the objectivity of advertising by investing in 
relevant media and learning more about the impact of advertising on various media platforms and 
its impact on consumer behavior. 

The research methodology - a systematic and integrated approach was applied to the studied 
media platforms, as well as methods related to the definition and evaluation of the impact of 
advertising on consumer behavior. 

The significance of the study - advertising managers can take advantage of this research and 
increase the objectivity of advertising by investing in relevant media.  

The result of the study - as a result, it was proposed to achieve a large customer base for the 
advertised product or service by addressing different trends in the use of digital media platforms 
in competitive markets. 

Originality and scientific novelty of research - ways of advertising on media platforms in 
accordance with modern demand, and at the same time, various aspects of advertising effectiveness 
were studied. Studied the creation of interest in the brand among consumers and the reasons for 
consumer liking for the product. 

Key words: advertisement, advertising effectiveness, stages of consumer behavior related to 
advertisement. 
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II BÖLMƏ. 
SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏR 

 
UOT 338.24 

Səbinə Həbib qızı BAYRAMOVA 
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun 

“Post-konflikt Ərazilərin Bərpası Elmi Mərkəzi”nin 
kiçik elmi işçisi 

 
MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN SOSİAL-İQTİSADİ VƏZİYYƏTİNİN DÖVLƏT 

TƏRƏFİNDƏN YAXŞILAŞDIRILMASININ HÜQUQİ VƏ TƏŞKİLATİ ƏSASLARI 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi- Məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi vəziyyətinin inkişafında dövlətin 

rolunun öyrənilməsindən ibarətdir. Məqalədə 30 il ərzində öz doğma torpaqlarından didərgin düş-
müş məcburi köçkünlərin  sosial-iqtisadi vəziyyətinin və məşğulluğunun artırılması  məsələləri 
araşdırılıb. Sözügedən istiqamətdə dövlətin həyata keçirdiyi siyasət, görülən işlər və əldə olunmuş 
nəticələr təhlil olunub. 

Tədqiqatın metodologiyası- Tədqiqat işində təhlil, müşahidə və təsviretmə metodlarından isti-
fadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti- Bu illər ərzində qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqla-
rının müdafiəsi, onların iqtisadi və sosial problemlərinin daha səmərəli həll edilməsi ilə əlaqədar 
tədbirlərin həyata keçirilməsi.  

Tədqiqatın nəticələri- Məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması isti-
qamətində görülən işlərin dövlət siyasətində necə əhəmiyyətli olması ilə əlaqədardır.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi- Məqalədə məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi vəziy-
yətinin yaxşılaşdırılmasına təsir edən amillərin müəyyənləşdirilməsidir. 

Açar sözlər: məcburi köçkün,məşğulluq,sosial vəziyyət,dövlət proqramı. 
 

Giriş 
Azərbaycan bu gün dünyada adambaşına düşən məcburi köçkünlərin sayının ən çox olduğu 

ölkələr siyahısındadır. Məcburi köçkünlərin çətin problemlərlə qarşı-qarşıya qalmasına baxmaya-
raq, müstəqillik dövründə ölkəmizdə bu istiqamətdə böyük uğurlara nail olunmuş, bu sahədə prob-
lemlərin həlli istiqamətində bundan sonra da lazımi tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

Məlum olduğu kimi, məcburi köçkün problemi özünün qloballığı və  ciddi yanaşma tələb etməsi 
ilə səciyyələnir. Bir çox böyük dövlətlərdə sözügedən məsələyə laqeyd yanaşmanın və ikili stan-
dartların mövcudluğu  problemin daha da dərinləşməsinə zəmin yaradır.  

Azərbaycan məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində geniş imkanlara ma-
lik nümunə ölkələr sırasındadır. Belə ki,  Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində öz doğ-
ma yurdlarından məcburi köçkün düşmüş soydaşlarımızın müvəqqəti məskunlaşdıqları yerlərdə 
bütün sosial qayğılarla əhatə olunması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliye-
vin apardığı siyasi kursun prioritet istiqamətlərindən hesab olunur. Bu istiqamətdə görülən işlərə 
nəzər salaraq qeyd edə bilərik ki, məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə əlaqədar 
olaraq cənab Prezident tərəfindən 2004 - 2019-cu illər ərzində 75 fərman və sərəncam,Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən  224 qərar və sərəncam, Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi tərəfindən isə 11 qanun qəbul edilmişdir. 

Məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yüksəldilməsi ilə bağlı Azərbaycanda  həm dövlət büd-
cəsi, həm Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan ayrılan subsidiyalar, həm də digər 
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maliyyə mənbələri hesabına mühüm layihə və proqramlar həyata keçirilir.Ölkəmiz məcburi köç-
künlərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində də böyük uğurların müəllifi kimi çıxış edir. Er-
mənistanın ölkəmizə etdiyi təcavüz nəticəsində  doğma yerlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan  
insanların dövlət tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərin konkret nəticəsi olaraq həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, xüsusən də mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqaməti 
üzrə həyata keçirilən işlərin miqyası son illər daha da geniş vüsət almışdır. Azərbaycanın iqtisadi 
cəhətdən getdikcə qüdrətli dövlətə çevrilməsi, əhalinin maddi rifah halının mütəmadi qaydada 
yüksəlməsi məcburi köçkünlərin də yaşayış şəraitinin yaxşılaşması ilə müşayiət olunmuş, onların 
sosial problemlərinin kompleks həlli üçün geniş imkanlar yaratmışdır.  

Azərbaycanın məcburi köçkünlərin sosial məsələlərlə bağlı problemlərinin həll olunması ilə 
əlaqədar fəaliyyəti iki istiqamət üzrə davam etmişdir. Birincisi, Qarabağ problemi həll olunanadək 
məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, ikincisi - torpaqlarımızı işğaldan 
azad etdikdən sonra “Böyük Qayıdış”ın başlanmasıdır. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində qazanılan 
qələbə Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının işğal olunması ilə barışmazlığının bariz nümunəsinə 
çevrildi. Ermənistan tərəfinin daim atəş altında saxladığı Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kən-
di, eləcə də Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsi, ətraf yüksəkliklərin Azərbaycan ordusunun nəzarə-
tinə keçməsi ilə təhlükədən azad edildi və beləliklə,öz yurd-yuvalarından illər öncə didərgin düş-
müş köçkünlərimizin bu torpaqlara Böyük Qayıdışının təməl daşları atıldı. 44 günlük Vətən mü-
haribəsinin qələbə ilə başa çatdırılması, təcavüzkar Ermənistanın işğalına son qoyulması, ölkəmi-
zin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi nəticəsində məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qayıtması, 
dövlət başçısının tapşırıqları əsasında, onların könüllü, ləyaqətli və təhlükəsiz qayıdışının təmin 
olunması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir.  

Qarşıda duran  əsas vəzifələr və yeni hədəflər         
Sosial siyasət iqtisadi inkişaf baxımından cəmiyyətin həyatında önəmli rola malikdir. İqtisadi 

inkişafın səviyyəsi artdıqca vətəndaşlar üçün əlverişli sosial şərait yaranaraq  sosial müdafiəsi 
güclənir, digər tərəfdən isə əhalinin sosial vəziyyəti yaxşılaşdıqca onların əmək məhsuldarlığı da 
artmağa başlayır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın çağırışı ilə hakimiyyətə ye-
nidən qayıtdıqdan sonra o dövlərdə ölkəmizin qarşısında duran problemlərin həllinə nail olmağı, 
dövləti böhranlı durumdan çıxarmağı bacarmışdır. Heydər Əliyev Azərbaycanın BMT müstə-
visində həyata keçirdiyi siyasətin strateji və taktiki tərəflərini dəqiq şəkildə müəyyən edərək, 
Qarabağın Azərbaycana mənsubluğunun “BMT və ATƏT arasında əməkdaşlıq” qətnaməsində öz 
əksini tapmasına nail olmuşdur. Digər tərəfdən, bu əməkdaşlığın ikinci istiqaməti üzrə isə 
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş 1 milyondan 
çox Azərbaycan vətəndaşının ağır şəraitini yüngülləşdirmək üçün BMT İnkişaf Proqramı, 
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq, Ümumdünya Ərzaq Proqramı, YUNİSEF və başqa təşkilatlar 
çərçivəsində humanitar yardımlar alınmışdır. Bu gün  Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu  bu siyasət 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.  

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva məcburi köçkünlərin 
sağlamlıq, yaşayış və təhsil problemlərinin həllinə xüsusi diqqət göstərməklə yanaşı, bu istiqa-
mətdə mühüm işlər görür. Məlum olduğu kimi, ölkənin Birinci vitse-prezidenti mütamadi olaraq 
şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, onların ailələri ilə görüşür, bu insanların problem-
lərini dinləyir və yerindəcə həllinə nail olmağa çalışır. Bu gün torpaqları azadlıqda olan keçmiş qaç-
qın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində Azərbaycan dövləti tə-
rəfindən görülən bütün işlərdə Mehriban xanım Əliyevanın əməyi və diqqəti müstəsna yer tutur [1]. 

2004-cü il 1 iyul tarixində “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. 

Bu proqramın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamda məcburi köçkünlərin vəziyyətinin çox acı-
nacaqlı olması vurğulanır. Belə ki, bu sərəncamın giriş hissəsində qeyd olunur ki, məcburi köç-
künlərin əksəriyyəti görülən işlərə baxmayaraq, hələ də yaşayış üçün yararlı olmayan ictimai və 
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tikintisi yarımçıq qalmış binalarda və müvəqqəti yaşayış yerlərində çox ağır şəraitdə yaşayırlar.Bu 
yaşayış tərzləri ilə bir çox sosial problemlərlə qarşı-qarşıya qalırlar. Bu sərəncamın qəbul edilmə-
sində ən vacib məqsəd ölkəmizin işğal altında olan əraziləri azad edilənə və didərgin düşmüş şəxs-
lər öz yurdlarına qayıdana qədər dəmiryolu üzərindəki yük vaqonlarında, düşərgələrdə soydaşları- 
mızın mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, onlar üçün iş yerlərinin yaradılmasını və digər 
müxtəlif sosial problemlərin həllini həyata keçirməkdən ibarət idi. [2] 

Həyata keçirilmə baxımından qarışıq və çətin olsa da, bir sıra dövlətlər öz məcburi köçkün 
qanunlarını və siyasətlərini uğurla həyata keçirmişlər. 

İllər üzrə bəzi ölkələrdə mövcud olan qanunvericilik bazasını, eləcə də bu istiqamətdə həyata 
keçirilən siyasəti cədvəl 1-dən daha aydın görmək olar [3, s.10-15]. 

 
Cədvəl 1. 

 

Dövlət İl Hüquq/ Siyasət 
Əfqanıstan 2005 Məcburi Köçkünlərin Milli Planı 

2013 Məcburi Köçkünlərə dair Milli Siyasət 
Kolumbiya 1997 Daxili yerdəyişmə haqqında 387 saylı qanun 
Gürcüstan 1996 Məcburi köçkünlər və təqib olunan şəxslər haqqında qanun 

2006 Gürcüstanın Məcburi Köçkünlər haqqında qanunu 
2007 
 

Münaqişə qurbanlarının əmlakının bərpası və kompensasiyası haqqında 
qanun 

2007 
 

Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Strategiyasının təsdiq edilməsi haqqında 47 
saylı Fərman 

2014 Gürcüstanın işğal olunmuş ərazilərindən məcburi köçkünlər haqqında 
Gürcüstan qanunu 

Şri-Lanka 
 
 
 
 

2002 Yardım, Reabilitasiya və Barışıq üzrə Milli Çərçivə 
2007 2007-ci il Köçürmə İdarəsi Aktı 
2013 Köçürmə Siyasəti üçün Çərçivə 
2016 Münaqişədən Təsirlənmiş Köçkünlük üçün Davamlı Həllər üzrə Milli 

Siyasət 
Ukrayna 2014 509-cu Qətnamə 
 2015 Məcburi köçkünlərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında 

Ukrayna Qanunu 
İraq 2008 Köçkünlük üzrə Milli Siyasət 
İndoneziya 
 
 
 

2001 İndoneziyada Məcburi Köçkünlərin İdarə Edilməsi üzrə Milli Siyasətlər 
2007 Fəlakətlərin idarə edilməsi haqqında qanun 
2012 Sosial münaqişənin həlli haqqında qanun 

 
1993-2018-ci illər ərzində hökumət məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

ilə bağlı reallaşdırılan layihə və proqramlara 3,4 milyard manatdan artıq vəsait xərcləmişdir. Bu 
vəsaitin davamı olaraq 2,3 milyard manat Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu,1,4 mil-
yard manat isə beynəlxalq təşkilatlar xərcləmişdir. Qeyd etdiyimiz vəsaitlər sayəsində məcburi 
köçkünlərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması, məişət problemlərinin həll olunması, çadır şəhər-
ciklərinin ləğv edilməsi və onların hər cür infrastruktura malik yeni salınmış qəsəbələrdəki mən-
zillərlə təmin edilməsi reallaşdırılmışdır.  

Məcburi köçkünlər üçün salınan yaşayış komplekslərinin yeri əvvəllər çox baxımsız sahələr 
olmuşdur. Bu ərazilərdə yaşamaq üçün demək olar ki, heç bir sosial infrastruktur mövcud olmayıb. 
2018-ci ildə bu ərazilərin birində “Qobu Park-1”, 2017-ci ildə isə “Qobu Park-2” yaşayış kom-
pleksləri istifadəyə verilib. Birinci yaşayış kompleksində 1026 ailəlik doqquzmərtəbəli 11 yaşayış 
binası, ikinci yaşayış kompleksində isə 1300 ailəlik onmərtəbəli 13 bina inşa olunub. Bu kom-
plekslərin ərazisində məktəblər, uşaq bağçaları, poliklinika, tibb, poçt məntəqələri, idman zalları 
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və digər zəruri sosial infrastruktur obyektləri yaradılıb. “Qobu Park-3” yaşayış kompleksində 
onmərtəbəli 13 yaşayış binası inşa olunub.[4] 

Məcburi köçkünlərin sosial həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı proqramlarla yanaşı, on-
ların məşğulluğunun artırılması ilə əlaqədar önəmli layihələr reallaşdırılmaqdadır. Regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı tətbiq edilən dövlət proqramlarında məcburi köçkünlərin iş yerləri 
ilə təmini, onların yaşadıqları ərazilərdə yeni müəssisələrin yaradılması, istehsal imkanlarının ar-
tırılmasına dair tədbirlər planı nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki,bu layihələrin həyata keçirilməsi məc-
buri köçkünlərin məşğulluğunun artması ilə yanaşı,onların sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da ge-
nişlənməsinə səbəb olmuşdur. [5] 

Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu məcburi köçkün soydaşlarımızın həm sosial,həm də 
iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məsələlərinin əsas iştirakçısı kimi çıxış edir.Bu fond bu 
istiqamətdə olan bütün layihələrin həyata keçirilməsinə nəzarət edir, müəyyən tenderlərin və başqa 
müvafiq prosedurların aparılmasını təmin edir, eyni əsas işlərin icrasını təşkil edir. 

2020-ci ilin dekabr ayının 30-da  bu layihə istiqamətində tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 
Fonddan ümumi olaraq 2 702,7 milyon manat, həmçinin  il ərzində 200 milyon manat vəsait ay-
rılmışdır. 

Məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qaytarılması üzrə işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
minalardan təmizlənməsi və bərpa edilməsi davam etdirilir, eyni zamanda cari vəziyyətə uyğun 
olaraq, yeni Repatriasiya Proqramı işlənib hazırlanmışdır. 

Qaçqınlar və məcburi köçkünlər üzrə statistik məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamə-
tində onların həyat səviyyəsinin müntəzəm öyrənilməsi məqsədilə illik sorğular aparılacaqdır. 
Eyni zamanda, məcburi olan köçkün əhaliyə dair rəsmi demoqrafik və sosial-iqtisadi göstəricilərin 
toplanılması və monitorinqi prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə müvafiq təşkilatların poten-
sialı gücləndiriləcəkdir.[6] 

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də 5 prioritet istiqamətdən 
dürdüncüsü “İşğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış”dır və bu heç də təsadüfi bir məsələ 
deyildir. 

AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Akif Musayevin də qeyd etdiyi ki-
mi, “Azərbaycanın əsas hədəflərindən biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məcburi köçkün-
lərin effektiv məskunlaşması, 30 ilə yaxın müddətdə yurd-yuvalarından ayrı düşmüş insanların 
oraya qaytarılması və yerləşdirilməsidir. Bu məqsədlə ölkə başçısının tapşırığı ilə tədqiqat işlərinin 
aparılması ilə bağlı xüsusi komissiya və  tədqiqat qrupu yaradılmışdır. Bu gün məcburi köçkün 
statusu olan 617 min əhali və 169 min ailə var. Seçmə yolu ilə 1100 köçkün arasında aparılmış 
birbaşa sorğular göstərir ki, əhalinin böyük əksəriyyəti həmin ərazilərə qayıtmaq əzmindədir. 
Qayıdışdan sonra birinci məsələ məcburi köçkünlərin istəyi ilə əlaqədar olaraq məskunlaşma yeri 
ilə,ikinci məsələ isə məşğulluq ilə bağlıdır.Qayıdışdan sonra əhalinin məşğulluq istəyi ilə bağlı 
sorğunun nəticəsinə əsasən “istənilən sektorda işləyərəm” deyənlər 15%, “ticarətdə və ictimai iaşə 
sahələrində” – 11%, “təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində” – 11 %,  “nəqliyyat və rabitə 
sahələrində” – 5%, “tikintidə” – 7%, “sənayedə” – 3 %,  “kənd təsərrüfatı sahəsində işləyərəm” 
deyənlər isə 27% təşkil edir ”[7. s,32-33]. 

Məcburi köçkünlərlə əlaqədar reallaşdırılan dövlət siyasətinin müvafiq istiqamətlərində təkmil-
ləşdirmə işləri həyata keçirilir. Bu, həm onların sosial problemlərinin daha tez və qanunauyğun 
formada həllinə, həm də neqativ halların aradan qaldırılmasına, sosial ədalətin təmin olunmasına 
xidmət edir.  

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsində 
bir çox xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların,diplomatik korpusların və KİV nümayəndələ-
ri ilə 2021-ci il ərzində müxtəlif görüşlər olmuşdur.  

Görüşlər zamanı qonaqlara son otuz ildə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbay-
canın qarşı-qarşıya qaldığı məcburi köçkünlük problemi, bu problemin həlli ilə əlaqədar görülən 
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işlər, işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki mövcud vəziyyət, məcburi köçkünlərin öz yurdlarına 
qayıdışına hazırlıq barədə məlumatlar verilmişdir. 

Hesabat dövründə məcburi köçkün problemi və onların sosial məsələlərinin həlli ilə bağlı hə- 
yata keçirilən dövlət siyasətinin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması istiqamətində də 
bir çox işlər reallaşdırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə 
2021-ci il üzrə qarşıda duran tapşırıqların icrası üçün 380339.4 min manat vəsait ayrılmışdır.Bu 
vəsaitdən 327687.5 min manat məcburi köçkünlərə vahid aylıq müavinətin ödənilməsinə xərclən-
mişdir. 2021-ci ildə Komitənin işçi heyətinə əməkhaqqı və digər ödənişlər üçün smetada 4363.2 
min manat nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu müavinətin ödənildiyi məcburi köçkünlərin orta aylıq sayı 480974 nəfər təşkil etmişdir ki, 
bunlardan orta hesabla 420297 nəfər aylıq - 60 manat olmaqla, 302613.8 min manat məbləğində, 
eləcə də 60677 nəfər isə aylıq - 33 manat olmaqla vəsaitlə təmin edilmişdir [8]. 

Məcburi köçkünlük problemlərinin həllinə beynəlxalq təşkilatlar da kifayət qədər dəstək 
göstərməyə davam edirlər.Buna misal olaraq, Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Dünya Bankı əməkdaşlığını qeyd edə bilərik.Bu əmək-
daşlıq çərçivəsində “Azərbaycanda bərpa və sülh quruculuğu üçün tədqiqat, təhlil və potensialın 
gücləndirilməsi” adlı qrant layihəsi həyata keçirilir.Layihənin keçirilməsinin əsas məqsədi Dünya 
Bankı tərəfindən gəlir gətirən proqramların hazırlanmasından ibarətdir. 

Azərbaycan və Dünya Bankı əməkdaşlığının genişləndirilməsi repatriasiya prosesinə və məc-
buri köçkünlərin öz yurdlarında məşğulluq imkanlarının artmasına müsbət təsirini göstərəcək. 

Bərpa-quruculuq işlərinin və repatriasiyanın təşkili ilə əlaqədar olaraq prezident İlham Əliyevin 
sərəncamına əsasən Qərargah yaradılmışdır. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, repatriasiyadan sonra məcburi köçkünlərin sosial müdaifəsi üzrə 
dövlət dəstəyi 3 il müddətinə qədər davam etdiriləcək. Böyük Qayıdış prosesi tamamlandıqdan 
sonra bu istiqamətdə yeni qərarlar verilə,mövcud qərarlar da dəyişilə bilər.  

 
Nəticə 

Azərbaycanda məcburi köçkünlərlə bağlı dövlət siyasətinin əsasını ulu öndər Heydər Əliyev 
qoymuş və bu mühüm problemin həlli üçün strategiya müəyyənləşdirmişdir. Məcburi köçkünlərin 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması və digər problemlərinin həlli məsə-
lələri isə Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətində öz aktuallığını qoruyub saxlamağa davam etdi. 
Onun rəhbərliyi ilə bu istiqamətlərdə mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.Bu tədbirlər isə,öz növ-
bəsində indiki dövrə qədər 300 mindən çox məcburi köçkünün mənzil şəraitinin yaxşılaşdırıl-
masına şərait yaratmışdır. 

Məcburi köçkünlərlə əlaqədar olaraq həyata keçirilən dövlət siyasətində bir sıra istiqamətlər 
üzrə təkmilləşdirmə prosesləri baş verməkdədir.Bu, məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin 
sürətli və qanunauyğun şəkildə həllinə kömək edir. Həyata keçirilən uğurlu sosial siyasət nəticə-
sində bütün çadır şəhərcikləri də ləğv olunmuşdur. 

Məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması dövlət siyasətinin mühüm istiqamət-
lərindən birini təşkil edir və bu yönümdə uğurlu  nəticələrin əldə olunduğunu çoxsaylı faktlar da 
təsdiqləyir. Atılan uğurlu addımların nəticəsi olaraq, məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq səviy-
yəsi sürətlə azalmışdır. Belə ki, məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddində son illərdə 75 
faizdən 12 faizədək azalma müşahidə olunmuşdur. 

Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu və digər təşkilat-
lar tərəfindən yeni salınmış qəsəbələrin olduğu bölgələrdə sıxlıqla kredit layihələri reallaşdırılır. 
Bu da öz növbəsində məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına şərait yaradır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması,eləcə də 
onların mənzil-məişət problemlərinin həll edilməsi, ümumilikdə sosial qayğılarla təmin edilməsi 
ilə bağlı həyata keçirilən davamlı tədbirlərin həcmi son illər daha geniş vüsət almış və əsasən yeni 
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sahələri əks etməkdədir. Azərbaycanın bu sahə ilə əlaqədar olaraq həyata keçirilən siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən biri də məcburi köçkünlərin məşğulluğunun təmin edilməsindən, onların sahib-
karlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsindən ibarətdir. 

Dünyanın müəyyən ölkələrində məcburi köçkünlərin repatriasiyasından sonra onlara iş imkan-
ları tapmağa kömək edən onlayn şəbəkə təcrübəsi mövcuddur. 

Belə ki,bu şəbəkə boş iş yerləri, təqaüdlər, təhsil, investisiya imkanları,hüquqi məsləhət və 
mənzil yardımı haqqında məlumatları paylaşır. Platforma həmçinin yaşayış şəraitini izah edən 
bələdçi təqdim edirBununla yanaşı,onlayn şəbəkə üzvlərinə psixoloji dəstək verməyə çalışır.Bu 
təcrübəni müəyyən düzəlişlər etmək şərtilə  Qarabağda tətbiq etmək çox səmərəli ola bilər. 

Hələ 2010-cu ildə görkəmli iqtisadçı alimlər N.Müzəffərli və E.İsmayılovun “Azərbaycanın 
post-konflikt ərazilərinin bərpası (konseptual əsaslar)” adlı kitabında aparılan təhlillər deməyə əsas 
verir ki,məcburi köçkünlərin öz yurdlarına geri qayıtması üçün doğru tədbirləri doğru zamanda 
həyata keçirmək lazımdır. Bu tədbirlərdən ən önəmlisi son dövrlərin ən sevindirici xəbərlərindən 
biri olan Şərqi-Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilana artıq başlanılan qayıdışla bağlıdır. 
Məlum olduğu kimi, burada ölkədə ilk dəfə müasir texnologiyalara əsaslanan yeni həyat tərzi - 
“ağıllı kənd” layihəsi icra olunub. Burada 40 ikimərtəbəli, 160 birmərtəbəli ev tikilmişdir.  

Və nəhayət 2022-ci il 19 iyulda  Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə məcburi köçkün əhalinin 
köçürülməsinin birinci mərhələsi yekunlaşıb. Mövcud məlumatlara əsasən, yaxın vaxtlarda Zən-
gilan rayonunda yeni salınmış Ağalı kəndinə indiyədək 201 nəfərdən ibarət 41 ailə köçürülüb.Bu 
ailələr müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır şəraitdə yaşayan ailələr arasından seçilmişdir. 
Köçürülən ailələr arasında 1-ci, 2-ci və 3-cü Ağalı kəndlərinin sakinləri də vardır. Layihə çərçivə-
sində innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla tam izolyasiya olunmuş 200 ekoloji 
evin tikintisi başa çatıb, daha 150 evin, o cümlədən ikimərtəbəli,üçmərtəbəli mənzil tipli evlərin 
tikilməsi davam etdirilir.  

Bildiyimiz kimi,2022-ci ildə dövlət büdcəsindən əlavə olaraq 470 milyon manat vəsaitin ay-
rılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu da öz növbəsində Qarabağda yeni iş yerlərinin yaradılmasına sə-
bəb olacaqdır. Yeni iş yerlərinin yaradılması və mikrokreditlərin verilməsi isə məcburi köçkünlə-
rin məşğulluq imkanlarının artmasına təkan verəcəkdir. 
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Правовые и организачионные основы улучшения социалъно-экономического 
положения вынужденных переселенцев государством 

 

Резюме 
Цель исследования:  Изучить роль государства в развитии социально-экономического 

положения беженцев и вынужденных переселенцев. В статье рассматриваются вопросы 
повышения социально-экономического положения и занятости беженцев и вынужденных 
переселенцев, проанализирована политика, проводимая государством в указанном направ-
лении, проделанная работа и достигнутые результаты.  

Методология исследования: В работе использовались методы анализа, наблюдения и 
описания.  

Практическая значимость исследования: Реализация мер, связанных с защитой прав 
беженцев и вынужденных переселенцев, и более эффективное решение их экономических 
и социальных проблем.  

Результаты исследования: Связаны с тем, какое значение в государственной политике 
имеет работа, проводимая в направлении улучшения социально-экономического положе-
ния вынужденных переселенцев.  

Оригинальность и научная новизна исследования : В статье выявлены факторы, 
влияющие на улучшение социально-экономического положения беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

Ключевые слова: беженцы и вынужденные переселенцы, трудоустройство, социаль-
ный статус, государственная программа. 
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Legal and organizational bases for improving the socio-economic situation of internally 

displaced persons by the state 
 

Summary 
Purpose of the study: To study the role of the state in the development of the socio-economic 

situation of refugees and internally displaced persons. The article discusses the issues of improving 
the socio-economic status and employment of refugees and internally displaced persons, analyzes 
the policy pursued by the state in this direction, the work done and the results achieved. 

Research methodology: The methods of analysis, observation and description were used in 
the work. 

Practical significance of the study: Implementation of measures related to the protection of 
the rights of refugees and internally displaced persons, and a more effective solution of their 
economic and social problems. 

Results of the study: Related to the importance in the state policy of the work carried out in 
the direction of improving the socio-economic situation of internally displaced persons. 

Originality and scientific novelty of the research: The article reveals the factors influencing 
the improvement of the socio-economic situation of refugees and internally displaced persons. 

Key words: refugees and internally displaced persons, employment, social status, state 
program. 
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MÜVAFİQ  İNDİQATORLARIN TƏTBİQİ İLƏ ƏHALİNİN HƏYAT SƏVİYYƏSİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

Tədqiqatın məqsədi – Əhalinin həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsində müvafiq indiqatorların 
tətbiq edilməsinin əsas üstünlüklərinin açıqlanmasından ibarətdir. Burada əhalinin həyat səviyyəsini 
əks etdirən komponentlərin qiymətləndirilməsinə yeni metodiki yanaşma əsaslandırılmışdır. 

Tədqiqatın metodologiyası – Tədqiqat işində müqayisəli təhlil, sintez və ümumiləşdirmə 
metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Əhalinin həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı nə-
zəri-konseptual və praktiki yanaşmaların formalaşdırılmasıdır. Əldə edilmiş nəticələrdən bu isti-
qamətdə problemlərin tədqiqi zamanı istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – Araşdırma göstərir ki, Azərbaycan bölgələrində əhalinin pul gəlirləri-
nin alıcılıq qabiliyyəti arasında fərq çoxdur və bu göstəricinin qiyməti bir sıra şəhərlərdə digər 
bölgələrə nisbətən yüksəkdir. Bu göstəricinin qiymətinin qeyd edilən şəhərlərdə yüksək olması 
əhalinin işləmək məqsədi ilə digər bölgələrdən bu şəhərlərə axınına şərait yaradır və beləliklə də 
urbanizasiya prosesinin sürətlənməsinə təsir göstərir. Fikrimizcə, əhalinin həyat səviyyəsi üzrə 
tədqiqatların genişləndirilməsində, həmçinin ölkə üzrə bu göstərici indiqatorlarının ölçülməsində 
ixtisaslı cəmiyyətin müzakirəsinə ehtiyac vardır.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Əhalinin həyat səviyyəsini əhatə edən minimum zə-
manətlər və standart orientlərə əsasən  normativ kriteriyalar müəyyənləşdirilir  və təhlil edilir. Eyni 
zamanda, müxtəlif ölkələr üzrə əhalinin həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi problemlərinin 
həlli ilə bağlı əsaslandırılmış təkliflər irəli sürülür. 

Açar sözlər: əhali, həyat səviyyəsi, minimum zəmanət, sosial standartlar,  kriteriyalar, insan 
kapitalı indeksi, reytinq, qiymətləndirilmə. 

 
Giriş 

Əhalinin həyat səviyyəsi ən mühüm sosial kateqoriyalardan biridir. Əhalinin həyat səviyyəsi 
dedikdə, onların zəruri maddi nemət və xidmətlərlə təmin olunması, istehlakının faktiki səviyyəsi,  
bu nemətlərə və xidmətlərə olan rasional və ya ağıllı tələbatının ödənilməsi səviyyəsi başa düşülür. 
Əhalinin rifah halı dedikdə ölkədə onların maddi nemət və xidmətlərə artan tələbatının normal 
səviyyədə təmin edilməsi başa düşülür. Müəyyən zaman kəsiyində ev təsərrüfatı üzrə əhalinin orta 
tələbatının və onun təminedilmə səviyyəsinə uyğun sərvət və xidmətlərinin pulla qiymətləndiril-
məsi əhalinin həyatının dəyərini ifadə edir.  

Əhalinin həyat səviyyəsinin komponentləri  
Nisbətən geniş mənada “əhalinin həyat səviyyəsi” dedikdə onların həyat, əmək və məşğulluq 

şəraiti, tələb etdikləri məişət xidmətləri, sağlamlığı, təhsili, təbii yaşayış mühiti və s. başa düşülür 
(şəkil 1).  

Əhalinin həyat səviyyəsini xarakterizə edən kəmiyyət göstəriciləri sisteminə aşağıdakılar aid 
edilir (şəkil 2): 
 sintetik dəyər göstəriciləri (ÜDM-in real gəlirləri və real əməkhaqqı, yaşayış minimumu və s.);  
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Şəkil 1. Əhalinin həyat səviyyəsini xarakterizə edən əsas komponentlər 

 
Qeyd: [3-5] əsasında müəlliflər tərtib etmişdir. 

 
 əhalinin son istehlakını xarakterizə edən təbii göstəricilər (ərzaq məhsullarının istehlakı, 

uzunmüddətli istifadə predmetləri ilə təmin olunma, yaşayış sahəsi və s.);  
 həyatın sosial tərəflərini xarakterizə edən göstəricilər (məşğulluq və işsizlik, iş günü və 

həftəsinin uzunluğu; məzuniyyətlərin müddəti, ömür müddəti və s.); 
 insan potensialının inkişaf indeksi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 2. Əhalinin həyat səviyyəsinin kəmiyyət göstəriciləri sistemi 
Qeyd: [3] əsasında müəlliflər tərtib etmişdir. 

 
Ümumilikdə əhalinin həyat səviyyəsini dörd formada fərqləndirmək olar (şəkil 3): 
1. Kifayət səviyyə: bu zaman insanın hərtərəfli inkişafını təmin edən sərvətlərdən kifayət qədər 

istifadənin təmin olunma səviyyəsi nəzərdə tutulur. 
2. Normal səviyyə: bu zaman insanın fiziki və intellektual qüvvəsinin bərpa olunmasını təmin 

edən və elmi cəhətdən əsaslandırılmış norma üzrə rasional tələbatın təmin edilməsi səviyyəsi 
nəzərdə tutulur. 

Əhalinin 
həyat 

səviyyəsi 

Həyat şəraiti 
Əmək, məşğulluq və 

işsizlik səviyyəsi 

Məişət və xidmətlər 

Sağlamlıq Təhsil 

Təbii yaşayış mühiti 

Sintetik dəyər 
göstəriciləri: 
 ÜDM-in real 

gəlirləri; 
 real əmək 

haqqı; 
 yaşayış 

minimumu; 
 digər dəyər 

göstəriciləri 

Əhalinin son 
istehlakını xarakterizə 
edən təbii göstəricilər: 
 ərzaq məhsullarının 

istehlakı; 
 uzunmüddətli 

istifadə predmetləri 
ilə təmin olunma; 

 yaşayış sahəsi və s. 

Həyatın sosial tərəflərini 
xarakterizə edən 
göstəricilər: 
 məşğulluq və işsizlik; 
 iş  günü və həftəsinin  

uzunluğu; 
 məzuniyyətlərin 

müddəti; 
 insanların ömür 

müddəti və s. 

İnsan 
potensialının 

inkişaf 
indeksi 
(İPİİ) 

Əhalinin həyat səviyyəsinin  
kəmiyyət göstəriciləri 
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3. Kasıblıq səviyyəsi: bu zaman işçi qüvvəsinin təkrar istehsalının aşağı hüdudu kimi isgörmə 
qabiliyyəti səviyyəsinin saxlanılmasına olan sərvətin tələbatının təmin edilməsi səviyyəsi nəzərdə 
tutulur. 

4. Həddən çox kasıblıq səviyyəsi: bu zaman insanın yalnız həyatda qalmasına olan tələbatı 
təmin edən bioloji kriteriyasına görə minimum yol verilə bilən sərvət və xidmətlər yığımının təmin 
edilməsi səviyyəsi nəzərdə tutulur. 

Əhalinin həyat səviyyəsinin ən vacib təşkiledici komponentlərinə gəlir, sosial təminat, material-
maddi sərvətə olan tələbat, həyat şəraiti, asudə vaxt aiddir. Bu baxımdan insanın həyat şəraiti hə-
yat, əmək və xidmət şəraitləri kimi üç istiqamətə ayrılır.  Həyat şəraiti inanların asudə vaxtından 
səmərəli istifadə ilə əlaqəlidir. Əmək şəraiti sanitar-gigiyena, psixofizioloji, estetik və sosial-psi-
xoloji şəraitləri özündə ehtiva edir. Xidmət şəraitinə əhalinin yaşayış evi ilə təmin edilməsi, onun 
keyfiyyəti, məişət xidməti xətlərinin, o cümlədən hamam, paltaryuma - təmizləmə, bərbərxana, 
təmir emalatxanası, müvəqqəti istifadə əşyalarını təmin edən bölmənin və s. inkişafı, ticarətin və 
ictimai qidalanmanın, ictimai nəqliyyatın, tibbi və təhsil xidmətinin vəziyyəti və s. daxildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 3. Əhalinin həyat səviyyəsinin formaları 
 

Qeyd: [2, s.34-36; 6, s. 18-20] əsasında müəlliflər tərtib etmişdir 
 
Bir sıra tədqiqatçılar əhalinin aliciliq qabiliyyətinin qida məhsullarının minimum dəstinin dəyə-

rinə nisbəti istiqamətində apardıqları müqayisəli tədqiqatlarda qeyd edirlər ki,  bu göstəricilərin 
nisbəti 1955-ci ilin səviyyəsinə görə 1960-cı ildə 1,29 dəfə azalmışdır [6, s.18-20]. Həmin tədqi-
qatçıların fikrincə, müqayisə edilən dövrdə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalması süd və süd 
məhsullarının qiymətinin artması ilə əlaqəli olmuşdur. Digər iqtisadçı alimlərin tədqiqatında qeyd 
edilir ki, ölkədə bir sıra sənaye məhsullarının qiymətinin düşünülmədən artımı ticarət şəbəkəsində 
normadan artıq əmtəə ehtiyatlarının toplanması ilə nəticələnir [4, s. 92-99].   

Rusiya Həyat Səviyyəsi Mərkəzinin direktoru tədqiqatında qeyd edir ki, əhalinin həyat səviy-
yəsinin yüksəldilməsinin həllinə regional aspektdən baxılması vacibdir. Çünki bu, əhalinin həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsini əhatə edən  göstəricinin müxtəlif (nəzəri, metodoloji və metodiki) 
cəhətdən tədqiq edilməsinə əlverişli imkan yaradır [2, s. 34-36]. 

Əhalinin həyat səviyyəsinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsində fərqli metodoloji yanaşmalar  

Əhalinin həyat 
səviyyəsinin 

fərqləndirilməsi 
formaları 

Kifayət səviyyə: bu zaman insanın hərtərəfli inkişafını təmin edən 
sərvətlərdən kifayət qədər istifadənin təmin olunma səviyyəsi nəzərdə 
tutulur 

Normal səviyyə: bu zaman insanın fiziki və intellektual qüvvəsinin 
bərpa olunmasını təmin edən və elmi cəhətdən əsaslandırılmış norma 
üzrə rasional tələbatın təmin edilməsi səviyyəsi nəzərdə tutulur 

Kasıblıq səviyyəsi: bu zaman işçi qüvvəsinin təkrar istehsalının aşağı 
hüdudu kimi isgörmə qabilliyyəti səviyyəsinin saxlanılmasına olan 
sərvətin tələbatının təmin edilməsi səviyyəsi nəzərdə tutulur 

Həddən çox kasıblıq səviyyəsi: bu zaman insanın yalnız həyatda 
qalmasına olan tələbatı təmin edən bioloji kriteriyasına görə minimum 
yol verilə bilən sərvət və xidmətlər yığımının təmin edilməsi səviyyəsi 
nəzərdə tutulur 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(67)-2022  
 

45 

vardır. Bu metodoloji yanaşmalarda əhalinin həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi beynəlxalq sə-
viyyədə qəbul edilmiş bir sıra göstəricilər əsasında  aparılır ki, bunlara ölkə üzrə minimum yaşayış 
büdcəsi, bir nəfərə düşən pul gəlirləri, ölkə üzrə orta aylıq əməkhaqqı, əhalinin bir nəfərinə düşən 
pul gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti, əhali gəlirləri üzrə kasıblıq səviyyəsi, Cini əmsalı və s. aiddir.  

Məqalədə ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsində yeni metodiki yanaşmanın 
tətbiqini əhatə edən məsələlərə baxılır və burada aşağıdakı göstəricilərdən istifadənin məqsədəuy-
ğunluğu qeyd edilir: 

1. “Həyat səviyyəsi”  və sosial standartlar; 
2. Beynəlxalq sosial standartların beynəlxalq müqayisədə tətbiq edilməsi; 
3. Regionlar üzrə həyat səviyyəsinin qeyri-bərabərliyinin qiymətləndirilməsi üçün bəzi ölkəda-

xili sosial standartların tətbiqi; 
4. Regionların nümunəsində əhalinin həyat səviyyəsi göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. 
“Həyat səviyyəsi” və sosial standartlar 
Bu istiqamətdə aparılan müxtəlif tədqiqatlar bilavasitə əhalinin “həyat səviyyəsi” komponent-

lərinin araşdırılmasını əhatə edir  və komponentlər aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:  
- həyat səviyyəsi özündə şəxsin, sosial qrupların və bütünlükdə cəmiyyətin həyat keyfiyyətinin 

təmin edilməsi üçün lazım gələn resursların pulla qiymətləndirilməsini əks etdirir; 
- həyat səviyyəsi insanın və cəmiyyətin inkişafı və iqtisadi qiymətləndirilməsi ilə təyin edil-

məklə onu tam şəkildə xarakterizə edir.   
Həyat səviyyəsinin sosial standartları [3, s. 20-44] - həyatın norma və idealları sistemi daxil 

olmaqla insanın peşə və ləyaqətinə cavab verən, insanlarda cəmiyyətin lazımi quruluşuna  təsəvvür 
yaradan dəyərlərdir. Həyat səviyyəsinin sosial standartlar sisteminin işlənilməsində əsas məqsəd 
əhalinin həyat səviyyəsi normativlərini əks etdirən kriteriyaları müəyyən etməkdən ibarətdir və 
bunlara aşağıdakılar aiddir:  

a) insan, ailə, sosial qrup və bütövlükdə cəmiyyətin inkişaf standartları; 
b) əhalinin həyat keyfiyyətinin təmin edilməsi üçün standart resurslar. 
Beynəlxalq sosial standartların beynəlxalq müqayisədə tətbiq edilməsi 
İnsan kapitalının inkişaf konsepsiyasında “İnsan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə 

sisteminin qurulması”, yəni 2020-ci ildə inkişaf etmiş iqtisadiyyat üçün xarakterik olan gəlir 
səviyyəsi və həyat keyfiyyəti göstəricilərinin əsas məqsədli orientirlərinin əldə olunması nəzərdə 
tutulmuşdur [1].  

Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsini əhatə edən indiqatorların tətbiqi ilə bu göstərici sə-
viyyəsinin qiymətləndirilməsi vacib məsələlərdən biridir. Əhalinin həyat səviyyəsinin qiymətlən-
dirilməsi müqayisə ediləcək ölkələrdə əhalinin rifahının artımı məsələlərinin həllində iqtisadi po-
tensialdan istifadə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verir.  

Dünya ölkələri üzrə hər il İnsan Kapitalı İndeksinin (Human Capital Index) reytinq cədvəli 
Dünya Bankı qrupu (DBQ) tərəfindən hazırlanır. 2020-ci ildə  Dünya Bankı qrupu 174 ölkə üzrə 
İnsan kapitalının inkişafı reytinqini tərtib etmişdir. Belə ki, İnsan Kapitalının İnkişafı Layihəsi 
(Human Capital Project) çərçivəsində bu reytinq sıralanması dünya ölkələrində və regionlarında 
insan kapitalının inkişaf səviyyəsini xarakterizə edən birləşmiş göstərici hesab edilir. Layihənin 
metodologiyasına əsasən, İnsan Kapitalı insanların öz həyatı boyu topladıqları bilik, bacarıq və 
sağlamlığından ibarətdir ki, bu da onların potensialını cəmiyyətin faydalı və məhsuldar üzvləri 
kimi həyata keçirməyə imkan verir. İstehsal prosesində insan kapitalı sosial tərəqqinin və uzun-
müddətli iqtisadi artımın mühüm resursu kimi çıxış edərək fiziki kapitalı tamamlayır. Bu da öz 
növbəsində insanlara keyfiyyətli səhiyyə, təhsil, bacarıq və iş yerləri vasitəsilə investisiya qoyul- 
masını tələb edir. İnsan kapitalının inkişafı Layihəsində qeyd edilir ki, insan kapitalı uzunmüddətli 
perspektivdə cəmiyyət üçün vacibdir, çünki o, davamlı iqtisadi artımın ən vacib hərəkətverici qüv-
vələrindən biri kimi çıxış edir. Belə ki, bir çox dövlətlərin hökumətləri təhsil və səhiyyə üçün 
büdcə vəsaitlərinin əhəmiyyətli hissəsini ayırırlar, lakin bir çox hallarda ictimai xidmətlər keyfiy-
yətsiz olduqlarına görə insan kapitalını formalaşdıra bilmirlər. Çünki bürokratik aparat ağlabatan 
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siyasəti səmərəli proqramlara çevirmək iqtidarında olmur və ya onu tamamilə əsaslandıra bilmir. 
Bundan başqa, insan kapitalına investisiyalar illərlə iqtisadi səmərə vermir, ona görə də siyasi 
xadimlər adətən öz nüfuzunu artırmaq üçün daha sürətli yollar tapmağa çalışırlar. Bu baxımdan, 
İnsan kapitalının inkişafı Layihəsində insanlara investisiyanın vacibliyi əsaslandırılır, hakimiyyə-
tin bütün səviyyələrində ardıcıl rəhbərliyin və koordinasiyanın, o cümlədən qeyri-münasib və ya 
səmərəsiz xərclər kimi mürəkkəb problemlərin həllinin, idarəetmə və xidmətlərin göstərilməsi sa-
həsində problemlərin, demoqrafik dinamikanın, siyasi qeyri-sabitlik və sosial münaqişələrin, eləcə 
də infrastruktur sahəsində boşluqların əhəmiyyəti xüsusi olaraq vurğulanır. Burada əsas strateji 
alət insan kapitalı indeksidir ki, bu da hər bir ölkədə vahid ümumiləşdirici göstərici əsasında insan 
kapitalının inkişaf səviyyəsi haqqında təsəvvür əldə etməyə imkan verir. İndeks hər hansı bir öl-
kədə doğulmuş uşağın yetkinlik yaşına çatmağa ümid edə biləcəyi insan kapitalının həcmi kimi 
müəyyən edilən, səhiyyənin lazımi keyfiyyəti və bu ölkədə təhsilin səviyyəsi ilə bağlı riskə düzə-
lişlə müəyyən edilən növbəti nəsil insan kapitalının inkişaf səviyyəsini ölçür. İndeks üç kompo-
nentdən ibarətdir: 

1. Yaşamaq. Bu komponent bu gün doğulan uşağın rəsmi təhsil sistemində İnsan kapitalının 
toplandığı ana qədər yaşaması zərurətini əks etdirir. Yaşama səviyyəsi 5 yaşınadək uşaqların 
ölümü ilə bağlı məlumatlara əsasən ölçülür. 

2. Məktəbdə gözlənilən təlim müddəti, təlim nəticələrinə korrektirovka edilmişdir. Uşağın 18 
yaşına qədər əldə edə biləcəyi təhsilin həcmi və keyfiyyəti haqqında məlumatlar birlikdə istifadə 
olunur, yəni uşağın məktəbdə oxuduğu şeylər haqqında məktəblilərin təlim nailiyyətlərinin bey-
nəlxalq testlərində ölkənin göstəricilərinə əsasən istifadə olunur. Birləşdirilmiş bu məlumatlar 
onun keyfiyyətinə düzəliş ilə il ərzində gözlənilən təhsilin davametmə müddətini hesablamağa 
imkan verir. Tədrisin keyfiyyətinə düzəlişlər nəticəsində bu komponent məktəblərdə təqribən eyni 
müddət ərzində təhsilin verilməsinə baxmayaraq bəzi ölkələrdə uşaqların digər ölkələrdəki 
uşaqlara nisbətən daha az bilik alması faktını əks etdirir. 

3. Sağlamlıq göstəricisi. Ölkə sakinlərinin ümumi sağlamlıq vəziyyətini qiymətləndirmək üçün 
bu komponent iki göstəricidən istifadə edir: 1) 5 yaşına çatmamış uşaqlar arasında aşağı boyartı-
mının yayılması; 2), özünün 60 yaşına kimi yaşaya biləcək, həmçinin15 yaşlıların bir hissəsi kimi 
müəyyən edilən yaşlı nəslin yaşama göstəricisi. Birinci göstərici kiçik məktəbəqədər yaşlı uşağın 
sağlamlıq vəziyyətini əks etdirir; ikinci göstərici bu gün dünyaya gələn uşağın yetkinlik yaşına 
malik ola biləcəyi sağlamlıq vəziyyətinin ölcülməsi kimi istifadə olunur. 

Bu üç göstərici 0-dan 1-ə qədər ədədi dəyərlər şəklində standartlaşdırılır və orta həndəsi indek-
sin ümumi göstəricisidir. İndeksin bu gün doğulan uşağın tam sağlamlığa və tam təhsil kursuna 
ümid edə biləcəyi ölkə üçün etalon əhəmiyyəti 1 olacaqdır. Müvafiq olaraq, İnsanın inkişaf indek-
sinin 0,70-ə bərabərlik dəyəri göstərir ki, bu gün doğulan uşağın gələcək məhsuldarlığı onun tam 
təhsil kursunu keçərək tam sağlamlığa malik ola biləcəyi göstəricidən 30 faiz aşağı olacaqdır. 

Bəzi ölkələrdə İnsan Kapitalı İndeksinin reytinqi 
Aşağıda İnsan Kapitalı İndeksinin  reytinqi üzrə 174 dünya ölkəsinin  məlumatlarının müqayi-

səli təhlili əsasında ilk on beşlikdə yer almış ölkələrin cədvəli verilir (cədvəl 1). 
Məlumatların təhlili göstərir ki, 174 ölkə içərisində ilk 15-likdə yer almış ölkələrin insan kapi-

talı indeksi göstəricisi 0,77-0,88 hüdudunda dəyişmişdir. Belə ki, insan kapitalı indeksi göstəricisi 
üzrə birinci sırada yer almış Sinqapurla 15-ci sırada yer almış Norveç arasında 0,11 vahid fərq 
vardır. Həmçinin bu göstərici üzrə birinci sırada yer almış Sinqapurla keçmiş sovetlər ittifaqı ölkə-
ləri işərisində ilk sırada yer almış Estoniya (reytinq sırası 12) arasında 0,10 vahid fərq vardır. 

Həmin məlumatlar əsasında keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələrinin reytinq cədvəlini nəzərdən keçi-
rək (cədvəl 2).  
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Cədvəl 1.  
Bəzi dünya ölkələrində İnsan Kapitalı  İndeksinin  reytinqi 

 
Reytinq Ölkələr İnsan Kapitalı  İndeksi 

1 Sinqapur 0,88 
2 Honkonq 0,81 
3 Yaponiya 0,80 
4 Cənubi Koreya 0,80 
5 Kanada 0,80 
6 Finlandiya 0,80 
7 Makao 0,80 
8 İsveç 0,80 
9 İrlandiya 0,79 
10 Hollandiya 0,79 
11 Böyük Britaniya 0,78 
12 Estoniya 0,78 
13 Yeni Zelandiya 0,78 
14 Sloveniya  0,77 
15 Norveç 0,77 

 

Qeyd: [7] əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
Cədvəl 2. 

Keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələrində İnsan Kapitalı  İndeksinin reytinqi 
 

Reytinq Ölkələr İnsan Kapitalı  İndeksi 
12 Estoniya 0,78 
33 Latviya 0,71 
34 Litva 0,71 
36 Belorus 0,70 
41 Rusiya 0,68 
53 Ukrayna 0,63 
55 Qazaxstan 0,63 
57 Özbəkistan 0,62 
72 Qırğızıstan 0,60 
79 Moldova 0,58 
82 Ermənistan 0,58 
83 Azərbaycan 0,58 
85 Gürcüstan 0,57 
111 Taciksitan 0,50 

- Türkmənistan - 
 

Qeyd: [7] əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
 
Keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələrinin insan kapitalı indeksi göstəricisinin təhlilindən görünür ki, 

burada birinci sırada  yer almış Estoniya ilə 14-cü sırada yer almış Tacikistan arasında 0, 28 vahid 
fərq vardır. Onu da qeyd edək ki, müqayisə edilən Estoniya ilə Tacikistanın reytinq sırasında 99 
sıra fərq mövcuddur. Müqayisə edilən ölkələr üzrə qeytinq sırasına nəzər salsaq görərik ki, 12-ci 
və 111-ci sırada yer almış keçmiş sovetlər ittifaqı ölkələri içərisində orta reytinq sırasına malik 
ölkələrə Qazaxstan (0,63), Özbəkistan (0,62) və Qırğızıstan (0,60) aiddir. Bu ölkələr üzrə ilk 
beşlikdə Estoniya (0,78), Latviya (0,71), Litva (0,71), Belorus (0,70) və Rusiya (0,68) yer almışdır. 
Həmin sıralamada 10-14-cü sıralarda yer almış ölkələr sırasında Azərbaycan (0,58) da vardır. 
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Lakin ümumi 174 ölkə içərisində Azərbaycanın reytinq sıralanması təxminən orta sıralardan bir 
neçə pillə yuxarıda yerləşmişdir. 

İnsan Kapitalı  İndeksinin  reytinqi üzrə 174 ölkə içərisində son onluq ölkələrə Sierra-Leone 
(0,36), Anqola (0,36), Mozambik (0,36), Nigeriya (0,36), Liberiya (0,32). Mali (0,32), Niger 
(0,32), Cənubi Sudan (0,31), Çad (0,30) və Cənubi-Afrika Respublikası (0,29)  aid edilmişdir. 
Beləliklə, reytinq sıralanmasında ilk sırada yer alan Sinqapur ilə ən son sırada yer alan Cənubi-
Afrika Respublikası ölkələri arasında reytinq göstəricisində 0,59 vahid azalma sırası ilə meyletmə 
vardır [7]. 

Həyat  səviyyəsinin resurs təminatının inteqral indiqatoru 
Əhalinin hər nəfərinə düşən  ümumi daxili məhsul (ÜDM) (bu göstərici KDR-də 2020-ci ilə 

qədər əhalinin həyat səviyyəsinin ümumiləşdirici göstəricisi hesab edilmişdir) alıcılıq qabiliyyəti 
pariteti (AQP) ilə hesablanır. Bu göstərici 2021-ci ildə BVF və DB-nin hesablamaları əsasında 
185 ölkə üzrə tərtib edilmişdir. Həmin sıralamaya görə minimum göstərici Cənubi Sudanda (230 
ABŞ dolları)  və maksimum göstərici Lüksemburqda (131301 ABŞ dolları) olmuşdur. Hər nəfərə 
düşən  ümumi daxili məhsul standartının ölkələr üzrə təsnifatı aşağıdakı kimi qəbul edilmişdir: 
yüksək gəlirli ölkələr-10 min dollar və yuxarı (66 ölkə); orta gəlirdən yuxarı gəlirli ölkələr-3250-
dən 10 min dollaradək (62 ölkə); orta gəlirdən aşağı gəlirli ölkələr- 800 dollardan 3250 dollaradək 
(43 ölkə); aşağı gəlirli ölkələr- 800 dollardan az (14 ölkə).  Beləliklə, 185 ölkə üzrə yüksək gəlirli 
ölkələrin xüsusi çəkisi 35,7%; orta gəlirdən yuxarı gəlirli ölkələrin xüsusi çəkisi 33,5%; orta 
gəlirdən aşağı gəlirli ölkələrin xüsusi çəkisi 23,3%; aşağı gəlirli ölkələrin xüsusi çəkisi 7,5% təşkil 
etmişdir (cədvəl 3). 

Cədvəl 3. 
Dünya ölkələrində əhalinin hər nəfərinə düşən  ümumi daxili məhsulun həcmi 

 

S/N 
Gəlirlilik səviyyəsinə 

görə ölkələrin təsnifatı 

Hər nəfərə düşən 
ÜDM-in ölkələrin 

təsnifatına görə həcmi 

Təsnifat  
üzrə 

ölkələrin 
sayı 

Ümumi tədqiq 
edilən ölkə 

sayında xüsusi 
çəki 

1 Yüksək gəlirli ölkələr 10 min dollar və yuxarı 66 35,7% 
2 Orta gəlirdən yuxarı 

gəlirli ölkələr 
3250 dollardan 10 min 
dollaradək 

62 33,5% 

3 Orta gəlirdən aşağı 
gəlirli ölkələr 

800 dollardan 3250 
dollaradək 

43 23,3% 

4 Aşağı gəlirli ölkələr 800 dollardan az 14 7,5% 
Cəmi    185 100% 

 

Qeyd: [8] əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
 
Məlumatların təhlili göstərir ki, ölkələr üzrə əhalinin həyat  səviyyəsinin resurs təminatının in-

teqral indiqatoru kimi hər nəfərə düşən  ümumi daxili məhsulun alıcılıq qabiliyyəti pariteti hesab-
lanmış və ölkələr dörd qrupda cəmləşdirilmişdir: 1) Hər nəfərə düşən ÜDM-in həcmi 10 min və 
yuxarı olan ölkələr; 2) Hər nəfərə düşən ÜDM-in həcmi 3250 dollardan 10 min dollaradək olan 
ölkələr; 3) Hər nəfərə düşən ÜDM-in həcmi 800 dollardan 3250 dollaradək olan ölkələr; 4) Hər 
nəfərə düşən ÜDM-in həcmi 800 dollardan az olan ölkələr. 

Əhali gəlirlərinin bölüşdürülməsinin beynəlxalq inteqral indiqatoru 
Cini indeksi əhalinin müxtəlif qruplarında pul gəlirlərinin ümumi həcminin konsentrasiyasını 

xarakterizə edir. Hər il Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF), Dünya Bankı (DB) və Birləşmiş Millət-
lər Təşkilatı (BMT) tərəfindən müxtəlif ölkələr üzrə hər nəfərə düşən ÜDM və Cini indeksinin 
standartları hesablanılır. Cini indeksinin qiymətləri dünya ölkələrində gəlirlərin qeyri-bərabər böl-
güsünün müqayisəsini əks etdirir və bu göstərici hər bir ölkənin dünya ölkələri içərisində (ölkələrin 
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ümumi sayı 185) tutduğu sırasını müəyyən edir: hər nəfərə düşən ÜDM-in həcmi 5 min dollardan 
az olan ölkələr (87 ölkə) üzrə Cini indeksinin səviyyəsi 0,300-dən çox; hər nəfərə düşən ÜDM-in 
həcmi 5-10 min dollar hüdudunda olan ölkələr (32 ölkə) üzrə Cini indeksinin səviyyəsi 0,360-dan 
çox; hər nəfərə düşən ÜDM-in həcmi 10-20 min dollar hüdudunda olan ölkələr (24 ölkə) üzrə Cini 
indeksinin səviyyəsi 0,380-dən çox; hər nəfərə düşən ÜDM-in həcmi 20-30 min dollar hüdudunda 
olan ölkələr (11 ölkə)  üzrə Cini indeksinin səviyyəsi 0,360-dan çox; hər nəfərə düşən ÜDM-in 
həcmi 30 min dollardan çox olan ölkələr (31ölkə)  üzrə Cini indeksinin səviyyəsi 0,330-dan çox 
olması hesablanmışdır.  

İPİİ, hər nəfərə düşən ümumi daxili məhsul və Cini indeksi üzrə Azərbaycanın qiymətləndiril-
diyini əks etdirən bu göstəricilər və onların ötən ilə nisbətən artma və ya azalma meyli cədvəl 4-
də verilmişdir.  

Cədvəl 4.  
Azərbaycanın İPİİ, hər nəfərə  düşən  ÜDM və Cini indeksi göstəriciləri 
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İnteqral 

indiqatorlar 

2018-ci il 2021-ci il 

Ö
lk
ən

in
 g

ös
tə

ri
ci

 
ü

zr
ə 

q
iy

m
ət

i 

D
ü

n
ya

 ö
lk
əl
ər

i 
iç
ər

is
in

d
ə 

tu
td

u
ğu

 
sı

ra
 

Ə
vv
əl

k
i i

li
n

 
q

iy
m
ət

in
d
ən

 
m

ey
le

tm
ə,

 (
+

) 
və

 y
a 

 (
-)

 

Ö
lk
ən

in
 g

ös
tə

ri
ci

 
ü

zr
ə 

q
iy

m
ət

i 

D
ü

n
ya

 ö
lk
əl
ər

i 
iç
ər

is
in

d
ə 

tu
td

u
ğu

 
sı

ra
 

Ə
vv
əl

k
i i

li
n

 
q

iy
m
ət

in
d
ən

 
m

ey
le

tm
ə,

 (
+

) 
və

 y
a 

(-
) 

1 İnsan potensialının 
inkişaf indeksi 
(İPİİ) 

0,747 
 

84  +0,001 0,759 
 

83  +0,012 

2 Hər nəfərə düşən 
ümumi daxili 
məhsul, ABŞ 
dolları 

4132 
 

106  +485 5167 
 

95  +1035 

3 Cini indeksi 0,337  
 

-  +0,017 0,357 
 

-  +0,020 

 

Qeyd: [7-9] materialları əsasında müəllif tərtib etmişdir 
   
Məlumatlardan göründüyü kimi, Azərbaycan insan potensialının inkişaf indeksinə görə orta 

göstəricili ölkələr sırasında 60-86-cı sıradakı ölkələr içərisində 83-ci yeri tutmuşdur. Hər nəfərə 
düşən ÜDM-in həcminə görə isə 185 ölkə içərisində 95-cı sırada yer almışdır.  

Əhalinin pul gəlirlərinin bölüşdürülməsində iqtisadi qeyri-bərabərlik hüdudunun qiyməti 2018-
ci ilə nisbətən (0,337) 2021-ci ildə 0,357 təşkil etmiş və müqayisə dövründə meyletmə (+0,020) 
olmuşdur. 

Regionlar üzrə həyat səviyyəsinin qeyri-bərabərliyinin qiymətləndirilməsi üçün bəzi ölkə-
daxili sosial standartların tətbiqi 

Azərbaycanda əhalinin etibarlı sosial müdafiəsinin təşkili məqsədi ilə yeni Dövlət Proqramı 
hazırlanır və burada nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində  ölkəmizdə sığorta-
pensiya sistemi daha da təkmilləşdiriləcək, könüllü sosial sığortalanmanın və qeyri-dövlət pensiya 
fondlarının fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər öz həllini tapacaq, işləyən vətəndaşların layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etmək məqsədi ilə iqtisadiyyatın inkişafından asılı olaraq minimum əməkhaqqı 
məbləğinin tədricən minimum yaşayış standartlarına çatdırılması istiqamətində tədbirlər görülə-
cək, əhalinin gəlirlər üzrə diferensiasiyasının azaldılmasına nail olunacaqdır [1,səh.28-30]. 

Beləliklə, yuxarıda qeyd edilmiş insan potensialının inkişafı, adambaşına düşən ÜDM-in miq-
darı və Cini indeksi kimi əhalinin həyat səviyyəsinin sosial standartlarının tətbiqi ilə əhalinin həyat 
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səviyyəsinin bölgələrdə qeyri-bərabərliyini xarakterizə edən aşağıdakı indiqatorların tətbiq edil-
məsini məqsədəuyğun hesab edirik: -pul gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti əmsalı (kp.g.a.q); pul gəlir-
ləri üzrə kasıblıq əmsalı (kp.g.k.ə).   

Pul gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti əmsalı YM-yə daxil olan əmtəə və xidmətlərin əldə edilməsi 
məqsədi ilə ödənilən pul gəlirini ifadə edir [6]. 2021-ci ilin göstəricilərinə əsasən Azərbaycanda 
əhalinin pul gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti əmsalı 2,82 təşkil etmişdir.  

İkinci göstərici olan əhalinin pul gəlirlərinə görə kasıblıq əmsalı gəlirləri ölkə üzrə YM-dən 
(2022-ci il üçün 210 manat) aşağı olan əhali sayının ümumi əhalinin sayına olan nisbəti ilə hesab-
lanılır: 

                          Kp.g.k.ə= . Ü ;                                                             (3) 

burada: Kp.g.k.ə- əhalinin pul gəlirlərinə görə kasıblıq əmsalı; 
             𝑁 . -gəlirləri YM-dən aşağı olan əhalinin sayı, milyon nəfər; 
             𝑁Ü-ümumi əhalinin sayı, milyon nəfər. 
2020-ci ilin göstəriciləri əsasında əhalinin pul gəlirlərinə görə kasıblıq əmsalının qiyməti (3)  

formulası əsasında hesablanaraq Kp.g.k.ə =0,11 müəyyən edilmişdir.  
Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsinin diferensiallaşdırılması əmsalları cədvəl 5-də veril-

mişdir. 
Cədvəl 5. 

Əhalinin həyat səviyyəsinin diferensiallaşdırılması əmsalları 
 

S/N Həyat səviyyəsi indiqatorları 

Əhalinin həyat səviyyəsinin 
diferensiallaşdırılması 

əmsalları 
2018-ci il 2020-ci il 

1 İnsan potensialının inkişaf indeksi (İPİİ) 0,747 0,759 
2 Gəlirlər üzrə kasıblıq əmsalı (kp.g.k.ə) 0,12 0,11 
3 Əhali gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti əmsalı (kp.g.a.q) 2,98 2,82 
4 Cini indeksi 0,337 0,357 
5 Hər nəfərə düşən ümumi daxili məhsul,  ABŞ dolları 4132 5167 

 

Qeyd: cədvəl [7-10] məlumatları əsasında müəllif tərtib etmişdir 
 
Məlumatların təhlilindən göründüyü kimi, Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsini əks etdirən 

göstəricilərin bəzilərində qeyri-bərabərlik azalmışdır, xüsusilə bu azalma gəlirlər üzrə kasıblıq əm-
salı və əhali gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti əmsalında nəzərəçarpacaq dərəcədə olmuşdur. Belə ki, 
bu azalma gəlirlər üzrə kasıblıq əmsalında 8,3% (0,12-0,11/0,12), alıcılıq qabiliyyəti əmsalında 
isə 5,4% (2,98-2,82/2,98) təşkil etmişdir. Eyni zamanda əhalinin pul gəlirlərinin bölüşdürülməsin-
də iqtisadi qeyri-bərabərliyi əks etdirən Cini indeksinin qiymətində müqayisə edilən dövrdə 0,020 
qədər artım əldə edilmişdir.  Sonuncu göstərici olan hər nəfərə düşən ümumi daxili məhsulda isə 
25,0% və ya 1035 ABŞ dolları həcmində artımın olduğunu müşahidə etmək mümkündür.    

       
Nəticə 

Təhlil göstərir ki, Azərbaycan bölgələrində əhalinin pul gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti arasında 
fərq çoxdur və bu göstəricinin qiyməti bir sıra şəhərlərdə (Bakı, Xırdalan ş., Naxçıvan ş., Gəncə 
ş., Sumqayıt ş., Mingəçevir ş. və s.  digər bölgələrə nisbətən yüksəkdir. Bu göstəricinin qiymətinin 
qeyd edilən şəhərlərdə yüksək olması əhalinin işləmək məqsədi ilə digər bölgələrdən bu şəhərlərə 
axınına şərait yaradır və beləliklə də urbanizasiya prosesinin sürətlənməsinə təsir göstərir. Bu pro-
sesin sürətlənməsinin qarşısının alınması üçün regionların sosial-iqtisadi vəziyyətinin yüksəldil-
məsi üzrə 2019-2023-cü illər üzrə Dövlət Proqramları hazırlanmış və həyata keçirilməsi istiqamət-
ləri müəyyən edilmişdir. 
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2020-ci ildə Azərbaycan əhalisinin həyat səviyyəsi göstəricilərinə aşağıdakı qiymətləndirməni 
vermək olar (müəllif tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qiymətləndirilmə): 

1. Respublika üzrə müzdla işləyənlərin orta nominal əməkhaqqı 707,7 manat və ya ümumi 
yaşayış minimumunun 3,37 mislini təşkil edir.  

2. 2020-ci ildə əhali gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyəti əmsalı kp.g.a.q= 2,82  olmuşdur ki, bu 
göstərici müqayisədə çox da yüksək göstərici hesab edilmir. 

3. Gəlirlər üzrə kasıblıq əmsalı kp.g.k.ə=0,11. 
4. Cini indeksi 0,357. 
Şübhəsiz ki, əhalinin həyat səviyyəsi üzrə tədqiqatların genişləndirilməsində, həmçinin ölkə 

üzrə bu göstərici indikatorlarının ölçülməsində ixtisaslı cəmiyyətin müzakirəsinə ehtiyac vardır. 
Bu qeyd etdiklərimiz ölkədə real vəziyyətin müəyyən edilməsinə, əhalinin həyat səviyyəsinin nə-
zəri, metodoloji və metodiki aspekdən öyrənilməsinin genişləndirilməsinə  yeni impuls verməklə 
elm və təcrübənin qarşılıqlı əlaqəsinə, qiymətləndirmənin statistik və sosioloji metodlarının və 
uzunmüddətli inkişaf Konsepsiyasının həyata keçirilməsinə imkan verəcəkdir. 
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Оценка уровня жизни населения с применением соответствующих индигаторов 

 
Резюме 

Цель исследования – Выявить основные преимущества применения соответствующих 
индикаторов при оценке уровня жизни населения.  Обоснование нового методического под-
хода к оценке компонентов, отражающих уровень жизни населения. 
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Методология исследования – В исследовательской работе использованы методы срав-
нительного анализа, синтеза и обобщения. 

Прикладное значение исследования – Формирование теоретико-концептуальных и 
практических подходов к оценке уровня жизни населения. Полученные результаты могут 
быть использованы при исследовании проблем в этом направлении. 

Результаты исследования – Исследование показывает, что в регионах Азербайджана 
существует большая разница между покупательной способностью денежных доходов насе-
ления, и стоимость этого показателя в ряде городов выше, чем в других регионах. Высокая 
стоимость этого показателя в упомянутых городах создает условия для притока населения 
в эти города из других регионов с целью работы и, таким образом, влияет на ускорение 
процесса урбанизации. На наш взгляд, существует потребность в расширении исследований 
уровня жизни населения, а также в обсуждении квалифицированного сообщества для 
измерения показателей этого показателя по всей стране. 

Оригинальность и научная новизна исследования – определяются и анализируются 
нормативные критерии на основе минимальных гарантий и нормативов, охватывающих 
уровень жизни населения. Одновременно выдвигаются обоснованные предложения по 
решению проблем оценки уровня жизни населения в разных странах.              

Ключевые слова: население, уровень жизни, минимальные гарантии, социальные 
стандарты, критерии, индекс человеческого капитала, рейтинг, оценка. 
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Assessment of the standard of living of the populatıon with the use of appropriate 
indigators 

 
Summary 

The purpose of the study – is to identify the main advantages of using appropriate indicators 
in assessing the standard of living of the population. Substantiation of a new methodological 
approach to the assessment of components reflecting the standard of living of the population. 

Research methodology – Methods of comparative analysis, synthesis and generalization are 
used in the research work. 

The practical significance of the research – İs the formation of theoretical, conceptual and 
practical approaches to assessing the standard of living of the population. The results obtained can 
be used in the study of problems in this direction.             

The results of the study – The study shows that in the regions of Azerbaijan there is a big 
difference between the purchasing power of the monetary income of the population, and the cost 
of this indicator in a number of cities is higher than in other regions. The high cost of this indicator 
in these cities creates conditions for the influx of people to these cities from other regions for the 
purpose of work and, thus, affects the acceleration of the urbanization process. In our opinion, 
there is a need to expand research on the standard of living of the population, as well as to discuss 
a qualified community to measure the indicators of this indicator throughout the country. 

Originality and scientific novelty of the research – Normative criteria are determined and 
analyzed on the basis of minimum guarantees and standards covering the standard of living of the 
population. At the same time, reasonable proposals are put forward to solve the problems of 
assessing the standard of living of the population in different countries. 

Key words: population, standard of living, minimum guarantees, social standards, criteria, 
human capital index, rating, estimation. 
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SOSİAL SFERANIN İNKİŞAF AMİLLƏRİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ 
 

Xülasə 
Azərbaycan Respublikası hal-hazırda bazar iqtisadiyyatı dönəmində sosial-iqtisadi islahatların 

növbəti mərhələsindədir. 
Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə bir çox mürəkkəb vəsifələr həll edilmiş-

dir. Ölkədə vətəndaşlığın maddi vəziyyəti və psixologiyasında ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. 
Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, biznes şəraitinin sadələşdirilməsi və onun apa-
rılması imkanlarının yaxşılaşdırılması sayəsində Azərbaycan vətəndaşlarının imkanlarının geniş-
ləndirilməsi ciddi şəkildə nəzərə alınması ümdə məsələlərdən biridir. 

Tədqiqatın məqsədi – sosial sferanın inkişafının əsas tendensiyaları və amilləri, dövlət tərəfin-
dən əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərdən ibarət olmasıdır. Azərbaycan dövlətinin sosial siyasəti 
səciyyələnir. 

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat işində ümumi yeniliklər, təhlillər, sistemli yanaşma me-
todlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti  -  sosial sferanın maliyyə təminatı, maddi-texniki problemləri 
əsas götürülmüşdür. 

Tədqiqatın nəticəsi – nəticədən belə qənaətə gəlmək olar ki, insan potensialının inkişaf etdi-
rilməsində sosial sfera sahələrinin genişləndirilməsi, əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 
Azərbaycan xalqının mədəni və mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanması, artırılması üçün iqtisadi 
şəraitin yaradılması ölkəmiz üçün də faydalı ola bilər 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – ölkə rəhbərliyi tərəfindən qarşıya strateji vəzifələrin 
yerinə yetirilməsinin önəmli olması, Azərbaycanda ən yaxşı perspektivdə müasir, dinamik inkişaf 
edən sosial sferanı yaratmaq nəzərdə tutulmuşdur.  

Açar sözlər: sosial sfera, insan potensialı, strateji vəzifələr, maddi-texniki problemlər. 
 

Giriş 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İ.Əliyev tərəfindən məqsədli dövlət proqramlarının həyata 

keçirilməsi XX əsrin 90-cı illərinin ortalarından XXI əsrin ikinci onilliklərinədək ölkə iqtisadiy-
yatının əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlişini həyata keçirməyə imkan vermişdir. Ötən 27 il ərzində 
sosial-iqtisadi sferada  dərin və səmərəli dəyişikliklər baş vermişdir. 

Azərbaycanın bundan sonra da qarşısında duran sosial-iqtisadi vəzifələri həll etmək və yüksək 
islahat templərinin  saxlanması gərəkdir. 

Ölkədə “Azərbaycan – 2030: sosial-iqtisadi inkişafın milli prioritetləri” adlı proqram sənədi 
qəbul edilib. Bu proqrama uyğun olaraq, insan kapitalının inkişafı ilə bağlı  sektorlar üzrə islahatlar 
mütləq prioritetlər kimi müəyyən edilmişdir. Bu ilk növbədə sosial sfera sahələri – səhiyyə, mə-
dəniyyət, bədən tərbiyəsi və idman, turizm sahələridir. 

Elm və innovasiyalar onlarla sıx bağlıdır. Elmi iş təhsil fəaliyyətinə güclü təsir göstərir. Tədri-
sin keyfiyyəti əsasən elmi və təhsil proseslərinin birləşməsi ilə müəyyən edilir. 

Sosial sfera sahələrinin fəaliyyət növlərinin təhlili 
Aparılan tədqiqatın məqsəd və vəzifələrindən, iqtisadi fəaliyyət növlərinin şərhində müxtəlif 

konsepsiya və meyarların istifadəsindən asılı olaraq sahələr üzrə fərqli qruplaşdırmalar təklif oluna 
bilər. 

Sosial sfera müxtəlif sahələrin məcmusudur. Bunlar ümumi iki qaynaqda birləşdirilir. Birincisi: 
bu sahələr xidmət şəklində xüsusi iqtisadi rifah istehsal edirlər. Xidmətin təbiətinin spesifikliyi bu 
sahədəki iqtisadi münasibətlərə və təsərrüfat şəraitinə xüsusi bir xarakter verir. İkincisi: bu sahələr 
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onların fəaliyyətinin sosial yönümlülüyü və insan amilinin əhəmiyyətli rolu ilə seçilirlər. Əgər 
birinci qaynaq  sosial sferanın fəaliyyətinin təşkilati-texniki cəhətini əks etdirirsə, ikinci – sosial 
iqtisadi cəhəti səciyyələndirir.    

Rəsmi beynəlxalq  statistikanın təcrübəsində ölkə iqtisadiyyatının ilkin (kənd və meşə təsərrüfatı, 
ovçuluq və balıqçılıq), ikinci (emal, dağ-mədən sənayesi, tikinti, elektrik enerjisi, su və qaz hasilatı) 
və üçüncü sektor (xidmət sferası sahələr) üzrə üç sektor bölgüsü meyarları geniş istifadə olunur. 

Son iki yüzilliyin ictimai inkişaf praktikası göstərir ki, aqrar dövrdə sivilizasiyanın inkişafı üçün 
ilkin sektor, sənaye dövrü üçün ikinci sektor, post-sənaye cəmiyyətinin təşəkkülü dövrü üçün isə 
üçüncü  sektor aid edilirdi. Lakin xidmət sferası sahələrinin müxtəlif qrupları post-sənaye cəmiy-
yətinin təşəkkül dinamikasını  müxtəlif cür əks etdirdiyi üçün elmi ədəbiyyatda müasir sivilizasi-
yasının inkişafının obyektiv xarakteristikasını vermək məqsədilə, xidmət sferasının özünü üç 
sektora bölmək təklif olunur: sırf  üçüncü (maddi istehsala servis xidmətləri), üçüncü sektor 
(ticarət, maliyyə, sığorta, daşınmaz əmlaka xidmət üzrə əməliyyatlar) və beşinci sektor (elmi 
informasiya, təhsil, işgüzar və dövlət idarəçiliyi üzrə xidmətlər). 

“Sosial sfera” anlayışı ilə yanaşı, elmi ədəbiyyatda tes-tes “sosial infrastruktur” anlayışından 
istifadə olunur. Bir sıra alimlərin fikrincə bu anlayış əhalinin rifahının, xidmətlərin həyat keyfiy-
yətinin müvafiq səviyyəsini bilavasitə maddi istehsal sferasından kənarda təmin edən əhalinin 
həyat sahələri ilə bağlı tədqiqat və praktiki fəaliyyət sahəsini daha dəqiq qeyd etmək cəhdi kimi 
ifadə olunub. Yəni qeyri-istehsal sferasından da söhbət  gedir. Qeyri-istehsal sferasına 2 sahələr 
qrupu aid edilir: 

1) Xidmətləri cəmiyyətin ümumi, kollektiv tələbatlarını ödəyən sahələr; yerin təkinin kəşfiyyatı 
və geologiyası; su təsərrüfatı (maddi istehsala aid edilən fəaliyyət növlətindən başqa) idarəetmə, 
elm və elmi xidmət, ictimai təşkilatlar, kreditləşmə və dövlət sığortası; 

2) Əhalinin mədəni məişət və sosial tələbatını ödəyən sahələr; mənzil-kommunal təsərrüfatı;  
məişət xidməti, xalq təhsili; mədəniyyət və incəsənət; sərnişin nəqliyyatı və rabitə (qeyri-istehsal 
sferaya xidmət hissəsində); səhiyyə, bədən tərbiyəsi və sosial sığorta. 

 Artıq qeyd edildiyi kimi, maddi istehsal sferasından fərqli olaraq qeyri-istehsal sferası iş pro-
sesində maddi nemətlər yaradılmayan bütün fəaliyyət növlərini əhatə edir. Qeyri-istehsal sfera-
sında çalışan işçilərin əməyinin təsir obyekti təbiət onun qüvvələri deyil, insanın özü və insanların 
ictimai münasibətləridir. Qeyri-istehsal sferasında maddi nemətlər yaradılmır, fəaliyyət xidmət 
şəklində özünü göstərir. 

Sosial sferanın idarəetmə  orqanları 
Sosial sferanın strukturunun mürəkkəbliyi kifayət  qədər inkişaf etmiş idarəetmə sisteminin ya-

radılması zərurətini şərtləndirir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, idarəetmənin başlıca subyekti 
qismində dövlət hakimiyyəti orqanları, habelə ictimai özünü idarəetmə orqanları  çıxış edir.  

Sosial sferanın sahələrinin idarəçiliyi sahəsində səlahiyyətlər mərkəzi və regional (yerli) ha-
kimiyyət orqanları arasında bölünür.  

Sosial sferanın dövlət, mərkəzi idarəetmə orqanlarının funksiyaları aşağıdakı kimi göstərilmiş-
dir. [4 səh. 60-61].  

Sosial sferanın idarəetməsinə aid məsələlərin böyük əksəriyyəti regional səviyyədə regional  
(yerli) orqanlar tərəfindən həll olunur. 

İdarəetmə obyekti kimi regionun sosial sferasının xüsusiyyətləri həm mədəniyyətin inkişafını, 
həm təbii –iqlim, coğrafi şəraitin spesifik müxtəlifliyi ilə, həm də sosial və məişət tələbatlarının, 
təhsilin alınması  ilə bağlı tələbatların sağlamlığın qorunmasının transformasiyası ilə şərtləndirir 
və bütün bunlar konkret regionun fəaliyyət göstərməsinin səciyyəvi şəraitində şəxsiyyətin sosial-
laşması prosesində baş verir. 

Sosial sferanın inkişafına həsr olunmuş proqramların işlənib hazırlanmasında başlıca rol region-
ların icra hakimiyyəti orqanlarına məxsusdur. Qərarların qəbul edilməsi üçün əsas sosial sferanın 
inkişaf göstəricilərinin normativ göstəricilərlə tutuşdurulması, yaxud sosial sferanın müəyyən 
sahəsinin xarakteristikası  üçün qəbul edilmiş faktiki göstəricinin müəyyənləşdirilməsi ola bilər. 
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Sosial sferanıın idarəetmə orqanları və funksiyaları 
 
Dövlət hakimiyyəti orqanlarından başqa sosial sferanın idarəetmə subyekti qismində regionda 

fəaliyyət göstərən müxtəlif sosial institutlar çıxış edir. 
Dövlət orqanları regionda baş verən sosial proseslərin vektoruna, regional sosial siyasətin hər 

bir subyektinə təsir göstərməlidir. 
Sosial tənzimləmənin maliyyə mexanizmləri  
Sosial inkişaf, onun tənzimlənməsi maliyyə imkanları ilə bağlıdır. Əhali və sosial sahələr ma-

liyyə resursları olmadan genişlənib inkişaf edə bilməz. Sosial sahələr və əhali maddi istehsal sa-
həsinə xidmət göstərməklə onun səmərəliliyini artırır. Buna görə də  sosial sahələrdə əhalinin tə-
ləbatı üşün maddi istehsalda yaranan gəlirlərin bölgüsü və yenidən bölgüsü hesabına maliyyə 
imkanları formalaşır. Sosial obyektlərin inkişafı üçün lazım olan və bütün mənbələr hesabına for-
malaşan pulun miqdarına sosial sahələrin inkişafının maliyyə resursları deyilir. Bu maliyyə resurs-
ları forma, daxilolma mənbələri və xərclərinə görə müxtəlif istiqamətlər kəsb edir. Uyğun olaraq 
idarəetmə və tənzimləmə xüsusiyyətlərinə malikdir. Maliyyə resursları, onun formalaşması mən-
bələri mərkəzləşmiş formada təşkil olunur. Mərkəzləşmiş formada sosial inkişaf maliyyə resursları 
dövlət büdcəsi formasında təşkil olunur. Dövlət büdcəsinin gəlirləri, onun strukturu xalq təsərrü-
fatının tələbatına uyğun olaraq, həmçinin sosial tələbat  və sosial sahələrin inkişafı  üçün lazım 
olan xərclərə görə planlaşdırılır, tənzim olunur. Sosial inkişafın maliyyə mənbəyi respublikanın 
milli gəlirini təşkil edir. Müasir şəraitdə bazar iqtisadiyyatı, sahibkarlıq inkişaf etdikcə sosial inki-
şafın maliyyə imkanları mənbələri mərkəzləşmiş formada daha çox ayrı-ayrı sahibkarların, səhm-
dar cəmiyyətin hesabına formalaşır.  

Təhsil sisteminin sosial – iqtisadi funksiyası  və onun idarə olunması 
Təhsil sferası qeyri-istehsal sahəsi olub əhalinin, iqtisadiyyatın tələbatına uyğun ixtisaslı kadr-

ların hazırlanması məqsədini güdür. Təhsil proses kimi ardıcıl və kompleks sistemli təşkil olunur. 
Təhsil sistemi formalaşır. Bu sistemin daxili elementləri ibtidai, orta, ali təhsil müəssisələri olmaq-
la vahid məqsədə yönəldilir. Müasir şəraitdə təhsil sahəsi ümumi iqtisadi sistemin, o cümlədən 
istehsal elmi-texniki tərəqqi (ETT) ixtisaslı, dünyagörüşlü kadrların yetişdirilməsi, hazırlanması 
üçün zəruri olan peşə biliklərinin verilməsinə xidmət edir. Təhsil sistemi ümumi iqtisadi sistemin 
tərkib hissəsi olmaqla bütün ölkədə əhalinin sayı, onun məşğulluğu, ərazicə yerləşməsi və ölkənin 
iqtisadi istiqamətlərində daha çox inteqrasiya problemlərini həll etmək üçün inkişaf etdirilir.  

Təhsilin islahat proqramı bu sahənin müasir standartlara uyğun təşkili və idarə olunması, kadr-
ların dünya ölkələri tərəfindən qəbul olunması və təhsilin insanların həyat səviyyəsindəki rolu ilə 
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müəyyənləşir. Təhsil sferası bir sahə olaraq ictimai əmək bölgüsündə və ya bazarın formalaşma-
sında müəyyən xüsusi çəkisinə görə hər bir ölkədə müəyyən rol oynayır. Təhsil sahəsində işləyən-
lərin  sayı, onların əməkhaqqısı, təhsilə ayrılan vəsait, təhsil alanların ümumi sayı, təhsilin mül-
kiyyət formalarlına görə bölgüsü və nəticədə birbaşa və dolayısı yolla təhsilin ÜDM-in, iş qüvvə-
sinin, istehlakın formalaşmasında rolu bu sferanın iqtisadi rolunu müəyyən edir. 

İ.e.d. Ə.Əlirzayevin fikrincə, təhsilin sosial mənası isə intellektual kapitalın formalaşmasıdır. 
Hər bir şəxs təhsili həyat fəaliyyətinin ünsürü kimi seçməklə özünün peşə biliyinin və intellektual 
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün özündə ehtiyac yaradır. Təbii ki, bu ehtiyaclar bir sıra sosial –
iqtisadi amillərdən asılıdır, o cümlədən əhalinin yaşayış səviyyəsindən, yaşayış tərzindən, məs-
kunlaşmanın coğrafi-iqtisadi mövqeyindən və təhsil almış şəxsin nəticələrindən asılıdır. [5. s. 152-
153] 

Təhsil sisteminin əsas vəzifəsi xalq təsərrüfatının, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üçün ixtisaslı 
kadr hazırlamaq və mənəvi sosial inkişaf etmiş intellektual səviyyəli insanların formalaşdırılma-
sına şərait yaratmaqdır. Təhsil sistemi öz mahiyyəti ilə bir tərəfdən iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir, 
onun iqtisadi sahələri mövcuddur. Digər tərəfdən isə sosial-mənəvi aspektlərə malikdir. Təhsilin 
sosial-mənəvi aspektləri əhalinin sosial inkişafının mənəvi dəyərinin artmasına təsir etməkdir. 

 
Nəticə 

1. Sosial xidmətlərin keyfiyyətinin əlçatmaz səviyyəsinin kifayət edə biləcək dərəcədə yaxşı-
laşdırılmasının nəzərdə tutulması. 

2. Azərbaycan xalqının mədəni və mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanılması üçün iqtisadi şə-
raitin yaradılması. 

3. İnsan kapitalının sürətli inkişafı, sosial mühitin, millətin sağlamlığının keyfiyyətinin yaxşı-
laşdırılması. 
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Факторы развития и управления социальной сферы 
 

Резюме 
Азербайджанская Республика в настоящее время находится на очередном этапе социаль-

но-экономических реформ в эпоху рыночной экономики. 
Под руководством Президента Азербайджана И.Алиева в стране решены многие слож-

ные задачи. Серьезные изменения произошли в финансовом состоянии и психологии граж-
данства в стране. Усиление борьбы с коррупцией, упрощение условий ведения бизнеса и 
улучшение возможностей для его ведения, расширение возможностей граждан Азербайд-
жана является одним из основных вопросов, над которыми необходимо серьезно подумать. 

Цель исследования - основные тенденции и факторы развития социальной сферы, кото-
рая состоит из социальных услуг, предоставляемых государством населению. Характери-
зуется социальная политика Азербайджанского государства. 
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Методология исследования - в работе использовались общие новшества, методы ана-
лиза и системного подхода. 

За основу взято прикладное значение исследования - финансовое обеспечение со-
циальной сферы, материально-технические проблемы социальной сферы. 

Результат исследования – из результата можно сделать вывод о расширении направле-
ний социальной сферы в развитии человеческого потенциала, повышении качества жизни 
населения, создании экономических условий для сохранения культурные и духовные цен-
ности азербайджанского народа могут быть полезны для нашей страны. 

Оригинальность и научная новизна исследования - важность выполнения руко-
водством страны стратегических задач, создания в Азербайджане современной, динамично 
развивающейся социальной сферы в наилучшей перспективе. 

Ключевые слова: социальная сфера, человеческий потенциал, стратегические зада-
чи, материально-технические проблемы. 
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Social sphere development factors and management 

 
Summary 

The Republic of Azerbaijan is currently in the next stage of socio-economic reforms in the era 
of market economy 

Under the leadership of the President of Azerbaijan I. Aliyev, many complex tasks have been 
solved in the country. Serious changes have taken place in the financial condition and psychology 
of citizenship in the country. Strengthening the fight against corruption, simplifying business 
conditions and improving the opportunities for conducting it, expanding the opportunities of 
Azerbaijani citizens is one of the main issues to be seriously considered. 

The purpose of the research - is the main trends and factors of the development of the social 
sphere, which consists of social services provided by the state to the population. The social policy 
of the state of Azerbaijan is characterized. 

Methodology of the research - general innovations, analysis and systematic approach methods 
were used in the research work. 

The applied importance of the research - financial provision of the social sphere, material 
and technical problems of the social sphere are taken as the basis. 

The result of the research - from the result, it can be concluded that the expansion of the social 
sphere areas in the development of human potential, the improvement of the quality of life of the 
population, and the creation of economic conditions for the preservation of the cultural and 
spiritual values of the Azerbaijani people can be useful for our country. 

The originality and scientific novelty of the research - the importance of the fulfillment of 
strategic tasks by the country's leadership, and the creation of a modern, dynamically developing 
social sphere in Azerbaijan in the best perspective. 

Key words: social sphere, human potential, strategic tasks, material and technical problems. 
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ XİDMƏT SAHƏSİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN 
İNKİŞAFININ NƏZƏRİ ƏSASLARI 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Qloballaşma şəraitində xidmət sektorunun subyektlərinin inkişafının 
mövcud nəzəri və konseptual əsaslarının təhlil olunması. 

Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – xidmət sahəsi ilə bağlı tədqiqatlarda elmi mənbə kimi istifadə 

imkanı.      
Tədqiqatın nəticələri – xidmət sektorunun inkişaf aspektlərinin nəzəri əsasları ümumiləşdiril-

mişdir. 
Tədqiqatın orijinalığı və elmi yeniliyi - xidmət sektorunun  səmərəliləşdirilməsi ilə bağlı 

müasir xarici təcrübənin istifadə istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və elmi cəhətdən əsaslan-
dırılması. 

Açar sözlər: xidmət sahəsi, qloballaşma, divergensiya, konvergensiya, hibrid strategiya. 
 

Giriş 
Qloballaşma – müasir dünyada baş verən, şirkətin strateji inkişaf planının yaradılması zamanı 

nəzərə alınmalı olan ciddi prosesdir. Eyni zamanda qloballaşma şəraitində servis şirkətinin inkişa-
fının nəzəri əsasları yerli elmi ədəbiyyatda kifayət qədər işlənməyib. Buna görə də bu məqalənin 
məqsədi qloballaşma şəraitində təsərrüfat subyektlərinin mövcud nəzəri əsasları və konsepsiya-
larının təhlili və xidmət sahəsi üçün izah edilməsidir.  

Xidmət sahəsinə aid müasir beynəlxalq müəssisənin əsas xüsusiyyətləri  
Keçmişdə beynəlxalq şirkətlər məhsul istehsalı və satışı ilə bağlı sadə vəzifələri yerinə 

yetirirdilər. Son onillikdə mühüm hissəsini servis şirkətləri təşkil edən beynəlxalq servis şəbəkələri 
yaranmışdır. Eyni zamanda qlobal şəbəkə bütün sistemin effektivliyini yüksəldir. Müəllifin fikrin-
cə, müəyyən zaman ərzində iqtisadi subyektlər üçün böyük sayda imkanlar toplanır ki, bu da onlara 
beynəlxalq səviyyəyə çıxmağa və müvafiq olaraq, bu səviyyənin bütün effektlərini əldə etməyə 
imkan verir. Kapitalın və işçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti, eləcə də şirkətlərin müxtəlif iqtisadi 
fəaliyyəti xidmət sahəsi olmadan qeyri-mümkündür. Xidmətlər Maliyyə-sənaye qrupları (MSQ), 
çoxmillətli korporasiyalar (ÇMK) və beynəlxalq konfranslar sayəsində dünya iqtisadiyyatının 
qloballaşmasının mühüm hissəsinə çevrilmişlər. XXI əsrin əvvəllərində beynəlxalq iqtisadi fəaliy-
yət müasir sivilizasiyanın dərin və geniş yayılmış bir hadisəsi olmuşdur. Bu zaman qeyd etmək 
lazımdır ki, xidmət bazarının artım templəri beynəlxalq müqayisədə əmtəə bazarının artım temp-
lərindən yüksək olmuşdur. 2019-2021-ci illər ərzində real mal və xidmətlərin dünya ticarətinin 
həcminin dinamikası cədvəl 1-də göstərilib. 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, dünya bazarında xidmətlərin satışı ixracın təxminən 
dörddə birini təşkil edir. Müəllifin fikrincə, bu statistik məlumatlar azaldılmış ola bilər, çünki 
beynəlxalq ticarət xidmətlərinin bir çox növləri xidmətlərin ticarətinə dair statistikada tam əks 
olunmayıb və ya mal satışının tərkibinə daxil edilməyib. Buna görə də ÜST bu biznesi üç kate-
qoriyaya bölür – nəqliyyat xidmətləri, turizm və digər xidmətlər. 

Xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən müasir beynəlxalq müəssisənin xarakterik xüsusiyyətlərini 
fərqləndirək: 

- Milli və beynəlmiləlin mürəkkəb qarşılıqlı əlaqəsi: qloballaşma dövründə effektiv strategiya 
milli xüsusiyyətləri ehtiva etməlidir. 

- Əlçatanlıq və ümumilik: müasir inkişaf mərhələsində təsərrüfat subyektləri başqa ölkədə  
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fəaliyyətin aparılması üçün bir neçə onilliklər öncə olduğundan dəfələrlə daha çox imkanlara 
malikdirlər.  

- Texnoloji qloballaşma: kompüter şəbəkələrinin geniş istifadəsi ayrı-ayrı ölkələr və biznes 
vahidlərinin qarşılıqlı fəaliyyət üsulunu köklü şəkildə dəyişmişdir. 

- Maliyyələşdirmə: maliyyə fəaliyyəti beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətin mərkəzi hissəsinə çev-
rilir [2]. Müəllifin fikrincə, maliyyələşdirmə sözü təkcə mənfəətin – maliyyə vahidinin əldə 
olunması deyil, həm də beynəlxalq menecmentin uğurunun istifadəsi deməkdir ki, bunsuz 
da beynəlxalq rəqabətin üstünlüklərinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Ümumilikdə, maliy-
yələşdirmə beynəlxalq səviyyədə istənilən iqtisadi fəaliyyətin effektivliyini müəyyən edir.  

 
Cədvəl 1. 

2019-2021-cü illərdə dünya mal və xidmət ticarəti 
 

 

İxrac İdxal 
Dövriyyə, 

mlrd. ABŞ   
dolları 

Artım templəri, % 
(2000-ci illə müqayisədə)

Dövriyyə, 
mlrd. ABŞ   

dolları 

Artım templəri, %  
(2000-ci illə müqayisədə) 

2021 2019 2020 2021 2021 2019 2020 2021 
Mallar  7274 -4 4 16 7557 -4 4 16 
Xidmətlər 1763 0 6 12 1743 -1 5 12 

   

Mənbə: ÜST məlumatlarına əsasən [1]. 
 
Strateji həllər xarici mühitin siyasi-hüquqi və mədəni resurslarının məntiqli təhlilinin nəticələ-

rinə əsaslanır. Eyni zamanda xarici mühitin müxtəlif aspektlərinin təhlilinə dair işlərin heç də bü-
tün nəticələri şirkətin strateji inkişaf planını yaratmır. Müəllif üçün servis şirkətlərinin beynəlxalq 
bazarlara çıxışı zamanı xarici mühitin iqtisadi təhlilinin əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:  

- Ölkənin əhalisi, cins-yaş strukturu, əhalinin xarakteristikaları; 
- ayrı-ayrı sosial siniflərin sosial strukturu və nisbəti, hər bir insanın ortalama tipik xüsusiy-

yətləri; 
- sahədə ödəniş səviyyəsi, ödəniş üsulları; 
- yerli bazarlarda rəqabətin olması; 
- ölkə iqtisadiyyatının inkişaf göstəriciləri, ÜDM; 
- ölkənin maliyyə hakimiyyətinin əsas aspektləri; 
- ölkənin əsas iqtisadi problemlərinin siyahısı (inflyasiya, işsizlik). 
Xidmətlərin göstərildiyi xarici mühitin təhlilində ən mühüm istiqamətlərdən biri mədəni tərkib 

hissəsinin təhlili olacaq. “Bölünmə-konvergensiya” problemi elmi ədəbiyyatda geniş müzakirə 
olunur. Bəzi ekspertlər qloballaşmanın unifikasiya edən inkişafa, yəni, mədəni fərqlərin aradan 
qalxması və ümumi mədəniyyətin yaranmasına apardığını bildirir, digərləri isə dünyada mədəniy-
yətlər arasında ziddiyyətlərin kəskinləşməsinə aparan proseslərin hökm sürəcəyini iddia edirlər 
[2]. Müəllifin fikrincə, qloballaşma dövründə müxtəlif yönlü proseslər xidmət sahəsinə toxunacaq 
ki, bununla da əlaqədar olaraq kompromislər dövründə beynəlxalq bazara müxtəlif avadanlıq və 
texnologiyaların daxil olduğu bir vaxtda, müəyyən ərazinin mədəni vəziyyəti üçün bu çox vacib-
dir. Beləliklə də, mədəni fərqlər xidmət sahəsində biznesin strateji inkişaf planının yaranmasına 
böyük təsir göstərəcək.  

Beynəlxalq fəaliyyət nəzəriyyəsində aşağıdakı qiymətlilər qrupları fərqləndirilir: baza, yəni, 
insanın yaşadığı və işlədiyi son qiymətlilər və baza qiymətlilərini ehtiva edən mühüm qiymətlilər 
[3]. Müəllifin fikrincə, reklam və nəşriyyat xidmətləri alətlərdir, buna görə onların reklamı məhz 
bu mövqedən nəzərdən keçirilməlidir. 

Beynəlxalq bazarda reklam və nəşriyyat şirkətləri arasında rəqabət qlobal xarakter daşıyacaq, 
yəni, bu cür təşkilati-hüquqi strukturların vahid dünya bazarı mövcud deyil, lakin bir sıra müstəqil 
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milli bazarlar mövcuddur. Buna görə də bir regional bazarda əldə olunmuş rəqabət üstünlükləri 
onun hüdudları xaricində məhdudlaşır və digər coğrafi zonalarda biznesin aparılması zamanı isti-
fadə oluna bilməz.  

Hər bir bazar üçün müxtəlif milli bazarların mədəni, iqtisadi və siyasi mühitini əks etdirmək 
üçün ümumi strategiyanı korreksiya etmək lazımdır. Reklam-nəşriyyat şirkətlərinin beynəlxalq 
strategiyasının əsas məqsədi milli ehtiyaclar, mədəniyyət və ənənəyə əsasən ölkədəki yerli şəraitə 
uyğunluğun təmin edilməsidir. 

Beynəlxalq bazara çıxmaq qərarına gəlmiş servis şirkəti aşağıdakı istiqamətləri nəzərdən keçirə 
bilər: 

- Yeni bazarların axtarışı və mənimsənilməsi; 
- Resursların tapılması və istifadə olunması; 
- Xaricdə biznesin daha effektiv aparılması üçün əlavə imkanların istifadə edilməsi.  
Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, qloballaşma dövründə şirkətin strateji inkişaf planının 

yaradılması zamanı strateji və taktiki qərarlar qəbul edərkən amillərə çevrilən mühüm imkanlar və 
təhdidlərə malik xarici mühitin təhlil nəticələrindən istifadə etmək vacibdir.  

Beynəlxalq müəssisədə strateji planlaşdırma 
Beynəlxalq müəssisədə strateji planlaşdırmanın metodoloji bazası beynəlmiləl xarakter daşıyır 

və strateji planlaşdırmanın xüsusiyyətləri onun təsərrüfat fəaliyyəti coğrafiyasının bazalaşma ölkə-
sinin hüdudlarından kənara genişlənməsi ilə şərtlənir. Strateji planlaşdırma sisteminin həyata ke-
çirilməsi idarəetmə strukturlarının yaradılmasını, onların fəaliyyət qaydalarının təsvirini, ixtisaslı 
işçi heyətinin və aktuallaşdırılmış informasiya bazasının olmasını tələb edən əməliyyatlar məc-
musunu ehtiva etməlidir. Ümumilikdə strateji planlaşdırma təşkilati-hüquqi struktur məqsədlərinin 
müəyyən edilməsi və uzunmüddətli dövrdə bu məqsədlərə nail olunmasına yönəldilmiş strate-
giyaların işlənib hazırlanması prosesindən ibarətdir.  

Beynəlxalq bazarlarda müəssisənin strateji fəaliyyəti strateji planlaşdırma sisteminin fəaliyyə-
tinin nəticəsi olan ümumi strategiyanın tərkibində işlənib hazırlanmalıdır.   

Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin beynəlmiləlləşdirilməsi yeni bazarların mənimsənilməsi 
ilə bağlı olan bir sıra məqsədlərin meydana çıxmasına gətirib çıxarır və beləliklə də, qərarlar 
məcmusunun yerinə yetirilməsi nəticəsində yaradılan obyektlərin sayı artır. Bununla yanaşı 
qloballaşma dövründə strateji planın formalaşdırılması zamanı idarəetmə subyektinin nəzərə 
almalı olduğu nəzarət olunmayan xarici amillərin sayı artır.  

Beynəlxalq müəssisənin missiyası təsərrüfat subyektinin müəyyən anadək yaranmış ətrafı və 
onun daxili vəziyyəti nəzərə alınmaqla formalaşdırılır. Müəllifin fikrincə, missiya yeni fəaliyyət 
yerlərinə adaptasiya olunmalı, lakin ümumilikdə, uzunmüddətli dövrdə müəssisənin qəbul edilmiş 
əsas məqsədini əks etdirməlidir.  

Beynəlxalq bazarda təsərrüfat fəaliyyəti aparan müəssisənin məqsəd və vəzifələri strukturuna 
görə məqsədlər və vəzifələrin ümumi siyahısından praktik olaraq fərqlənmir, lakin onların bir his-
səsi, müəllifin fikrincə, aktual olmaya bilər, digər hissəsi isə dəyişmiş xarici şərait nəzərə alınmaq-
la korreksiya olunmalıdır (bu daha çox maliyyə məqsədlərinə toxunacaq). Beynəlxalq bazara çıxan 
xidmət sahəsi müəssisəsi üçün əsas maliyyə hədəf göstəricilərinə xidmət satışı həcmi, bu göstərici-
lərin artım və çoxalma templəri, təsərrüfat subyektinin xarici bazarda payı aid olacaq. Bu zaman 
bütün məqsədlər vəzifələr sırasında konkretləşdirilir. Xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən beynəl-
xalq müəssisənin məqsədləri işçi heyəti ilə münasibətdə xüsusilə vacibdir. Bu cür müəssisələrdə 
xarici və daxili rekrutinq sistemindən istifadə oluna bilər. Daxili rekrutinq şəxsi işçi heyətinin im-
kanlarının istifadəsinə əsaslanıb. Bu sistem xarici rekrutinqlə müqayisədə daha qənaətlidir, çünki 
əməkdaşların axtarışı, seçimi və korporativ tələblərə adaptasiyasına xərc tələb olunmur.  

Xidmət sahəsinə aid beynəlxalq müəssisənin fəaliyyəti yerli əmək bazarına yönəlmiş xarici rek-
rutinq sistemindən istifadə edilmədən mümkün deyil. Bu sistem xarici mədəni mühitdə adaptasiya 
problemlərini azaltmağa, yerli bazarlarda gələcək əməkdaşların iş təcrübəsindən istifadə etməyə 
imkan verir. 
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Müəllifin fikrincə, xidmət sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlarda xarici şöbənin 
bütün əməliyyatlarına nəzarətə görə məsul olan baş icraçı direktorun və ya baş menecerin təsdiq 
edilməsi üçün daxili rekrutinq sistemindən istifadə etmək məqsədəuyğundur. Xarici rekrutinq sis-
temi müxtəlif istiqamətli mütəxəssislərin yığılması zamanı effektiv tətbiq edilə bilər. Hər iki rekru-
tinq sistemindən törəmə müəssisələrin funksional bölmələrinin rəhbərlərinin, böhran yönlü rəhbər-
lərin təyin edilməsi zamanı istifadə etmək məqsədəuyğundur.  

Xidmət sahəsinə aid təsərrüfat subyektinin beynəlxalq strategiyası beynəlxalq məqsədlərin ger-
çəkləşdirilməsi üçün fəaliyyətlərin təsvirini ehtiva edəcək. Bu zaman fəaliyyətin yüksək effektiv-
liyi və səmərəliliyinə nail olmağın zəruri şərti beynəlxalq bazarda konkret üstünlüklərin olmasıdır. 

Təsərrüfat subyektinin beynəlxalq strategiyası xarici şərtlərə adaptasiya olunmalıdır. Bu şərt 
qeyri-sabit qanunvericiliyə və digər təsərrüfat şərtlərinə malik bazarlara çıxış zamanı xüsusilə 
aktualdır.  

Bir sıra alimlər hesab edirlər ki, beynəlxalq səviyyədə rəqabət strategiyası və müəssisələr və 
onların birlikləri arasında əməkdaşlıq strategiyasının bir araya gətirilməsi kimi hibrid strategiya 
[2] daha effektiv və məhsuldar olacaq. Müəllifin fikrincə qloballaşma dövründə xidmət sahəsinin 
təsərrüfat subyektlərinin bir sıra hallarda məhz digər təşkilati-hüquqi strukturlarla əməkdaşlığı və 
rəqabətin optimal balansını nəzərdə tutan hibrid strategiya işləyib hazırlamaları məqsədəuyğun-
dur. Hibrid strategiyanın işlənib hazırlanması prosesi şəkil 1-də təqdim edilmiş sxem üzrə həyata 
keçirilir.  

Belə ki, effektiv strategiyanın həyata keçirilməsi üçün müəssisə istehlakçılar, tədarükçülər, 
kontakt auditoriyalarla bütün qarşılıqlı münasibətlər zənciri üzrə əməkdaşlıq, rəqabət və şəxsi qüv-
vəyə arxalanma arasında balansa nail olmalıdır. Bu zaman kontragentlər arasında münaqişə müm-
künlüyü istisna olunmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1. Hibrid strategiyasının işlənib hazırlanması 
 

Mənbə: müəllif tərəfindən işlənib hazırlanıb. 
 
Müəssisənin xaricdə effektiv fəaliyyəti üçün strateji alternativlərin işlənib hazırlanması məqsə-

dəuyğundur. Xidmət sahəsinin təsərrüfat subyekti üçün seçim satış siyasətinin istiqaməti, mallar 
və xidmətlər çeşidinin dəyişkənliyi, istehsalat amillərinin əvəz olunması, digər təşkilati-hüquqi 
strukturların əldə olunması və müəssisələrin birləşməsi kimi aspektlər üzrə aparıla bilər. Strateji 
alternativlər müəssisəyə hətta güclü rəqabət və dinamik dəyişən xarici amillər şəraitində belə 
effektiv fəaliyyət göstərməyə imkan verəcək. 

Müəssisənin bazarda fəaliyyətinin effektivliyi təsərrüfat subyektinə məxsus bazar payının sə-
viyyəsi və dinamikasının müvafiq hədəf göstəricilərinə nisbəti ilə müəyyən edilir. 

Qloballaşma şəraitində meqapolisin təsərrüfat subyektinin strateji inkişaf planını tərtib edən 

Rəqabət strategiyasının 
işlənib hazırlanması 
(əməkdaşlıq imkanı 
nəzərə alınmadan) 

Əməkdaşlıq 
strategiyasının işlənib 
hazırlanması (rəqabət 

mövqeləşdirməsi nəzərə 
alınmadan) 

 
Rəqabət 

strategiyasının və 
əməkdaşlıq 

strategiyasının bir 
araya gətirilməsinin 

effektivliyinin 
təhlili 

Şəxsi qüvvəyə 
arxalanmaqla rəqabət 
strategiyasının işlənib 

hazırlanması  

Hibrid  
strategiyasının  

işlənib  
hazırlanması  
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zaman mənası dünya elektron şəbəkəsinə əsaslanan yeni informasiya texnologiyalarının müasir 
inkişafının müəssisələrin beynəlxalq inteqrasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirməyə və sü-
rətləndirməyə imkan verməsindən ibarət olan eyniadlı qlobal elmi yanaşmanın tətbiq edilməsi 
məqsədəuyğundur. Qlobal yanaşma, müəllifin fikrincə, xidmətlərin ümumdünya standartlaşdırıl-
ması, müxtəlif obyektlərin idarəetməsinin informasiya təminatı, maliyyə əməliyyatlarının apa-
rılması məsələlərinin həlli zamanı tətbiq edilir. 

Qlobal yanaşma çərçivəsində mahiyyəti virtual müəssisələrin yaradılması, informasiyanın daha 
effektiv istifadəsi və ötürülməsi, xidmət istehsalçısından ərazi baxımından uzaq istehlakçılara xid-
mət imkanı əldə etmək məqsədi ilə təsərrüfat subyektlərinin idarə olunması zamanı İnternet şəbə-
kəsinin tətbiqindən ibarət olan virtual yanaşmanı vurğulamaq olar. Beləliklə də, virtual inteqrasi-
yanın köməyi ilə tələbatın ödənilməsini müvafiq xidmətin istehsalı və xidmətin göstərilməsi va-
sitəsilə deyil, istehlakçının özünün öz ehtiyaclarının ödənilməsini layihələndirə və planlaşdıra bil-
məsini təmin edən texnologiya vasitəsilə təşkil etmək olar. Bu zaman texnologiya istər müəssisə-
nin özü, istərsə də digər təsərrüfat subyektləri tərəfindən yaradıla bilər. Sonuncu halda virtual 
müəssisə iştirakçıların fərdi məqsədlərini bir araya gətirən və bunun üçün səyləri əlaqələndirən 
birgə mülkiyyət və strateji alyans olacaq. Beləliklə də, bazarda tələbatın təmin edilməsi üçün müx-
təlif müəssisələrin başlıca səriştələrinin birləşməsi baş verir. 

Beynəlxalq kooperasiya çərçivəsində xidmət istehsalçılarının idarəetmə subyektlərinin həmçi-
nin xidmət keyfiyyətini lazımi səviyyədə saxlamağa kömək edən, eləcə də müəssisəyə dinamik 
inkişaf edən şəbəkə kommersiyası və informasiya texnologiyalarının qlobal istifadəsi şəraitində 
fəaliyyət göstərmək imkanı verən standartlaşdırılmış yanaşmaya müraciət etmələri məqsədəuy-
ğundur. 

 
Nəticə 

Tədqiqatın nəticələrinə görə qloballaşma şəraitində təsərrüfat subyektlərinin inkişafının möv-
cud nəzəri və konseptual əsasları tədqiq olunub, təhlil edilib və xidmət sektoru üçün konkretləşdi-
rilib. Bu sahələr beynəlxalq bazara çıxış zamanı xidmət istehsalçısının strateji inkişaf planının 
işlənib hazırlanması üçün nəzərə alınmalıdır. 
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Теоретические основы развития предприятий сферы услуг в условиях глобализации 

 
Резюме 

Цель исследования - заключается в анализе существующих теоретических и концеп-
туальных основ развития субъектов сферы услуг в условиях глобализации.  

Методология исследования - системный подход, сравнительный анализ.  
Практическая ценность исследования - возможность его использования в качестве 

научного ресурса в исследованиях, связанных со сферой услуг. 
 Результаты исследования - обобщены теоретические основы аспектов развития сферы 

услуг.  
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Оригинальность и научная новизна исследования - выявление направлений и науч-
ное обоснование использования современного зарубежного опыта, связанного с эффектив-
ностью сферы услуг.  

Ключевые слова: зона обслуживания, глобализация, дивергенция, конвергенция, гиб-
ридная стратегия. 
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Theoretical foundations for the development of enterprises in the service sphere in 

conditions of globalization 
 

Summary 
Purpose of the study is to analyze the existing theoretical and conceptual foundations of the 

development of service sector subjects in the conditions of globalization.  
Research methodology - systematic approach, comparative analysis.  
Applied value of the study – the possibility of its use as a scientific resource in research related 

to the service area.  
Results of the research - the theoretical bases of the development aspects of the service sector 

are summarized.  
Originality and scientific innovation of the research - identification of directions and 

scientific justification of the use of modern foreign experience related to the efficiency of the 
service sector.  

Key words: service area, globalization, divergence, convergence, hybrid strategy. 
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iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, 

İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun doktorantı 
 

AZƏRBAYCANIN BUĞDA İLƏ ÖZÜNÜTƏMİNETMƏ SƏVİYYƏSİNİN 
YÜKSƏLDİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanın buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin daha da yüksəl-
dilməsi imkanlarının araşdırılması. 

Tədqiqatın metodologiyası -  Araşdırmada struktur təhlil, müqayisə, dinamika sıraları, analiz 
və sintez metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Ölkənin buğda ilə, xüsusilə də un emalı üçün istifadə olunan 
buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi son dövrlər qlobal ərzaq bazarında 
baş verən proseslər kontekstində daha da aktuallaşmışdır.   

Tədqiqatın nəticələri - Azərbaycanın buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin daha da yüksəl-
dilməsi imkanları qiymətləndirilmiş və bu imkanların reallaşdırılması üçün ehtiyaclar müəyyən 
olunmuşdur. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Məqalədə buğda ilə özünütəminat məsələləri bu 
məhsulun  istehsalı üzrə müasir dünya təcrübəsi və qlobal trendlər fonunda araşdırılmış, bu sahədə 
tənzimləmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə yeni çağırışlar nəzərə alınmaqla yanaşılmışdır. 

Açar sözlər: buğda istehsalı, özünütəminetmə səviyyəsi, iri təsərrüfatlar, pivot suvarma sis-
temləri, dövlət dəstəyi, məhsul subsidiyası. 

 
Giriş 

Azərbaycan Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə aqrar sahəyə 
dövlət dəstəyi mexanizmləri daim təkmilləşdirilməklə yanaşı, bu mexanizmlər çərçivəsində mü-
vafiq dəstək tədbirlərinin həcmi mütəmadi olaraq artırılır. Bu baxımdan xüsusilə buğda istehsalına 
göstərilən dəstək tədbirləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, yerli buğda istehsalının stimul-
laşdırılması üçün fermerlərin gübrələrdən, pestisidlərdən və məhsuldar sortlardan istifadəsi təşviq 
edilir, texnika ilə təminatın gücləndirilməsinə dəstək verilir. Aparılan hesablamalar göstərir ki, 
buğda istehsalı sahəsi üzrə verilən birbaşa subsidiyanın həcmi müvafiq istehsal xərclərinin təqri-
bən 40%-i nisbətindədir. Bununla yanaşı, dövlət dəstəyi hesabına buğda istehsalı üçün tələb olunan 
texnika parkı, o cümlədən taxıl kombaynları parkı tam formalaşmışdır ki, hazırda bu parkın yeni-
lənməsi tədbirləri də dövlət-özəl tərəfdaşlığı əsasında davam etdirilir. 

Ölkədə buğda istehsalının artımı ilə yanaşı, buğda ehtiyatlarının yaradılması və emal olunması 
üçün müvafiq saxlama infrastrukturu və emal gücləri də yaradılmışdır ki, bu da ərzaq təhlükə-
sizliyini stabil şəkildə təmin etməyə imkan verən mühüm şərtlərdəndir.  

Son dövrlər ölkədə dövlət dəstəyi hesabına müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan intensiv 
iri taxılçılıq təsərrüfatları təcrübəsinin yaranması, həmçinin uzun illər ərzində işğal altında qalan 
torpaqlarımızın azad olunması ölkənin buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsi 
baxımından yeni imkanlar yaradır.  
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Qeyd edilənlərlə yanaşı, son dövrlər qlobal iqlim dəyişikliklərinin getdikcə artan fəsadlarının, 
habelə dünya ərzaq bazarında baş verən böhranlı vəziyyətlərin təsirlərinin qarşısının alınması üçün 
ölkədə buğda istehsalının artırılması baxımından əlavə stimullaşdırma tədbirlərinin həyata keçiril-
məsinə ehtiyac yaranmışdır. 

Bu məqalədə qlobal ərzaq bazarında baş verən proseslər nəzərə alınmaqla ölkənin buğda ilə, 
xüsusilə də un istehsalı üçün istifadə olunan buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin daha da yük-
səldilməsi məqsədilə mövcud resursları səfərbər etməyə imkan verən yeni tənzimləmə mexanizm- 
lərinin yaradılması məsələləri araşdırılmışdır. 

Dünya təcrübəsi və qlobal trendlər 
Dünyada buğda istehsalı sahəsində mövcud olan müxtəlif təcrübələri, beynəlxalq təşkilatların 

məlumat bazaları əsasında, şərti olaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür [8, 9]: 
1. Çox geniş əkin sahələri hesabına, əsasən də dəmyə əkinlərdə nisbətən aşağı məhsuldar-

lıqla buğda istehsal edərək ixrac edən ölkələr. Bu ölkələr qrupuna əsasən ABŞ, Kanada, Argen-
tina, Avstraliya, Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstan daxildir. Dünyanın ən böyük ixracatçıları olan bu 
ölkələrdə buğda üzrə orta məhsuldarlıq göstəricisi təqribən 30-35 sent/ha, hətta Avstraliya və 
Qazaxıstanda 10-15 sent/ha təşkil edir.  

2. Torpaq, iqlim və su resurslarının əlverişli olduğu, həmçinin intensiv texnologiyaların 
tətbiqi hesabına yüksək məhsuldarlıqla buğda istehsal edərək ixrac edən ölkələr. Bu qrupa 
xüsusilə bir sıra Avropa ölkələri (Fransa, Rumıniya, Almaniya, Macarıstan, Polşa, Çexiya, Bolqa-
rıstan, Slovakiya, İsveç və s.) daxildir. Orta məhsuldarlıq göstəricisi 50-60 sent/ha təşkil edən və 
daxili bazar tələbatının da nisbətən aşağı olduğu bu ölkələr dünya bazarında buğda ixracatçısı kimi 
çıxış edirlər. 

3. Torpaq, iqlim və su resurslarının buğda istehsalı üçün əlverişli olduğu, həmçinin 
intensiv texnologiyaların tətbiqi hesabına yüksək məhsuldarlıqla buğda istehsal edərək öz 
tələbatlarını tam və ya əsasən ödəyən ölkələr. Bu qrupa bir sıra Avropa ölkələri (Böyük Brita-
niya, Avstriya, Sloveniya, Serbiya və s.), həmçinin Çin, Belarus və s. daxildir. Orta məhsuldarlıq 
göstəricisi 40-60 sent/ha təşkil edən bu ölkələr buğdaya olan tələbatlarını əsasən yerli istehsal 
hesabına ödəyirlər. 

4. Aşağı məhsuldarlıqla buğda istehsal etsələr də, öz tələbatlarını tam və ya əsasən ödəyən 
ölkələr. Bu qrupa İran, İraq, Pakistan, Hindistan, Moldova, Paraqvay və s. daxildir. Orta məhsul-
darlıq göstəricisi dünya üzrə orta göstəriciyə (34-35 sent/ha) yaxın və ya daha aşağı olan bu ölkələr 
də buğdaya olan tələbatlarını əsasən yerli istehsal hesabına ödəyirlər. 

5. İntensiv texnologiyaların tətbiqi, xüsusilə də suvarma hesabına yüksək məhsuldarlıqla 
buğda istehsal etsələr də, öz tələbatlarını ödəyə bilməyən ölkələr. Bu qrupa bir sıra Avropa 
ölkələri (Hollandiya, Yunanıstan, İspaniya, İtaliya, İrlandiya, Albaniya, Bosniya və Herseqovina 
və s.), həmçinin Misir, Özbəkistan, Yeni Zelandiya, Meksika, Çili və s. daxildir. Orta məhsuldarlıq 
göstəricisi 40-60 sent/ha, hətta bəzilərində daha yuxarı olan bu ölkələr buğdaya tələbatlarını 
ödəmək üçün idxaldan bu və ya digər səviyyədə, bəzi ölkələr isə ciddi şəkildə asılıdırlar. 

6. Müxtəlif səbəblərə görə öz tələbatlarına uyğun həcmdə məhsul istehsal edə bilməyən 
ölkələr. Ehtiyac olan həcmdə buğda istehsal etmək üçün tələb olunan qədər torpaq, iqlim və su 
resurslarına malik olmayan və ya intensiv texnologiyaları zəruri miqyasda tətbiq etməyən bu ölkə-
lərdə orta məhsuldarlıq göstəricisi dünya üzrə orta göstəricidən (34-35 sent/ha) aşağı və ya bu 
göstəriciyə yaxındır. Bu qrupa dünyanın əksər ölkələri, o cümlədən postsovet ölkələrindən Azər-
baycan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Tacikistan, Gürcüstan, Ermənistan, digər dünya ölkələrindən 
Türkiyə, Əlcəzair, Portuqaliya, Braziliya və s. daxildir. 

Beləliklə, buğda istehsalı ilə bağlı müxtəlif ölkələr qrupunun təcrübəsi göstərir ki, özlərini buğ-
da ilə tam təmin edən ölkələr ya geniş ərazilərdə torpaq resurslarına malikdirlər ki, hətta aşağı 
məhsuldarlıq səviyyəsində belə lazım olan həcmdə məhsul istehsal edirlər, ya da zəruri həcmdə su 
resurslarına və uyğun iqlim şərtlərinə malik olmaqla suvarmaya əsaslanan intensiv texnologiyala-
rın tətbiqi hesabına yüksək məhsuldarlıq göstəricisinə görə kifayət qədər məhsul istehsal edirlər.  
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Qeyd olunmalıdır ki, bir hektar torpaq sahəsində buğda istehsalından əldə olunan mənfəətin 
kənd təsərrüfatının əksər sahələri ilə müqayisədə aşağı olmasına görə bu sahənin investisiya cəlbe-
diciliyi məhz böyük torpaq sahələrində miqyas effektinin təmin olunması və hər hektara görə 
(digər sahələrə) nisbətən az kapital qoyuluşu tələb olunması hesabınadır. Dünyanın ən böyük buğ-
da ixracatçıları olan ölkələrdə məhz bu model üstünlük təşkil edir və bu ölkələrdə bir təsərrüfata 
düşən torpaq ölçüsü göstəricisi dünya və digər ölkələr üzrə orta göstəricidən dəfələrlə yüksəkdir 
(Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. 
Taxılçılıqda ixtisaslaşan bəzi ölkələrdə təsərrüfatların orta ölçüsü 

 

Ölkə Təsərrüfatın orta ölçüsü, ha 
Avstraliya 3243  
Argentina 582 
Rusiya İri təsərrüfatlar - 4000, kiçik və orta təsərrüfatlar - 240-280 
Kanada 273 
ABŞ 178  
Ukrayna 100 
İsveç 94 
Böyük Britaniya 71  
Fransa 45  
Almaniya 41  

 

Mənbə: [10,11]  
 
Hər hansı bir ölkədə daxili bazarda istehlakın strukturu, konkret desək, hər nəfərə düşən buğda 

istehlakının həcmi də ölkələrin öz tələbatlarını ödəmə səviyyəsinə təsir edən daha bir amildir. 
Məsələn, Çin və Hindistanın öz tələbatlarını yerli istehsal hesabına ödəmələri, bir sıra Avropa 
ölkələrini buğda ixrac etmələri həm də bu amilə əsaslanır. 

Həmçinin bir sıra Avropa ölkələrinin buğda ixracatçısı, digərlərinin isə öz tələbatlarını həmin 
ixracatçı ölkələr hesabına təmin etməsi ümumilikdə Avropa məkanında aqrar sahənin təbii 
resurslar nəzərə alınmaqla effektiv ixtisaslaşmasına və yüksək əlavə dəyərin yaradılmasına imkan 
verir. Yeri gəlmişkən, keçmiş sovetlər dövründə 3 keçmiş ittifaq respublikasının (Rusiya, Ukrayna 
və Qazaxıstan) digər respublikaların əsas taxıl təchizatçısı kimi çıxış etməsi də belə bir ixtisaslaş-
maya əsaslanırdı. Keçmiş ittifaq respublikalarının müstəqillik əldə etdikdən sonra da buğda üzrə 
idxal tələbatlarını bu 3 respublika hesabına ödəmələri məhz bundan irəli gəlir. 

2020-ci ildə qlobal miqyasda təqribən 760 milyon ton həcmdə buğda istehsalının təqribən 32%-i 
Çin və Hindistanın payına düşsə də, dünya üzrə 164 milyon tonluq buğda ixracında əsas pay 
Rusiya (17.6%), ABŞ (14.1%), Kanada (14%), Fransa (10.1%), Ukrayna (8%), Avstraliya (6%), 
Argentina (4.7%), Almaniya (4.7%) və Qazaxıstana (2.5%) məxsusdur [12]. 

2007-2008-ci illərdəki qlobal maliyyə böhranı dövründə dünya buğda bazarında da yaşanan 
nisbətən qısamüddətli böhrandan sonrakı dövrlər ərzində kiçik istisnalar olmaqla 2021-ci ilə qədər 
ciddi böhran baş verməmişdir.  

2007-ci ilin sentyabr ayından başlayaraq dünya bazarında buğdanın qiymətində baş verən kəs-
kin artım, 2008-ci ilin fevral-mart aylarında o dövr üçün tarixi rekord olan 390-400 ABŞ dolla-
rı/ton səviyyəsinə qədər yüksəlmiş, lakin aprel ayından etibarən qiymətlər enməyə başlamış, ok-
tyabr ayında böhrandan əvvəlki səviyyəyə qədər azalmışdır [13]. 

2020-ci ildən etibarən COVID-19 pandemiyası səbəbindən tətbiq edilən karantin rejimlərinə 
görə təchizat zəncirlərində baş verən pozulmalar, üstəlik iqlim dəyişikliyinin yaratdığı fəsadlara 
görə əsas ixracatçı ölkələrdə istehsal göstəricilərinin azalması səbəbindən, xüsusilə də 2021-ci ilin 
əvvəlindən başlayaraq dünya buğda bazarında qiymət artımı baş verdi. Ən böyük buğda ixracatçısı 
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Rusiyanın müvafiq ixraca tətbiq etdiyi məhdudlaşdırıcı tədbirlərə görə qiymət artımı ardıcıl şəkil-
də davam etdi. Dünyanın ən böyük ixracatçıları qrupuna daxil olan Rusiya ilə Ukrayna arasında 
baş verən münaqişə səbəbindən isə qlobal bazarda buğdanın ixrac qiymətləri qısa müddət ərzində 
2022-ci ilin fevral ayındakı 320-340 ABŞ dolları/ton səviyyəsindən martın əvvəlində, xüsusilə də 
ABŞ birjalarında füçers müqavilələri üzrə 530-540 ABŞ dolları/ton səviyyəsinə qədər yüksəldi. 
Yeni məhsul mövsümünün başladığı dövrdə, yəni iyun ayında buğda qiymətləri hələ də 400-450 
ABŞ dolları/ton civarındadır. 

Qlobal iqlim dəyişikliklərinin, habelə pandemiyanın neqativ təsirləri ilə yanaşı, xüsusilə də 
Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə görə dünya ərzaq, o cümlədən də buğda bazarında qısa və orta 
müddətli dövr ərzində qeyri-müəyyən vəziyyətin davam edəcəyi gözlənilir. 

Dünya buğda bazarında 2006-cı ildən başlayaraq hazırkı dövrə qədər olan müddət ərzində 
müşahidə olunan qiymətləri təqribən 4 səviyyədə qruplaşdırmaq olar [13]: 
 Aşağı qiymət səviyyəsi – 120-180 ABŞ dolları/ton; 
 Orta qiymət səviyyəsi – 180-240 ABŞ dolları/ton; 
 Yuxarı qiymət səviyyəsi – 240-320 ABŞ dolları/ton; 
 Böhran dövrlərində qiymət səviyyəsi – 320-500 ABŞ dolları/ton. 
Uzunmüddətli dövr ərzində dünya buğda bazarında müşahidə olunan qiymət səviyyəsi göstərir 

ki, qiymətlərin əlverişli olduğu dövrlərdə strateji ehtiyatların həcminin artırılaraq, qiymətlərin əl-
verişsiz olduğu dövrdə bazarın sabitləşdirilməsi məqsədilə intervensiya edilməsi iqtisadi baxım-
dan da səmərəlidir.  

Müxtəlif dünya ölkələrində buğda istehsalı sahəsi üzrə ölkənin buğda ilə təminatından asılı 
olaraq müxtəlif dəstək mexanizmləri həyata keçirilir. Bu dəstək mexanizmləri kimi həm sahə 
əsaslı subsidiyalar, həm də qiymət dəstəyi və fərq ödənişinin həyata keçirilməsi təcrübələri möv-
cuddur. Məsələn, Avropa Birliyi, ABŞ, Türkiyə, İran, Hindistan və s. ölkələrdə minimal qiymətlər 
və ya hədəf qiymətlər müəyyən olunur və buna uyğun müvafiq dəstək tədbirləri həyata keçirilir. 

Avropa Birliyi 
1992-ci ilə qədər  
İdxalın məhdudlaşdırılması, daxili bazara intervensiya, ixrac subsidiyalarının tətbiqi ilə tələbat-

dan artıq istehsal edilən buğdanın ixracı vasitəsilə daxili qiymətlərin dünya qiymətlərindən yüksək 
saxlanması ilə qiymət dəstəyi həyata keçirilmişdir.  

1992-ci ildən 2000-ci illərin əvvəlinə qədər 
 daxili qiymətlərin azaldılması və dünya qiymətlərinə yaxınlaşdırılması üçün hədəf qiyməti 

azaldılıb; 
 istehsal artıqlığının azaldılması üçün istehsalın təxirə salınması (məsələn, torpağın dincə qo-

yulması) subsidiyaları tətbiq edilib; 
 daxili qiymətin azaldılmasından fermerlərə dəyən zərərin ödənilməsi üçün hektar əsaslı 

kompensasiya ödənişləri tətbiq edilib. 
2000-ci illərin əvvəlində  
Məhsulla əlaqəli subsidiyaların azaldılması məqsədilə kompensasiya subsidiyası hektar əsaslı 

vahid ödənişlə əvəz edilmiş və bunun verilməsi üçün aqrotexniki şərtləri əks etdirən “çarpaz tə-
ləblər” tətbiq edilməyə başlanılmışdır.  

2014-2020-ci illərdə üzv ölkələrdə əsas ödəniş, yaşıllaşdırma ödənişi və gənc fermerlərə ödəniş 
məcburi tətbiq edildiyi halda, yenidənbölüşdürmə ödənişi, təbii məhdudiyyətləri olan ərazilərə 
dəstək və əlaqəli dəstək formaları könüllü seçilirdi.  

İtaliya, Fransa və Yunanıstanda bərk buğdaya əlavə hektar əsaslı subsidiya verilmişdir. Buğda 
bazarlarına dövlət tərəfindən intervensiya mexanizmi mövcuddur [14]. 

ABŞ 
Müxtəlif dövrlərdə verilmiş Fərq ödənişi, İstehsalda Çeviklik Müqaviləsi ödənişi və Anti-

tsiklik ödənişlər əsasən dövlət tərəfindən müəyyən edilən hədəf qiyməti ilə faktiki bazar qiyməti 
arasındakı fərqə görə ödənilən subsidiyalardır.  
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Bitkilərin sığortalanması ilə bağlı ödənişlər sığorta haqlarının 60%-ə qədər subsdiyalaşdırıl-
masını nəzərdə tutur.   

Marketinq dəstək kreditləri 
 Əmtəə Kredit Korporasiyasının fermerlərə istehsal etdikləri məhsulları yığımı dövründə sat-

mayıb, daha əlverişli bazar şəraiti yarananda satmaları üçün verilir. 
 Kreditin məbləği əmtəə kredit dərəcəsi adlanan qiymətlə istehsal edilən məhsulun dəyərinə 

bərabər olur və həmin məhsul bu kreditə görə girov rolunda çıxış edir.  
 Bazar qiyməti kredit dərəcəsindən aşağı olduqda, fermer krediti qaytarmaqdan imtina edə 

və məhsulu Əmtəə Kredit Korporasiyasına təhvil verə bilər.  
Bazar qiymətləri kredit dərəcəsindən aşağı düşdükdə, fermerlər marketinq dəstək kreditlərini 

ödəyə (yəni məhsuldan imtina etməyə), lakin əmtəə kredit dərəcəsi və bazar qiyməti arasındakı 
fərqə bərabər olan Kredit Fərqi ödənişi ala bilərlər.  

Qiymət dəyişməsindən itkilərin sığortalanması ödənişləri istehsal edilən məhsulun istinad 
qiyməti ilə effektiv qiyməti arasındakı fərqə görə verilir. Bu ödənişlər təqribən tarixi istehsalın 
həcminin keçən illərin orta qiyməti ilə cari qiymət arasındakı fərqə hasili kimi müəyyən edilir.  

Kənd təsərrüfatı risklərinin sığortalanması ödənişləri cari ildə həm qiymət, həm də məhsul-
darlığın səviyyəsinin dəyişməsi hesabına azalan gəlirlərin kompensasiyası üçün verilir [15].  

Türkiyə 
Buğda istehsalçılarına yanacağa, gübrəyə, torpaq analizinə, sertifikatlı toxumlardan istifadəyə, 

orqanik məhsullar istehsalına, ən yaxşı becərmə üsullarının tətbiqinə görə sahə əsaslı subsidiyalar 
verilir.  

Buğda istehsalına verilən fərq ödənişi və sertifikatlı buğda toxumu subsidiyası satılmış məhsula 
görə ödənilir.   

Torpaq Məhsulları Ofisi daxili bazarda buğdanın minimum və maksimum qiyməti əsasında alış və 
satış əməliyyatlarını həyata keçirməklə buğdanın satış qiymətinin tənzimlənməsini həyat keçirir [16]. 

Hindistan 
Kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi üçün gübrəyə, elektrik enerjisinə, kredit faizlərinə, suvarma 

suyuna görə subsidiyalar verilir. 
Qiymət dəstəyi sxeminə uyğun olaraq dövlət tədarük agentlikləri buğdanı Dəstəklənən 

Minimum Qiymətə alır (2019).  
Qiymət fərqi ödənişi sxeminə əsasən Dəstəklənən Minimum Qiymətlə Kənd Təsərrüfatı 

Məhsulları Bazarı Komitəsinin nəzarət etdiyi ticarət meydançalarında formalaşan bazar qiyməti 
arasında fərq bu meydançalarda məhsula görə fermerlərə ödənilir. 

Qiymət Fərqi ödənişini almaq üçün fermerlər əkin sahələrini qeydiyyatdan keçirməlidirlər [17, 18].   
İran 
İranda dəyirmanlar tələb olunan  buğdanı Dövlət Ticarət Korporasiyasından (GTC) alırlar. GTC 

fermerlərə dəstək olmaq və istehlakçı ehtiyaclarını ödəmək üçün buğdanın zəmanətli alınmasını 
həyata keçirir.  

İranda dövlət buğdanı baha qiymətə alır və ondan istehsal edilmiş unu ucuz qiymətə çörəkbi-
şirmə zavodlarına satır. 2016-cı ildə ölkədə istehsal edilmiş 11,5 mln. ton buğdanın 8,5 mln. tonu 
dövlət tərəfindən alınmışdır.  

2016-cı ildə (İran tarixi ilə mart 2016-2017) çörəklik buğdanın idxal qiyməti təqribən 187 $/ton 
olsa da, dövlət 340 $/ton qiymətinə almışdır.  

İranda buğdanın idxal rüsumu 10%-ə bərabərdir, habelə su, enerji və gübrə xərcləri ilə bağlı 
subsidiyalar verilir [19, 20].  

Azərbaycanda mövcud vəziyyət 
Azərbaycanda həyata keçirilən aqrar islahatların ikinci mərhələsi çərçivəsində kənd təsərrüfatı 

sahəsi üzrə yeni dövlət dəstəyi mexanizmləri yaradılmışdır. İlk növbədə ərzaq təhlükəsizliyi məq-
sədlərinə xidmət edən aqrar sahəyə dövlət dəstəyi mexanizmləri daim təkmilləşdirilməklə bu 
mexanizmlər çərçivəsində müvafiq dəstək tədbirlərinin həcmi də mütəmadi olaraq artırılır. 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №4(67)-2022  
 

69 

Ölkədə sistemli şəkildə və uğurla həyata keçirilən aqrar islahatlar sayəsində Azərbaycan Res-
publikasında taxıl məhsulları, o cümlədən buğda istehsalının həcmi dövlət müstəqilliyinin əldə 
olunduğu dövrlə müqayisədə ciddi şəkildə yüksəlmişdir. Belə ki, Azərbaycanda taxıl məhsulları 
istehsalı 1991-ci ildə 1346 min ton, o cümlədən buğda istehsalı 889 min ton olsa da, 2021-ci ildə 
taxıl məhsulları istehsalı 3363 min ton (2.5 dəfə çox), buğda istehsalı isə 1885 min ton (2.1 dəfə 
çox) olmuşdur. Azərbaycan keçmiş sovetlər dövründə buğda ilə özünü təqribən 30% səviyyəsində 
təmin edirdisə, hazırda bu göstərici (ötən dövr ərzində əhalinin sayında, habelə heyvandarlığın 
yem tələbatında da ciddi artımın olması müqabilində) təqribən 60% səviyyəsinə yüksəlmişdir 
(Cədvəl 2) [1, s. 80]. 

 
Cədvəl 2. 

2007-2021-ci illər üzrə ölkədə buğda istehsalı və özünütəminetmə səviyyəsi 
 

İllər 
Taxıl istehsalı, 

min ton 
Buğda istehsalı, 

min ton 
Buğda ilə 

özünütəminetmə, %-lə
2007 2,004.4 1,331.3 48.0 
2010 2,000.5 1,308.9 48.9 
2015 2,999.4 1,687.7 54.8 
2016 3,065.1 1,851.5 52.9 
2017 2,928.8 1,818.7 58.1 
2018 3,309.2 2,042.9 64.8 
2019 3,538.5 2,171.5 57.2 
2020 3,257.1 1,867.3 57.1 
2021 3,363.0 1,885.4 61.5 

 

Mənbə: [1, 2]. 
 
Son 3 il üzrə rəsmi statistik göstəricilərə əsasən ölkədə orta hesabla 600 min hektar sahədə 

buğda əkilir, bir hektardan məhsuldarlıq 31.6 sent olmaqla 1.9 milyon ton buğda istehsal olunur. 
Ölkəyə 1.3 milyon ton buğda idxal olunur, buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsi 59% təşkil edir. 
Bununla belə, un emalı sənayesinin tələbatı üçün istifadə olunan buğda üzrə idxalın payı daha 
yüksəkdir [2, s. 75]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya 
Sistemində (EKTİS) qeydiyyatdan keçmiş kiçik və orta ölçülü torpaq sahələrinə malik olan 
təqribən 200 min vahid təsərrüfat taxıl məhsulları istehsalı ilə məşğuldur. Rəsmi statistik məlu-
matlara əsasən kiçik və orta təsərrüfatlar tərəfindən ölkədə südün 96%-i, mal və qoyun ətinin 98-
99%-i, quş ətinin isə 54%-i istehsal edilir. Başqa sözlə, kiçik və orta təsərrüfatlar istehsal etdikləri 
buğda və digər taxıl məhsullarını yem kimi istifadə etməklə ölkədə digər mühüm ərzaq məhsul-
larının əhəmiyyətli hissəsinin istehsalını təmin edirlər. 

Azərbaycanın buğda ilə, o cümlədən un istehsalı üçün tələb olunan buğda ilə özünütəminetmə 
səviyyəsinin yüksək olmaması aşağıdakı səbəblərlə bağlıdır: 

1. Ölkədə buğda istehsalının həcminin artımı ilə yanaşı, tələbatın da həcmində ciddi artım 
olmuşdur. 1991-2021-ci illər ərzində buğda istehsalının həcminin 889 min tondan 1885 min tona 
qədər artması ilə yanaşı, bu dövrdə əhalinin də sayı 40%-dən çox artıb. Eyni zamanda şərti baş 
heyvanların sayı da 1991-2021-ci illər ərzində təqribən 2.6 milyon başdan 4.1 milyon başa çatıb 
və ya təqribən 57% çoxalıb ki, nəticədə həm ət, həm də süd istehsalı bu dövr ərzində 2.3 dəfədən 
çox artıb [1, s. 706, 709, 718]. Bunlarla bərabər, Qarabağ və ətraf ərazilərin işğalına görə bu əra-
zilərdəki örüş, otlaq və taxıl sahələrinin dövriyyədən çıxması da heyvandarlığın yem təminatı mən-
bəyi kimi ölkənin qalan ərazilərində istehsal olunan taxıl məhsullarına əlavə tələbat yaratmışdır.  

2.  Ölkənin öz tələbatını tam ödəyəcək həcmdə buğda istehsal etmək üçün geniş əkin əra-
ziləri yoxdur. Ölkənin təqribən 3.2 milyon ton buğdaya olan tələbatının yerli istehsal hesabına 
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tam ödənilməsi üçün mövcud məhsuldarlıq (31.4 sent/ha) səviyyəsində təqribən 1 milyon hektar 
(mövcud əkindən əlavə təqribən 400 min hektar), orta məhsuldarlığın perspektiv (35.0 sent/ha) 
səviyyəsində isə təqribən 915 min hektar (mövcud əkindən əlavə təqribən 315 min hektar) sahə 
tələb olunur. 

3. Ölkədə buğda əkilən sahələrin böyük hissəsinin dəmyə ərazidə olması və su resursları 
ilə təminatdakı problemlər yüksək məhsuldarlığa imkan vermir. EKTİS-də qeydiyyata alın-
mış istehsalçıların bəyan etdikləri 525 min hektar buğda sahəsinin 54%-i dəmyə ərazilərdədir ki, 
iqlim dəyişiklikləri bu sahələrin təbii su təminatının azalmasına səbəb olur. Suvarılan ərazilərin 
isə bir hissəsi yenə də quraqlıq probleminə görə aqrotexniki normalara uyğun həcmdə suvarma 
suyu ilə təmin olunmur. Buna görə də, ölkədə suvarılan ərazilərdə su tələbatı ödənildikdə buğdanın 
məhsuldarlıq göstəricisinin 40-65 sent/ha olmasına baxmayaraq, su tələbatı ödənilməyən suvarılan 
ərazilərdə, habelə böyük çəkiyə malik olan dəmyə ərazilərdə orta məhsuldarlıq göstəricisi aşağıdır. 

4. Ölkənin təbii iqlim şəraiti yüksək məhsuldarlıqda və keyfiyyətdə buğda istehsalı üçün 
kifayət qədər əlverişli deyil. Taxılçılıq sahəsi üzrə mütəxəssislərin bildirdiyi kimi Azərbaycanda 
(xüsusilə Aran rayonlarında) buğdanın sünbülləmə və dəndolma dövrləri (may-iyun ayları ərzində) 
başa çatmamış temperaturun birdən-birə kəskin şəkildə artması normal yetişmə prosesinə imkan 
vermir, bu isə məhsuldarlığın az olması ilə yanaşı, keyfiyyətin də aşağı düşməsi ilə nəticələnir.  

5. Daxili bazarda yerli fermerlər tərəfindən istehsal olunan buğda un istehsalı üçün idxal 
olunan buğdadan baha qiymətə satılır. İlk baxışda bazar qanunlarına zidd görünsə də, yerli 
fermerlər öz məhsullarını daha keyfiyyətli idxal buğdasından baha sata bilirlər ki, bunu aşağıdakı 
məlumatlardan əyani görmək olar: 2019-cu ildə idxal 371 AZN/ton, yerli 394 AZN/ton; 2020-ci 
ildə idxal 368 AZN/ton, yerli 428 AZN/ton; 2021-ci ildə idxal 432 AZN/ton, yerli 434 AZN/ton 
qiymətə satılmışdır [6, 7]. Bunun əsas səbəbi odur ki, mütləq əksəriyyəti kiçik və orta təsərrüfatlar 
olan buğda istehsalçıları öz məhsullarını kiçik partiyalara əsaslanan sövdələşmə ilə kiçik və orta 
ölçülü heyvandarlıq təsərrüfatlarına əlverişli şərtlərlə sata bilir. Buna görə istehsalda əhəmiyyətli 
paya malik olan bu qrup yerli fermerlər un istehsalı üçün tələb olunan keyfiyyətdə buğda isteh-
salında və ya un istehsalçıları ilə əməkdaşlığa maraqlı deyillər. 

6. On minlərlə kiçik ailə kəndli təsərrüfatı tərəfindən istehsal olunan yerli buğdanın təda-
rükü emal müəssisələri üçün əlverişli deyil. Qeyd olunduğu kimi ölkədə buğda istehsalçılarının 
mütləq əksəriyyəti kiçik ailə kəndli təsərrüfatlarıdır. Buna görə də, keyfiyyət göstəriciləri standart 
olmamaqla bərabər, on minlərlə təchizatçıdan buğda tədarükü, həm də yüksək əməliyyat xərcləri 
tələb edir. Bunun müqabilində yerli un istehsalçıları dünya bazarının ən böyük ixracatçıları olan 
qonşu ölkələrdən böyük partiyalarla məhsulu, uyğun logistikanın mövcudluğu da nəzərə alınmaq-
la, daha sərfəli şərtlərlə tədarük edə bilirlər. 

Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, ölkədə aqrar sahə üzrə həyata keçirilən dövlət dəstəyi siyasə-
tində buğda istehsalının dəstəklənməsi həmişə prioritet hesab olunur. Kifayət qədər əlverişli olma-
yan şərtlər çərçivəsində yerli buğda istehsalının stimullaşdırılması üçün fermerlərin gübrələrdən, 
pestisidlərdən və məhsuldar sortlardan istifadəsi təşviq edilir, texnika ilə təminatın gücləndirilmə-
sinə dəstək verilir. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Fermer Təsərrüfatları Məlumatlarının Monito-
rinqi Sistemi (FTMMS) çərçivəsində əldə olunan məlumatlar əsasında aparılan hesablamalar 
göstərir ki, buğda sahəsi üzrə verilən birbaşa subsidiyanın həcmi müvafiq istehsal xərclərinin 
təqribən 40%-i nisbətindədir. Bununla yanaşı, dövlət dəstəyi hesabına buğda istehsalı üçün tələb 
olunan texnika parkı, o cümlədən taxıl kombaynları parkı tam formalaşmışdır, hazırda bu parkın 
yenilənməsi tədbirləri də dövlət-özəl tərəfdaşlığı əsasında davam etdirilir. 

Ölkənin buğda ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə görülən strateji əhəmiyyətli təd-
birlərdən biri də dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmi əsasında iri taxılçılıq təsərrüfatlarının 
yaradılmasıdır. Bu tərəfdaşlıq mexanizmi dövlət ehtiyat fondu torpaqlarının uzunmüddətli dövr 
ərzində sahibkarlara icarəyə verilməsini və onlar tərəfindən bu torpaqlara böyük həcmdə investi-
siya qoyuluşlarının stimullaşdırılması məqsədilə dövlət tərəfindən müvafiq infrastrukturun yara-
dılmasının dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Artıq bu mexanizm sayəsində dəyəri yüz milyonlarla 
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manat həcmində ölçülən özəl investisiyalar hesabına həyata keçirilən layihələr çərçivəsində on 
minlərlə hektar torpaq sahələri əkin üçün yararlı hala gətirilərək müasir texnologiyalar əsasında 
suvarma sistemləri ilə təmin edilmişdir. Məhz iri taxılçılıq təsərrüfatları tərəfindən həyata keçirilən 
böyük investisiya qoyuluşları hesabına ölkədə buğda istehsalında 50-70 sent/ha səviyyəsində məh- 
suldarlığa nail olunması təcrübəsi yaranmışdır [5]. Hazırda bu təcrübənin tətbiqinin daha da ge-
nişləndirilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi davam etdirilməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda aqrar sahənin bərpası hesabına da 
yerli buğda istehsalında müəyyən artım gözlənilir. İlkin proqnozlara əsasən işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə təqribən 100 min hektar sahədə taxıl, bunun 60 min hektarında isə buğda 
əkiləcəyi və 300 min tondan çox taxıl, o cümlədən 200 min tona yaxın buğda istehsal oluna-
cağı gözlənilir [3, s. 23]. Bunun hesabına yerli istehsalın ümumi həcmi artsa da, azad olunmuş 
ərazilər əsasən heyvandarlıq istiqamətli kənd təsərrüfatı zonaları olduğundan bu zonalarda əkilən 
taxıl məhsulları, o cümlədən buğda həm də yem təyinatlı olacaqdır. 

Təklif olunan fəaliyyət istiqamətləri 
Mövcud vəziyyətin təhlili göstərir ki, ölkənin buğda, xüsusilə də un istehsalı üçün istifadə olu-

nan buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi üçün kiçik və orta təsərrüfatlar 
tərəfindən buğda istehsalının dəstəklənməsi siyasəti davam etdirilməklə yanaşı, bu məqsədlə iri 
təsərrüfatların malik olduğu resursların səfərbər olunması üçün yeni təşviq mexanizmlərinin ya-
radılması aktualdır.  

Yeni təşviq mexanizmlərinin yaradılması və tətbiqi hesabına iri təsərrüfatlara məxsus torpaq və 
maliyyə resurslarının səfərbər olunmasının zəruriliyi və əhəmiyyəti aşağıdakılarla izah edilir: 

• Dünya təcrübəsində olduğu kimi bir hektardan əldə olunan gəlir az olsa da, miqyas effektinə 
görə iri torpaq sahələrində buğda istehsalına investisiya qoyuluşu səmərəli olur ki, bu da zəruri 
maliyyə resurslarına malik olan investorlar tərəfindən intensiv texnologiyalar əsasında yüksək 
məhsuldarlıqla buğda istehsalına böyük həcmdə investisiya qoyuluşunu stimullaşdırır. 

• Böyük sahələrdə müvafiq keyfiyyət standartlarına, o cümlədən də un emalı üçün tələb olu-
nan standartlara uyğun buğda istehsalı daha əlverişlidir. 

• Böyük sahələrdə istehsal olunan məhsulun həcmi də emal müəssisələri üçün tədarük əməliy-
yatlarını asanlaşdırmağa və xərcləri azaltmağa imkan verir ki, bu da dəyirmanlar tərəfindən yerli 
buğda tədarükünü stimullaşdıran daha bir amildir. 

• Taxılçılıqda tətbiq olunan müasir (pivot) suvarma texnologiyalarının tətbiqinin effektivliyi 
və iqtisadi səmərəliliyi üçün minimum 50 hektar torpaq sahəsi tələb olunur. 

• İri torpaq sahələri aqrotexniki normalara uyğun olaraq növbəli əkin sxeminin tətbiq olunma-
sına imkan verir ki, bu da dayanıqlı istehsal metodları əsasında məhsuldarlığın yüksəldilməsi he-
sabına şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, günəbaxan və s. məhsulların da istehsalını artırmağa im-
kan verir. 

• İri torpaq sahələrində pivot suvarma sisteminin qurulduğu hissələrdə yüksək məhsuldarlıqla 
təkrar qarğıdalı, soya və s. əkinlər baxımından imkan yaranır. 

• İri təsərrüfatlar yüksək keyfiyyətli buğda toxumu istehsal etməklə kiçik ölçülü ailə kəndli 
təsərrüfatlarının da tələbatını ödəmiş olur. 

• İri təsərrüfatların mülkiyyətçiləri və ya istifadəçilərinin sayının az olması bu təsərrüfatların 
cəlb olunacağı müvafiq tənzimləmə tədbirlərinin daha çevik və asan tətbiq edilməsinə imkan verir 
və s. 

Qeyd edək ki, ölkədə mövcud olan torpaqların ölçülərinə görə qruplaşdırılması əsasında aparı-
lan statistik qiymətləndirməyə əsasən iri istehsalçılar qrupuna 50 hektardan yuxarı əkin təyinatlı 
torpaq sahələrinə malik olan təsərrüfatlar daxildir. Bu istehsalçılar a) torpaq bazarında gedən təbii 
konsolidasiya prosesinin nəticəsi olaraq yaranan, b) dövlət ehtiyat fondu torpaqlarının icarəyə ve-
rilməsi hesabına yaranan, c) habelə “Vahid sahədə vahid əkin” mexanizmi ilə formalaşan sahib-
karlar qrupudur. 
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Beləliklə, ölkənin buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə 
əkin təyinatlı torpaq sahələrinə malik olan iri təsərrüfatların resurslarını səfərbər etməyə imkan 
verən yeni təşviq mexanizmləri hesabına aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi təklif olunur: 

1) İri təsərrüfatlar tərəfindən müasir (pivot) suvarma sisteminin tətbiqinin genişləndiril-
məsi  

Azərbaycanda buğda istehsalının artırılması məqsədilə müvafiq sahələrdə pivot suvarma sis-
temlərinin genişləndirilməsinə dəstək verilməsi, bu sahədə həyata keçiriləcək ən mühüm stimul-
laşdırma alətlərindən biri olmaqla mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məlum olduğu kimi pivot suvar-
ma sistemlərinin tətbiq olunduğu ərazilərdə buğda istehsalı üzrə məhsuldarlıq 50-70 sent/ha səviy-
yəsinə qədər yüksəlir. Dünya təcrübəsindən göründüyü kimi, ölkələr buğdaya olan tələbatlarını ya 
aşağı məhsuldarlıqla geniş (dəmyə) torpaq əraziləri hesabına, ya da müasir texnologiyalar əsasında 
yüksək məhsuldarlıq hesabına təmin edirlər. Bunu nəzərə alaraq təklif olunur ki, iri təsərrüfatların 
malik olduğu ərazilərdəki pivot suvarma sistemi tətbiq edilən sahələr genişləndirilsin.  

Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən aparılan texniki-iqtisadi səmərəlilik qiymətləndirmələri-
nə əsasən taxılçılıqda pivot suvarma sistemlərinin tətbiq olunması üçün bir hektara düşən investisi-
yanın həcmi orta hesabla 8 min manatdır və diskontlaşmış geri dönüş müddəti arpa və buğda 
istehsalında 9-10 il, qarğıdalı istehsalında isə 4-5 ildir. Lakin pivot suvarma sisteminin tətbiqi he-
sabına buğda və arpa məhsullarının yığımından sonra qarğıdalı (dən və silos üçün), soya və s. 
məhsulların da təkrar əkinləri hesabına diskontlaşmış geri dönüş müddəti 3 ilə qədər azalır.  

Hazırda “Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləş-
dirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 413 nöm-
rəli Fərmanına əsasən müasir suvarma sistemləri dəstinin dəyərinin 40%-i dövlət büdcəsi hesabına 
subsidiyalaşdırılır və lizinq yolu ilə satılır [4].  

Bunu nəzərə alaraq, ərzaqlıq buğda istehsalının artırılması üçün təsərrüfatların təşviq edilməsi 
məqsədilə pivot suvarma sistemlərinin tətbiq olunmasına tələb olunan vəsaitin 20%-nin sahibkar-
ların özləri tərəfindən, 40%-nin güzəştli kreditlər hesabına maliyyələşdirilməsi, qalan 40%-nin isə 
müvafiq qaydalar əsasında subsidiyalaşdırılması təklif olunur. Güzəştli kreditlər kredit zəmanəti 
və ya kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması mexanizmləri ilə stimullaşdırıla bilər. 

2) Un emalında istifadə olunan yerli buğda istehsalının stimullaşdırılması üçün məhsul 
subsidiyası mexanizminin yaradılması 

Ölkədə texniki bitkilər üzrə tətbiq olunan məhsul subsidiyası təcrübəsi əsasında, ehtiyatların 
yaradılması məqsədilə Dövlət Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən tədarük edilən və un emalı üçün 
dəyirmanlar tərəfindən satın alınan buğdaya görə məhsul subsidiyası verilə bilər. Məhsul subsidi-
yasının müəyyən edilməsi üçün aşağıdakı mexanizmin tətbiqi təklif edilir: 

• Ölkədə ərzaqlıq buğdanın tədarük qiyməti (bazar qiyməti) kimi ölkəyə idxal edilən ər-
zaqlıq buğdanın orta aylıq qiymətinə istinad olunur, buna görə də Dövlət Gömrük Komitəsi tərə-
findən hər ay idxal qiymətinin orta statistik göstəricisi elan olunur;  

• Həmçinin hər il buğda istehsalı üzrə maya dəyəri və 40% qazanc marjası nəzərə alınmaqla 
ərzaqlıq buğda üzrə minimum hədəf qiyməti müəyyən olunur.  

• Məhsulun satılma dövründə tədarük (bazar) qiyməti minimum hədəf qiymətindən aşağı ol-
duqda həmin fərqin kompensasiya edilməsi məqsədilə məhsul subsidiyası artırıla bilər. Məsələn, 
minimum (hədəf) qiymət = 400 manat/ton elan edildikdə, məhsul satışı zamanı idxal (bazar) qiy-
məti də 400 manat/ton və ya daha yüksək olduqda məhsul subsidiyası eyni həcmdə qalır. İdxal 
(bazar) qiyməti minimum (hədəf) qiymətdən aşağı, məsələn, 360 manat/ton olduqda, məhsul sub-
sidiyası daha 40 manat/ton artırılır. 

Ölkədə istehsal olunan ərzaqlıq buğda istehsalının stimullaşdırılması üçün idxal edilən məhsu-
lun qiyməti hədəf qiymətə yaxın və hədəf qiymətdən aşağı olduğu zaman idxal olunan buğdaya 
görə ƏDV-nin tətbiq edilməsi də zəruri məsələlərdəndir.  

Beləliklə, müvafiq dövlət dəstəyi mexanizmləri tətbiq edilməklə, o cümlədən dövlət investisiya 
qoyuluşları həyata keçirilməklə, iri təsərrüfatlara məxsus torpaq resurslarının səfərbər olunması 
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hesabına ölkənin buğda ilə, xüsusilə də un istehsalı üçün istifadə olunan buğda ilə özünütəminetmə 
səviyyəsinin ciddi şəkildə yüksəldilməsi mümkündür. 

Bununla yanaşı, pivot suvarma sistemləri tətbiq olunan ərazilərin genişləndirilməsi imkan ve-
rəcək ki, ərzaqlıq buğda ilə yanaşı, digər məhsulların istehsalını da həm növbəli əkin sxemi, həm 
də təkrar əkinlər hesabına artırmaq mümkün olsun.  
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Вопросы повышения уровня самообеспеченности Азербайджана пшеницей 
 

Резюме 
Цель исследования - исследование возможностей дальнейшего повышения уровня са-

мообеспеченности Азербайджана пшеницей. 
Методология исследования - в исследовании использованы методы структурного ана-

лиза, сравнения, рядов динамики, анализа и синтеза. 
Практическая значимость исследования - в последнее время повышение уровня са-

мообеспеченности страны пшеницей, особенно для производства муки, становится все более 
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актуальной в контексте процессов, происходящих на мировом продовольственном рынке. 
Результаты исследования - были оценены возможности дальнейшего повышения 

уровня самообеспеченности Азербайджана пшеницей и определены потребности для 
реализации этих возможностей. 

Оригинальность и научная новизна исследования - в статье рассмотрены вопросы 
самообеспеченности пшеницей на фоне современного мирового опыта и глобальных 
тенденций в производстве этого продукта, подход к совершенствованию механизмов 
регулирования в этой области был с учетом новых вызовов. 

Ключевые слова: производство пшеницы, уровень самообеспеченности, крупные хоз-
яйства, пивотные оросительные системы, государственная поддержка, продуктовая 
субсидия. 
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Issues related to increasing wheat self-sufficiency in Azerbaijan 
 

Summary 
Research objective: exploring opportunities to further increase Azerbaijan's self-sufficiency 

in wheat. 
Research metodology: structural analysis, comparison, dynamics series, analysis and synthesis 

methods were used in the research. 
Relevance of research application: in the context of recent developments in the global food 

market, increasing the country's wheat self-sufficiency, particularly wheat used for flour milling, 
has become even more important. 

Research application: the opportunities for Azerbaijan to increase its wheat self-sufficiency 
were evaluated, and the conditions for realizing these opportunities were identified. 

Research's originality and scientific novelty: the paper considers concerns of wheat self-
sufficiency in the context of modern world experience and global trends in the production of this 
product, while also considering new challenges in developing regulatory procedures in this field. 

Key words: wheat production, self-sufficiency, big farms, pivot irrigation systems, 
government support, product subsidy. 
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ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - ərzaq təhlükəsizliyini sadəcə bir fenomen olaraq araşdırmaqla kifayət-
lənməmək və həlli üçün faydalı ola biləcək təklifləri irəli sürərək bu qlobal məsələnin araşdırılma-
sında rol oynamaqdan ibarətdir. 

İşin metodologiyası - müqayisəli təhlil apararaq ərzaq təhlükəsizliyində rol oynayan faktorla-
rın əhəmiyyətinə görə dəyərləndirilməsindən, analiz edilməsindən və əldə olunan nəticələrin qiy-
mətləndirilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - ondan ibarətdir ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması 
üçün yollar təklif edir, hansı ki, ərzaq təhlükəsizliyi özündə bütün bəşəriyyəti narahat edən ərzaq 
və ərzaq məhsullarına çıxışda yaranan çətinliklərin səbəb ola biləcəyi qlobal probelmləri də ümu-
miləşdirir. 

Tədqiqatın nəticələri - göstərir ki, digər sosial, iqtisadi, siyasi məsələlər kimi ərzaq təhlükə-
sizliyi də hərtərəfli həllər yolunun təklif olunmasını və onun tətbiq olunmasını tələb edərək bu gün 
və gələcək üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, bu da məsələnin tədqiqinə olan ehtiyacın görünən-
dən daha çox olduğunu deyir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - ərzaq təhlükəsizliyinə sadəcə olaraq statistiki bir mə-
sələ kimi baxılmamış, onu sosial, demoqrafik - yaş, və s. kimi digər aspektlərdən təhlil edərək bu 
aspektlərin önəmini vurğulayır və sahələrdə hal-hazırda mövcud olan və ya gələcəkdə olması göz-
lənilən problelmlər üçün həllər təklif edir. 

Ac ̧ar so ̈zlər: ərzaq, təhlükəsizlik, ərzaq təhlükəsizliyi, aclıq, sosial, iqtisadi, həll yolları, çətin-
liklər, problemlər, sosial-qitisadi, iqtisadi-sosial 

 
Giriş 

Ərzaq təhlükəsizliyi, ona son zamanlarda daha çox diqqət ayrılsa da bəşəriyyət üçün yeni bir 
məsələ deyildir. Aclıq, səfalət, qeyri-sağlam qidalanma ərazq təhlükəsizliyi üçün təhdid hesab edi-
lə biləcək problemlərin başında gəlir.  

Bu sahədə gedən akademik müzakirələrin azlığı və qeyri-tamlığı, aparılan tədqiqat və araşdır-
maların uzun illər boyunca qeyri-adekvat olması problemin dərinləşməsinə səbəb olan əsas amil-
lərdən hesab edilsə də bu sahədə dövlət siyasətinin və beynəlxalq agentliklərin fəaliyyətinin zəif 
olmasının rolunu unutmaq olmaz. 

Təsadüfi deyil ki, əksər iqtisadi böhranlar özünü ərzaq məhsullarının qiymətindəki artımla bü-
ruzə verir. Böhranlara əlavə olaraq iqlim dəyişikliyinin, qlobal istiləşmənin, susuzluqdan əziyyət 
çəkən yerlərin sayının və ərazisinin artmasının və bunun nəticəsində də səhralaşma prosesinin sü-
rətlənməsinin fəsadlarını əgər adekvat tədbirlər görülməzsə gələcək onillikdə ağır şəkildə görəcə-
yik. 

Ərzaq təhlükəsizliyi böyümə və inkişaf dövründə olan uşaqlar, hamilə qadınlar, ilk min günün-
də olan körpələr və onların anaları, xüsusi pəhrizə ehtiyacı olan xəstələr, ürək-damar xəstələri, 
yaşlılar və s. bu kimi insanlar üçün həyati bir əhəmiyyətə sahibdir. Adı çəkilən həmin bu qruplar 
qida təhlükəsizliyi təhlil və müzakirə olunan zaman qida təhlükəsizliyi məsələsində “həssas” sa-
yıla biləcək qruplar hesab olunurlar və xüsusi aclığa səbəb ola biləcək təbii fəlakət, yanğın, zəl-
zələ, vulkan püskürməsi, tsunami, müharibə və toqquşmalar zamanı ərzaqla təmin olunan ilkin 
qruplar olurlar. 
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Ərzaq çatışmazlığının məkan, zaman, demoqrafik göstəricilərdən asılılığını düzgün və dəqiq 
analiz etmək problemin həllini də sürətləndirməyə töhfə verəcəkdir. Belə ki, relyefin rolunu diq-
qətdə saxlayaraq məsələyə baxıla bilər. Məsələn: dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yetişdirməyin çətin 
olması səbəbi ilə əhalinin əlçatanlığında problemlər yaşanan qida məhsulları ilə quraq, səhralıq 
ərazilərdəki əhalinin çıxışının zəif olduğu məhsulları fərqləndirmək lazımdır. 

Bu sahədə tədbirlər görülən zaman ərzaq çatışmazlığının ölçülə bilən meyarlara əsaslanaraq 
nəzərdən keçirilməsi vacibdir. Bunun üçün beynəlxalq təşkilatlar, hökumətlər və ətraf mühitin 
mühafizəsi ilə məşğul olan ayrı-ayrı şəxs və qurumlar birgə fəaliyyət göstərə bilərlər. Problemi 
həll etmək üçün bu günə qədər əldə olunan təcrübə göstərir ki, həm lazımi qanun layihələrinin 
qəbulu və tətbiqi, həm də insanların maarifləndirilməsi üçün bu kimi tərəflər arasında birlikdə 
fəaliyyətin əhəmiyyəti müstəsnadır. 

Bir digər tərəfdən ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin bazardakı tələb və təklif arasındakı əlaqə 
baxımından təhlil olunmasıdır. Çünki alıcıların tələbinə cavab verməyəcək olan ərzaq və ərzaq 
məhsullarının istehsalı enerji, ərazi, kapital və bu kimi digər resursların səmərəsiz istifadəsi və 
insan əməyinin qarşılıqsız qalması ilə nəticələnə bilər. 

Ev təsərrüfatlarının və ev təsərrüfatlarında istehsal olunan qida və qida məshullarının məsələnin 
gedişatındakı rolunu da təhlil etmək faydalı ola bilər. Çünki ev təsərrüfatlarının yaranması üçün 
də lazımi şəraitə və maddi təminatlara ehtiyac vardır. Bu ehtiyacların qarşılandığı və insanların 
rahatlıqla ev təsərrüfatı ilə məşğul ola bildiyi Şimali Avropa, xüsusən də Skandinaviya ölkələrində 
ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin daha rahat nəzarətdə saxlanıla bildiyini və problemin dərinləş-
mədən həllinin mümkünlüyünü görə bilərik. Bu qəbildən olan digər təcrübələrin də paylaşılması 
və bu sahədə mübadilənin artması çətinliyin aradan qaldırılmasında atılan addımların effektivliyini 
artıraraq prosesi sürətləndirəcəkdir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi haqqında ümumi məlumat 
Ərzaq təhlükəsizliyinin ən geniş yayılmış və qəbul edilmiş tərifi 1996-cı ildə FAO tərəfindən 

qəbul edilərək 2001-ci ildə də təkmilləşdirilən və aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirilən  tərifdir: 
“Ərzaq təhlükəsizliyi – bütün insanların aktiv və sağlam həyat üçün onların pəhriz ehtiyacla-

rına və qida seçimindəki tələbatlarına cavab verən kifayət qədər, təhlükəsiz və faydalı qidaya hər 
zaman fiziki, sosial və iqtisadi çıxışı olduğu bir vəziyyətdir”. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin əsasını təşkil edən 4 sütun ünsür mövcuddur ki, onları aşaıdakı şəkildə 
göstərə bilərik: 
 qidanın mövcudluğu 
 ərzaq məhsullarına əlçatanlıq 
 ərzaq məhsullarının istifadəyə yararlılığı 
 ərzaq məhsullarının həcmində, qiymətində, ərazi üzrə paylanmasında sabitiyin mövcud ol-

ması. 
Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində bir digər vacib məqam da tədarükçülərlə bağlıdır. Çünki onlar 

əhalinin ərzaq və ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasında əsas mənbə rolunda çıxış edirlər. Bu 
mənbələrlə bağlı diqqət yetirməli olduğumuz məsələləri isə bu şəkildə qruplaşdıra bilərik:  
 ərzaq və ərzaq məhsullarının tədarükçüsü qismində çıxış edən bu mənbələrin fiziki olaraq 

mövcudluğu; 
 tədarükçülər ilə istehlakçılar arasında əlaqənin nə qədər güclü olması - əlaqə zəif olduğu 

təqdirdə həm məhsullar tədarükçülərin əlində qalaraq xarab ola bilər, həm də alıcılar bazarda on-
ların tələbatını ödəyə biləcək ərzaq və ərzaq məhsullarının varlığından xəbərsiz ola bilərlər. Birinci 
hal baş verərsə, yəni məhsullar tədarükçünün əlində qalarsa ya onu dəyərindən ucuz qiymətə sata-
caq, ya da növbəti dəfə həmin məhsulların istehalı və bazarda təklifini azaldacaq, və yaxud da 
ümumiyyətlə həmin məhsulların istehsalından və satışından imtina edəcəkdir və bu da məhsula 
çıxışı olan alıcılar üçün yeni tədarükçü axtarışına çıxmaq deməkdir. İkinci baş verdiyi halda isə 
istehlakçı öz ehtiyaclarını yerli bazar hesabına ödəmək əvəzinə ya daha çox xərc çəkərək həmin 
məhsulları xarici ölkə bazarlarından əldə edir, ya da ümumiyyətlə həmin məhsulların istehlakından  
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məhrum qalmış olur. 
Əlində daha çox resursu və satış imkanları olan tədarükçülərin bütün bazara nəzarət edərək 

bazarı monopoliyalaşdırmağa çalışması da qaçınılmazdır. Burada iki əsas mərhələ gözləniləndir: 
- Birinci mərhələdə tədarükçü bazardakı alıcıların əksəriyyətini özünə cəlb etmək üçün məh-

sulun qiymətini hətta məhsulun maya dəyərindən də aşağıya salır və alıcıların böyük bir hissəsini 
özünə çəkərək digər rəqiblərini bazardan sıxışdırıb çıxardır. Bu siyasət dampinq siyasəti adlanır 
və bir sıra dünya ölkələrinin qanunvericiliyində qadağan edilmişdir. Çünki su, çörək kimi strateji 
və həyati əhəmiyyətə malik olan məhsullarda monopoliyanın yaranması gələcək üçün olduqca 
təhlükəlidir. Digər tərəfdən də resursların, sözügedən halda ərzaq və ərzaq məhsullarının istehsalı, 
tədarükü və satışı üçün lazım olan resursların ölçüsüz və nəzarətsiz istifadəsinə yol açan bu qiyməti 
endirmə siyasəti eyni zamanda ərzaq və ərzaq məhsullarının dünya əhalisi üzrə paylanmasındakı 
qeyri-bərabərliyi və ədalətsizliyi artırır. 

- İkinci mərhələ ondan ibarətdir ki, bazarda demək olar ki başqa satıcı və istehsalçı qalmadığı 
üçün tədarükçünün əlində olan ərzaq və ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin qiymət artımı ya-
şana bilər. Bununla da o, birinci mərhələ zamanında itirdiyi gəliri artıqlaması ilə geri qazanma 
şansını əldə etmiş olur. 

İndi isə 1969-2010-cu illər arasında ərzaq və ərzaq çatışmazlığından əziyyət çəkən insanların 
sayını təsvir edən qrafikə nəzər salaq. Qeyd edək ki, qrafik dünya əhalizi üzrə bu tendensiyanın 
təsvirini verir. 

 

 
 
Qrafikdən də göründüyü kimi 1969-2010-cu illər arasında Ərzaq çatışmazlığı məsələsindəki 

dəyişiklik heç də stabil qalmamışdır. Gözlənilən kimi 2008-ci ildə baş verən iqtisadi böhran öz 
növbəsində ərzaq və ərzaq məhsulları çatışmazlığından əziyyət çəkən insanların sayında da ciddi 
artıma səbəb olmuşdur. 

Ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin cins, yaş və digər demoprafik aspektlər nəzərə alınmaqla 
təhlili 

Dünya əhalisinin demək olar ki, yarısını təşkil etməsinə baxmayaraq iqtisadi fəal əhalinin ümu-
mi sayında payı aşağı olan qadınların ərzaq və ərzaq məhsullarına çıxışında da ciddi problemlər 
var. Bu problemlərin nisbəti region və iqtisadi inkişaf nöqteyi-nəzərdən bir-birindən fərqlənən 
ölkələrdə müxtəlif şəkildə təzahür etməkdədir. Qadınların iqtisadi azadlığının daha çox təmin 
olunduğu və hüquqlarının nisbətən daha yaxşı müdafiə olunduğu inkişaf etmiş ölkələrdə qadınların 
ərzaq və ərzaq məhsullarına çıxışında əsrlərdir var olan əngəllər aradan qaldırılaraq qadınların 
ərzaq çatışmazlığı problemi həll edilir. Lakin eyni tendensiya dünyanın digər hissələrində - inkişaf 
etməmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə görülmür. 
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Problemin regional, iqtisadi səbəbləri olduğu qədər inanc, adət-ənənə kimi tərəfləri də vardır. 
Bütün bunları nəzərə alaraq məsələnin həllini hədəfləyən beynəlxalq qurumlar bu məqamda aşa-
ğıdakı təklifləri irəli sürməkdədir: 
 Qadınların təhsil hüququ ilə təmin olunmasında effektiv addımların atılması: təhsil alan qa-

dınların sayında son illərdə ciddi artım müşahidə olunsa da təəssüf ki, problem öz aktuallığını 
qoruyub saxlamaqdadır. Çünki hələ də təhsil hüququndan məhrum olduğu üçün gələcəkdə də işlə 
təmin olunmada problem yaşaya biləcək qadınların sayı xeyli çoxdur. Bu tendensiya inkişaf etmə-
miş ölkələrdə xüsusilə ciddi vüsət almışdır. Rəqəmsal texnologiyaların inkişaf etdiyi 21-ci əsrdə 
bunun qarşının alınmasında bu texnologiyaların sayəsində ciddi addımlar atılmışdır. Lakin texno-
loji yeniliklərə əlçtanlıqda problem yaşayan yerlərdə qadınların təhsil hüququndan məhrum edil-
məsi problemi dərinləşməkdə davam edir. 
 İş yerlərində və işə qəbul zamanı qadınlara qarşı Pozitiv Ayrıseçkiliyin tətbiq olunması və 

dövlətlər tərəfinfən iş yerlərinin bu mənada təşviq edilməsi. Qeyri-bərabər və ədalətsiz rəqabətin 
qarşısını almaq və şərtləri bərabərləşdirərək qadınların iqtisadi azadlığının təmin olunmasında irə-
liləmək üçün Pozitiv Ayrıseçkiliyin rolu danılmazdır. Bunu uzun illərdir tətbiq edən inkişaf etmiş 
ölkələr hal-hazırda bu sahədə ciddi irəliləyişlərə nail olmuşlar. 

Həmin ölkələrə aşağıdakılar daxil edilə bilər: 
 Şimali Avropa 
 Skandinaviya ölkələri 
 Son zamanlarda Koreya və Yaponiya 
 Amerika Birləşmiş Ştatları və s. 
İş yerlərində və işə qəbul zamanı qadınların məruz qaldığı zorakılıq, qısnama və s. kimi halların 

qarşısını almaq üçün müəssisələrin həm özlərinin, həm də işçi heyətinin etik qaydalara əməl etmə-
sini təmin etməklə qadınların iş yerlərində daha təhlükəsiz fəaliyyətini təmin etmək və bununla da 
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınların təşviq edilməsinə nail olmaq olar. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınların həvəsləndirilməsi üçün xüsusi subsidiyaların 
və digər ödənişlərin tətbiqi və vergi ödəməsi zamanı ödənilən vergi məbləğində endirimlərin 
edilməsi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qadınların sayının artmasına səbəb olacaqdır. 

Yaş məsələsinin də ərzaq və ərzaq məhsullarına əlçatanlığında ciddi önəmi vardır. Bunu daha 
aydın görmək üçün müxtəlif yaş qruplarının qida və qida məhsullarına çıxışı zamanı qarşılaşdığı 
əngəlləri nəzərdən keçirdək: 

- 0-5 yaş aralığındakı uşaqlar: bu dönəmdə valideyndən fiziki olaraq çox asılı olduqları üçün 
valideynlərinin üzləşdiyi iqtisadi problemlər uşaqların qidalanmasına da ciddi təsir göstərir. Xü-
susən də ana südü ilə qidalandıqları dövrdə ananın qidalanmasındakı problemlər və üzləşdiyi qida 
çatışmazlığı xüsusi önəm kəsb edir. Yuxarıda da qeyd olunan qadınların iqtisadi azadlığının zəif 
olması bu mərhələdə çox önəmlidir. Çünki təəssüflər olsun ki, öhdələrinə düşən ödənişləri vermək-
dən boyun qaçırtmaq üçün uşaqlı qadınların işə qəbulunda ciddi əngəllər yaradan işverənlər möv-
cuddur. 

- 6-12 yaş aralığındakı uşaqlar vitaminli qidalara daha çox ehtiyac duyurlar. Həyatlarının bu 
mərhələsində əldə edəcəkləri qida və qida tərkibindəki vitaminlər fərdlərin immumitetlərini gələ-
cəkdə yoluxa biləcəkləri xəstəliklərə qarşı daha dözümlü edir. Göz və göz ətrafında yaranan prob-
lemlər, oynaq və sümüklərlə bağlı problemlər məhz bu yaşda yaşanan vitamin əksikliyindən qay-
naqlana bilər. 

- 13-18 yaş aralığında bədənin inkişaf dövrü və yeniyetməliyə qədəm qoyulması özü ilə bir-
likdə qidalanmanın əhəmiyyətinin artmasını da gətirir. Bu yaş aralığında qeyri-sağlam və zərərli 
qidalara olan tələbat artır və nəticədə orqanizm zəifləmiş olur. Fast food və digər bənzər ayaqüstü 
yeməklərin həddən artıq istifadəsi gələcəkdə  həmin şəxslərin sağlamlığında ciddi problemlər 
yaradır. 

- 19-25 yaş aralığında və həyatın  sonrakı dövrlərində artıq qidalanmaya olan tələbatımız sta-
billəşməyə başlayır. Ona görə də bu stabilləşməni daha sağlam şəkildə həyata keçirtmək lazımdır. 
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Digər demoqrafik aspektlərə gəldikdə isə irq, din, milliyyət, etnik mənsubiyyət, dil kimi məsələlər 
hər nə qədər ilk baxışda önəmsiz kimi görünsə də böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Çünki qi-
dalanma eyni zamanda insanların içində böyüyüb boya-başa çatdıqları cəmiyyətin vərdişləri ilə də 
sıx bağlıdır. Oturaq həyat tərzi sürməyə üstünlük verən cəmiyyətlərin mətbəxi, ağız dadı və qi-
dalanma vərdişləri də buna uyğun olaraq formalaşır və beləliklə də həmin cəmiyyətdə yaşayan ayrı-
ayrı fərdlərin ərzaq və ərzaq məhsullarına çıxışına da bu və ya digər şəkildə təsir göstərmiş olur. 

Məsələn: qidalanmada daha çox dəniz məhsullarına üstünlük verən sahilyanı ölkələrə baxaq: 
- Şərqi Asiya 
- Cənub və Cənub-şərqi Asiya 
- Latın Amerikasının okean sahilində yerləşən əraziləri 
- Amerika Birləşmiş Ştatlarının sahilyanı əraziləri 
- Kanada 
- Afrika qitəsnin sahilyanı ərazilərində yerləşən ölkələri 
- Avstraliya 
- Skandinaviya ölkələri 
- Avropanın sahilyanı əraziləri 
Bu ölkə və regionların əhalisinin qidalanma rejimində dəniz məhsullarına ciddi tələbat vardır. 

Ona görə də bu bölgələrdə yaşayan əhali üçün ərzaq təhlükəsizliyi dedikdə dəniz məhsullarına 
çıxış daha çox önəmli olur. 

Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyin yolları 
Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək və gələcək nəsillərə bu səpkidə problemləri ötürməmək 

üçün qalıcı, davamlı, uzunmüddətli və effektiv həll yolları araşdırılmalıdır. Bunun üçün əvvəlcə 
ərzaq təhlükəsizliyinin ölçülə bilən meyarları müəyyənləşdirilməlidir. Bu zaman, 

- Sorğuların keçirilməsi 
- Statistiki məlumatların daha dərindən araşdırılması 
- Yerində müşahidələrin həyata keçirilməsi 
- Araşdırmaların dünya əhalisinin müxtəlif qrupları üzrə həmin qrupların xarakterik xüsu-

siyyətləri nəzərə alınmaqla aparılması 
- Tədqiqatları daha dəqiq aparmaq üçün hər qrup üçün spesifik tədqiqat heyətlərinin yaradıl-

ması və s. kimi addımlar atıla bilər 
Bu şəkildə ölçülə bilən meyarlar müəyyənləşdirildikdən sonra əldə olunan göstəricilər təhlil 

olunmalıdır. Göstəricilərin təhlili zamanı isə dəqiq, qərəzsiz, obyektiv və çevik olmaq faydalıdır. 
Təhlildən çıxarılan yekun nəticələr isə müzakirə olunmalı və problemlərin həlli üçün xüsusi təd-
birlər planı hazırlanmalıdır. Bu tədbirlər planının tətbiqi isə ölkələrin müvafiq qurumları, beynəl-
xalq təşkilatlar, ətraf mühitin mühafizəsində maraqlı olan ayrı-ayrı şəxs və şirkətlər, eləcə də digər 
əhəmiyyətli tərəflər olmadan mümkün deyildir. 

Resurslardan səmərəli istifadə etməyin təşviq edilməsi də bu mərhələdə həlledici rol oynaya 
bilər. Qənaətlə və eyni zamanda qida məhsullarından hərtərəfli istifadə edə bilməyin yolları öyrə-
nildikcə bu problemin həlli yolunda daha qətiyyətli irəliləyişlər əldə ediləcəkdir. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında uzunmüddətli və yük-
səknəticəli təcrübəyə malik olan ölkələrin apardığı Ərzaq Təhlükəsizliyi Siyasəti nəzərdən keçi-
rilməli və lazım gəldikdə təcrübələrin paylaşılması üçün ortaq hərəkət etməyə səy göstərilməlidir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və s. 
kimi təşkilat və qurumlar bu məsələyə daha diqqətli yanaşaraq dünya birliyinin də diqqətini cəlb 
edə bilərlər. Heç şübhəsiz, belə olan halda daha effektiv nəticələr əldə etmək mümkün olacaqdır. 
Çünki hərtərəfli həll yolu tələb edən Ərzaq Təhlükəsizliyi eyni zamanda çoxtərəfli iştirak olduğu 
halda təmin edilə biləcək və hamını maraqlandırmalı olan qlobal əhəmiyyətli bir məsələdir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun uzun illər ərzində üzv ölkələrin iqtisadi vəziyyəti ilə əlaqədar 
əldə etdiyi məlumatlar, böhranlar zamanı dəstəyə ehtiyacı olan üzv ölkələrinə etdiyi yardımlar və 
bu sayədə yaranan əməkdaşlıq  bu mövzuda da əhəmiyyətli olacaqdır. 
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Nəticə 
Həm geniş tədqiqat mövzusu, həm də ciddi tətbiqi təcrübə və bilik tələb edən ərzaq təhlükəsiz-

liyi insanların daim istədikləri ərzaq və ərzaq məhsullarını hər hansı bir maneə ilə rastlaşmadan 
əldə edə bilməsi kimi başa düşülməklə bərabər eyni zamanda əldə olunan ərzaq və ərzaq məhsul-
larının kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin əhəmiyyətini özündə ehtiva edir. 

Bu baxımdan məsələyə daha geniş aspektdən baxılmalı, ərzaq təhlükəsizliyi dövlətlərarası bir 
məsələ olaraq qiymətləndirilərək təmin olunmasının yolları təklif edilməlidir. 

Haqlı olaraq geniş müzakirə və mübahisələrə səbəb ola biləcək bir mövzu kimi, Ərzaq Təh-
lükəsizliyi ciddi və detallı şəkildə öyrənilməli, bu sahədə bu gün və gələcək üçün prioritet ola 
biləcək məsələlər incələnməlidir. Çünki bəşəriyyətin gələcəyi üçün həlledici rol oynayan bu məsə-
lədə edilən hər hansı bir diqqətsizlik, etinasızlıq nəinki bu gün və yaxın gələcəkdə, eyni zamanda 
uzaq gələcəkdə də ciddi fəsadlara yol aça bilər. 

Demoqrafik göstəricilər, əhali vərdişləri, ölkə və regionların sosial-iqtisadi vəziyyətləri bu 
problemdə müstəsna əhəmiyyətə malik olan məsələlər kimi ələ alınaraq diqqətdə saxlanılmalı və 
məsələnin həllinə düzgün bir şəkildə inteqrasiya edilməsi üçün məsul şəxslərin və qurumların 
əlindən gələni etməsinə çalışılmalıdır. 
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Направления повышения безопасности пищевых продуктов 
 

Резюме 
Цель исследования состоит не в том, чтобы удовлетвориться простым изучением продо-

вольственной безопасности как явления, а в том, чтобы сыграть роль в исследовании этой 
глобальной проблемы, выдвинув предложения, которые могут быть полезны для ее решения. 

Методология работы состоит в оценке факторов, играющих роль в продовольственной 
безопасности, по их значимости, их анализе и оценке полученных результатов путем 
проведения сравнительного анализа. 

Прикладная значимость исследования заключается в том, что в нем предлагаются пути 
обеспечения продовольственной безопасности, в которых обобщаются глобальные 
проблемы, которые может вызвать продовольственная безопасность, которые могут быть 
вызваны трудностями доступа к продуктам питания и продуктам питания, которые волнуют 
все человечество. 

Результаты исследования показывают, что продовольственная безопасность, как и 
другие социальные, экономические и политические вопросы, имеет особое значение 
сегодня и в будущем, требуя комплексных решений для предложения и реализации, что 
говорит о том, что потребность в исследованиях более чем удовлетворяет глаз. 

Оригинальность и научная новизна исследования показывают, что продовольствен-
ная безопасность является не просто статистической проблемой, а ее социальной, демогра-
фической - возрастной и т.д.  анализируя его с других аспектов, он подчеркивает важность 
этих аспектов и предлагает решения проблем, которые в настоящее время существуют в 
областях или, как ожидается, возникнут в будущем. 

Ключевые слова: продовольствие, безопасность, продовольственная безопасность, 
голод, социальные, экономические, решения, трудности, проблемы, социально-эконо-
мические, экономико-социальные. 
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Directions for improving food safety 

 
Summary 

The aim of the study is not to be satisfied with simply examining food security as a 
phenomenon and to play a role in investigating this global issue by putting forward proposals that 
may be useful for its solution. 

The methodology of the work consists of evaluating the factors that play a role in Food 
Security by their importance, analyzing them and evaluating the results obtained by conducting a 
comparative analysis. 

The applied importance of the study is that it suggests ways to ensure food security, which 
summarizes the global problems that food security can cause, which may be caused by difficulties 
in access to food and food products, which concern all mankind. 

The results of the study show that food security, like other social, economic, and political 
issues, is of particular importance today and in the future, requiring comprehensive solutions to be 
proposed and implemented, which suggests that the need for research is more than meets the eye. 
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The originality and scientific innovation of the research shows that food security is not just 
a statistical issue, but its social, demographic - age, etc.  by analyzing it from other aspects, it 
emphasizes the importance of these aspects and offers solutions for the problems that currently 
exist in the fields or are expected to exist in the future. 

Keywords: food, security, food security, hunger, social, economic, solutions, difficulties, 
problems, socio-economic, economic-social 
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KƏND TƏSƏRRÜFATININ RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİYİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi kənd təsərrüfatının xarakterik xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla bu sahədə 
rəqabətqabiliyyətliliyi araşdırmaq və rəqabətə davam gətirə bilməyən bölgələr-dağlarda bu pro-
sesin gedişatını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

İşin metodologiyası statistiki verilənlərin analiz, müqayisəli təhlilini aparmaqla məsələnin 
tədqiqatının gedişatında əhəmiyyətli hesab oluna biləcək araşdırmaların nəticələrinə uyğunluğunu 
yoxlamaqdan ibarətdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, dağlıq ərazilərdə rəqabətə davam gətirə bil-
məyən kənd təsərrüfatı müəssisələrinin üzləşdiyi problemləri təsvir edərək məsələnin qlobal əhə-
miyyətinə diqqət çəkir və bunu landşaft, iqlim kimi amillərin təsirini nəzərə alaraq həyata keçirdir. 

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, rəqabətqabiliyyətliliyin kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-
salında kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərindəki müsbət təsirinə baxmayaraq bu proses xüsusi 
yardımlar olmadan kəskin iqlim və landşaft xüsusiyyətlərinin olduğu bölgələrdə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalında problemlər yarada bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, yalnızca rəqabətqabiliyyətliliyin 
nəzəri əsasları və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı arasındakı əlaqəni təhlil etməklə kifayət-
lənməmiş, eyni zamanda əmək məhsuldarığının prosesdəki rolunu araşdıraraq insan kapitalının 
innovativ yeniliklərlə prosesdəki əhəmiyyətini vurğulamışdır.  

Ac ̧ar so ̈zlər: kənd, təsərrüfat, kənd təsərrüfatı, rəqabət, rəqabətə davamlılıq, rəqabətqabiliy-
yətlilik, kənd təsərrüfatında rəqabət. 

 
Giriş 

Beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti hər bir təsərrüfat subyektinin əsas məqsədi olmaqla həm mak-
roiqtisadi, həm də mikroiqtisadi səviyyədə müəyyən edilməlidir. Ölkənin beynəlxalq rəqabət qa-
biliyyəti milli iqtisadiyyatın məcmu müqayisəli (nisbi) üstünlüyündən daha çoxdur.  

Birincisi, sərvətin yaxşılaşdırılmasına gəldikdə, davamlı artım və kənd inkişafını əhatə etməli-
dir. Avropaya inteqrasiya mikroiqtisadi səviyyədə rəqabətqabiliyyətliliyə olan ehtiyacı artırdı, yə-
ni həm ticarət edilə bilən (ixrac edilən), həm də qeyri-ticari sektorlarda fəaliyyət göstərən müəssi-
sələr. Məsələn, həddindən artıq bahalaşan valyuta məzənnəsi iqtisadiyyatın xarici rəqabət qabi-
liyyətinə (ixracatçıların və idxalçıların qiymətə həssaslığından asılı olaraq) təsir göstərə bilər ki, 
bu da uzunmüddətli perspektivdə investisiyalar üçün stimullara və resursların bölüşdürülməsinə 
təsir göstərə bilər [2, s. 39]. 

Rəqabətqabiliyyətlilik mal və xidmətlərin alıcılar tərəfindən axtarıldığı yerdə və formada, digər 
potensial tədarükçülərin qiymətləri qədər və ya onlardan daha yaxşı qiymətlərlə, ən azı fürsət 
dəyərini qazanmaqla təmin etmək qabiliyyətinin göstəricisidir. Bu tərifə iki növ rəqabət daxildir.  

Birincisi, daxili və beynəlxalq məhsul bazarlarında rəqabətqabiliyyətlilik və beləliklə bazar 
paylarını əldə etmək və saxlamaq bacarığı, ikincisi, əmtəə istehsalında istifadə olunan amillərin ən 
azı fürsət əldə etməli olduğu faktor bazarlarında üzləşdikləri gözlənilən rəqabət. Fərqli aspektlərə 
işarə etsə də, hər iki növ rəqabət qabiliyyətinin nisbi ölçü olduğunu göstərir. Həmişə əsas dəyərlə 
müqayisə etmək lazımdır. Bazar payı rəqabət vəziyyətində, bazar ölçüsü ilə əlaqədardır [4, s. 90]. 

Əgər amil bazarlarında rəqabətqabiliyyətlilik qiymətləndirilərsə, bu, faktorun digər istehsal 
prosesində istehsal olunmuş məhsula çəkilmiş xərclərdəki fərqə görə malik olacağı dəyərlə əla-
qəlidir. Rəqabət qabiliyyətinin təhlili araşdırmanın səviyyəsinə görə fərqlənə bilər. Bu sahədəki 
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tədqiqatlar bütün iqtisadiyyatda, konkret sektorda və ya bir məhsul (yaxud məhsullar məcmusu) 
üzrə müxtəlif səviyyələrdə məhsul toplamaq üçün aparıla bilər. Məhsulun rəqabət qabiliyyəti bazar 
(sektor) səviyyəsində və ya konkret təsərrüfat üzrə qiymətləndirilə bilər.  

Rəqabət qabiliyyətinin başqa bir diferensiasiyası məkan ölçüsünün təhlili ilə bağlı mövcuddur. 
Nisbi ölçü olduğundan, müəssisə və ya regionların ölkə daxilində və ya ölkələr arasında rəqabət 
qabiliyyəti müqayisə oluna bilər [6, s. 81]. 

Rəqabət qabiliyyəti təbii iqtisadi hadisə və sərvət yaradılmasının əsas mənbəyi hesab olunur. 
İqtisadiyyatda demək olar ki, bütün təhlil səviyyələrində olan varlıqlara aid edilə bilən keyfiyyət-
dir. Rəqabət qabiliyyəti kənd təsərrüfatına da aiddir, burada güclü rəqabətdə qalib gəlmək – iqtisa-
diyyatın digər sahələrində də olduğu kimi – bazar prosesinin digər iştirakçıları ilə rəqabət şərai-
tində inkişaf üçün daha yaxşı imkanlara nail olmaq baxımından ilkin şərtdir. 

Mənfəətin vacibliyini nəzərə alaraq, rəqabət qabiliyyətinin komponentlərini və onların iqti-
sadiyyata, xüsusən də kənd təsərrüfatına təsirini daha yaxşı başa düşməyə ehtiyac var. Kənd təsər-
rüfatında rəqabətin tərifi və ölçülməsi ilə bağlı nəzəriyyələrdə konsensus yoxdur. 

Qloballaşma beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin əhəmiyyətini və nəticədə pul ittifaqlarının rolu-
nu artırdı. Beynəlxalq səviyyədə iqtisadiyyatın xarici rəqabət qabiliyyəti, uzunmüddətli perspek-
tivdə əlavə dəyər əldə etmək üçün əlverişli olan sosial və elmi mühiti formalaşdırmaq qabiliyyəti 
kimi qiymətləndirilə bilər [8, s. 67].  

Beynəlxalq rəqabətqabiliyyətlilik əsasən iqtisadiyyat daxilində subyektlərin struktur (mikro və 
makroiqtisadi) effektivliyinin əldə olunması ilə müəyyən edilir. Rəqabət qabiliyyətinin həlledici 
komponentləri əmək məhsuldarlığı, əməkhaqqı xərcləri, valyuta məzənnələri və daxili qiymətlər-
dir. Kənd təsərrüfatında rəqabətədavamlılığı xammal qiymətləri və subsidiyalar ciddi şəkildə 
müəyyən edir. Məsələn, Macarıstanda Aİ-yə üzvlükdən on il əvvəl birbaşa subsidiyalar plantasiya 
və heyvandarlıq arasında təxminən 50-50-yə bölünürdüsə, indi bu nisbət 90-10-a dəyişib.  

Rəqabət qabiliyyəti anlayışının nəzəri əsasları 
Rəqabət qabiliyyətinin ölçülməsi üçün anlayışları və üsulları təsvir edən geniş və davamlı bö-

yüyən ədəbiyyat mövcuddur, lakin rəqabət qabiliyyətinin ölçülməsi üçün ümumi qəbul edilmiş və 
istifadə olunan metodlar mövcud deyil. 

OECD (1997) rəqabət qabiliyyətini iki şəkildə müəyyən edir [10, s.43]. 
- Birincidə tərif bildirir ki, rəqabətqabiliyyətlilik rəqabətlə üzləşmək və rəqabətlə üzləşərkən 

uğur qazanmaq qabiliyyətini təmsil edir. 
- Digəri rəqabət qabiliyyətini bazarda istehlakçı tələblərinə cavab verən məhsulları satmaq və 

eyni zamanda firmanın inkişafını təmin edən zamanla mənfəəti təmin etmək qabiliyyəti kimi təsvir 
edir. 

Freebairn-ə (1986) görə rəqabətqabiliyyətlilik mal və xidmətlərin alıcılar tərəfindən axtarıldığı 
yerdə və formada, digər potensial təchizatçıların qiymətləri qədər yaxşı və ya daha yaxşı qiymət-
lərlə təmin etmək qabiliyyətinin göstəricisidir və eyni zamanda o, verdiyi tərifə bu cür əlavə də 
edir ki, rəqabətqabiliyyətlilik ən azı istifadə olunan resursların gəlirlərinin imkan dəyərini qazan-
maqdır [11, s.102]. 

Frohberg və Hartman (1997) tərəfindən ifadə edilən başqa bir yanaşma, rəqabət qabiliyyətinin 
müqayisəli üstünlüklə sıx bağlı olmasıdır [9, s.103]. İkisi arasındakı yeganə fərq odur ki, rəqabət 
qabiliyyətinə bazar təhrifləri daxildir, müqayisəli üstünlük isə yoxdur. Hər ikisi ümumi tarazlıq 
konsepsiyasına əsaslanır. Buna görə də rəqabət qabiliyyətini ölçmək üçün istifadə olunan göstəri-
cilər ümumi tarazlıq yanaşmalarından istifadə etməlidir, çünki yalnız bunlar rəqabətqabiliyyətlilik 
baxımından iqtisadiyyatdakı bütün qarşılıqlı asılılıqları nəzərə alır. 

Rəqabət qabiliyyəti Lengyel (2000)-ə görə şirkət (mikro səviyyə), sənaye və ya regional (mezo 
səviyyə) və milli iqtisadiyyat (makro səviyyə) səviyyələrində şərh edilə bilər. Rəqabətlilik 
istehsalçı səviyyəsi düzgün mövqedə, uzunmüddətli yaşayış və iqtisadi cəhətdən dayanıqlı inki-
şafda özünü göstərir [7, s. 26]. 

Mənfəət və müvəffəqiyyət rəqabət qabiliyyətinə xas anlayışlardır və Potori (2004) də rəqa- 
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bət qabiliyyətinin tərifi ilə həyat qabiliyyətini və mövcudluğu əlaqələndirir. Bu sahədə aparılan 
tədqiqatlara əsasən, həm daxili, həm də xarici bazarlarda müqayisəli üstünlüklərə malik olan 
sektorlarda istehsalla məşğul olan və mövcud resursları faktiki qanunvericilikdə səmərəli şəkildə 
bölüşdürməklə sosial cəhətdən məqbul normal gəlir əldə edə bilən kənd təsərrüfatı müəssisələri 
həyat qabiliyyətlidir. Buna əsaslanaraq, azad, açıq və rəqabətli bazarda sosial cəhətdən məqbul 
səviyyədən yuxarı müəyyən qədər əlavə mənfəət əldə edə bilən kənd təsərrüfatı müəssisələri rə-
qabətqabiliyyətlidir. 

Kənd təsərrüfatında rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsi istiqamətləri 
Kənd təsərrüfatında rəqabətqabiliyyətliliyi ölçən zaman ölkənin iqtisadi, sosial, iqlim, təbii eh-

tiyat və s. kimi göstəriciləri nəzərə alınmalıdır. Belə ki, soyuq iqlimdə yerləşən ölkələrdə kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul olan fermalarla isti iqlimdəkilər arasında fəaliyyət vasitələri baxımından cid-
di fərqlər yaranır. Kənd təsərrüfatının rəqabətqabiliyətliliyinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri [5, 
s. 54]: 
 Fermanın orta iqtisadi ölçüsü 
 Orta təsərrüfat sahəsi 
 100 ha kənd təsərrüfatı sahəsinə düşən işçilərin sayı 
 1 ha kənd təsərrüfatı sahəsinə düşən ümumi xərclər 
 1 FTE üçün əsas vəsaitlər 
 1 ha üçün ümumi investisiya 
 Kapitalın potensial məhsuldarlığı 
 İşçi qüvvəsinin gəlirliliyi 
 Torpağın rentabelliliyi 
 Buğda məhsuldarlığı. 
Aqrar sektorda bu fərqlər bir sıra amillərlə əlaqəlidir. Həmin amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdıra 

bilərik: 
 kənd təsərrüfatının iqtisadi əhəmiyyəti; 
 bu sahənin istehsal potensialı; 
 ondan istifadənin səmərəliliyi. 
Regional inteqrasiya çərçivəsində kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərən bir 

sıra əsas faktorlar bunlardır: 
 innovasiyalar; 
 maliyyə resursları; 
 məhsuldarlıq; 
 şaquli koordinasiya; 
 subsidiyalar; 
 bazarın tənzimlənməsi ilə bağlı göstəricilər. 
Rəqabətqabiliyyətlilik amillərinə kənd təsərrüfatı daxilində və ya regional səviyyədə məhsul 

səviyyəsinə (müəssisələrin gəlirliliyini müəyyən edən) əsaslanan tədbirlər daxildir. Uzunmüddətli 
perspektivdə rəqabət qabiliyyəti və iqtisadi siyasət potensial ÜDM və iqtisadi artıma təsir göstərir. 

Yuxarıdakı qeydlərə əsaslanaraq belə nəticəyə gələ bilərik ki, rəqabətqabiliyyətlilik, şübhəsiz 
ki, status deyil, daha çox müxtəlif ölçülərin mürəkkəbliyi ilə təsvir oluna bilən dinamik bir feno-
mendir. 

Məcmu Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksinin qiymətləndirilməsi zamanı bir sıra amillər təhlil olu-
naraq nəzərdən keçirilir:   
 ümumi məhsulun səviyyəsi; 
 inteqrasiya mərhələsi; 
 infrastrukturun vəziyyəti; 
 maliyyə sektorunun sabitliyi; 
 insan kapitalının keyfiyyəti; 
 elmi-tədqiqat və inkişaf xərclərinin strukturu; 
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 iqtisadi; 
 hüquqi; 
 siyasi göstəricilər; 
 ölkənin sabitliyi.  
Kənd təsərrüfatının milli və beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin qurulmasında aqrar 

strukturun və onun əhatə dairəsinin dəyişməsi mühüm rol oynayır. Bu, təsərrüfatların iqtisadi qüd-
rətinin ayrı-ayrı təsərrüfatların sərvəti ilə, o cümlədən məhsuldar aktivlər, əsasən torpaqla sıx bağlı 
olması ilə əlaqələndirilərək təhlil edilir və gələcək tədqiqat perspektivi olaraq da qəbul edilir [4, s. 
35]. 

Əmək məhsuldarılığının kənd təsərrüfatının rəqabətliliyindəki rolu 
Məhsuldarlığın təhlili hər bir iqtisadi səviyyədə səmərəli idarəetməni həyata keçirtmək üçün 

effektiv hesab olunan vasitədir. Milli və sektorlar səviyyəsində məhsuldarlıq göstəriciləri idarəet-
mənin fəaliyyətini və sosial və iqtisadi siyasətin keyfiyyətini qiymətləndirməyə kömək edir Kənd 
təsərrüfatının rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsində məhsuldarlığın əhəmiy-
yətini kənd təsərrüfatı məhsullarının beynəlxalq ticarəti ilə bağlı digər tədbirlərlə yanaşı, strateji 
idarəetmə (rəqabət qabiliyyətinin strateji idarəetmə tədbirləri) də göstərir. Məhsuldarlıq müxtəlif 
istehsal amillərinə aid olan qismən göstəricilərin köməyi ilə və ya ümumi məhsuldarlıqla ölçülə 
bilər. 

Əmək məhsuldarlığı ümumiyyətlə məhsuldarlığın ən mühüm ölçüsüdür. Əməyin məhsuldarlı-
ğının kənd təsərrüfatının dəyərinə nisbəti kapital məhsuldarlığı kimi müəyyən edilir və bu zaman 
aşağıdakı faktorlar nəzərə alınaraq bu nisbətin əhəmiyyəti müəyyənləşdirilir: 

- sektorda tam ştatlı işçilərin sayına məhsul istehsalı; 
- 1 ha kənd təsərrüfatı sahəsinə düşən istehsalın dəyəri kimi torpağın məhsuldarlığı; 
- kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyərinə nisbəti. 
Əmək məhsuldarlığının əhəmiyyəti ondan irəli gəlir ki, bu tədbir gəlir vəziyyətini və kənd tə-

sərrüfatında daxili yığılma imkanını müəyyən edir. Bu, ölkənin müxtəlif aspektlərdən inkişafı 
üçün əhəmiyyətli hesab olunan həm iqtisadi gücün, həm də perspektivin göstəricisidir. 

Əmək məhsuldarlığı həm də innovasiya ilə sıx bağlıdır, yeni məhsulların, xidmətlərin, proses-
lərin tətbiqi, eləcə də təşkilati və marketinq innovasiyaları əmək məhsuldarlığını artıra və məhsul-
darlığın artırılması üçün daha yüksək potensial yarada bilər.  

Kənd təsərrüfatı böhranının ən bariz elementlərindən biri dağlar kimi bir çox marjinal kənd 
ərazilərində təsərrüfatların tərk edilməsidir. Əslində intensiv kənd təsərrüfatı rayonlarında da ten-
densiya eyni olsa da, dağlarda olduğu kimi əkinçilik təcrübəsinin intensivləşməsinin əraziyə uyğun 
gəlmədiyi bölgələrdə bu fenomen daha çox nəzərə çarpır. Bu kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin uzun 
müddət əziyyət çəkdiyini nəzərə alsaq, problem daha ciddidir, çünki onlar son iqtisadi böhrandan 
əvvəl artıq çətinlik çəkirdilər. 

Əslində, bazarın qloballaşması əsasən dağlıq ərazidə ən çox mövcud olan kiçik, az məhsuldar 
təsərrüfatlara təsir etdi. Dağ kənd təsərrüfatının bəzi xüsusiyyətləri, məsələn, uzaqlıq, keyfiyyətsiz 
torpaq səbəbindən aşağı məhsuldarlıq, ekstremal hava və kiçik təsərrüfat ölçüsü bu sahənin uy-
ğunlaşmasının qarşısını ala və rəqabət qabiliyyətini məhdudlaşdıra bilər [1, s. 47]. 

Bundan əlavə, fermerlərin yaşı, köklü ənənə və düzənliyin gənc nəsillərə cəlb edilməsi kimi 
mədəni və demoqrafik xüsusiyyətlər bu sektorda təmir və investisiyaları azalda bilər. Bu çətinlik-
lər adekvat infrastrukturun olmaması və yüksək nəqliyyat xərcləri ilə müşayiət olunurdu (marjinal 
zonaların kənd təsərrüfatı məhsulları üçün müəyyən növ bazarları istisna etməklə). Beləliklə, 
təsərrüfatlar sağ qalmağa imkan verən bazar strategiyalarını mümkün qədər tez tapmalıdırlar. 

Rəqabətlilik anlayışı dağlıq təsərrüfatların digər təsərrüfatlarla müqayisədə məhsullarının əsaslı 
fərqləndirilməsini ehtiva etməlidir: təklifin unikallığı sayəsində, məsələn, tipik istehsallar vasitə-
silə təsərrüfatlar tapa bilər, onların yaşaması üçün əlverişli bazar təklif oluna bilər. 

Bir çox tədqiqatlar dağ kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığının bu yeni rəqabət qabiliyyətinin 
hərəkətverici qüvvəsi ola biləcəyini göstərir [3, s. 29]. 
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Fəaliyyətlərin diferensiallaşdırılmasına və fəaliyyətə açıq yanaşmaya zəmanət vermək üçün 
dağlarda istehlakçı tərəfindən kiçik və orta təsərrüfatlar kənd təsərrüfatını xarakterizə etməli olan 
element kimi tanınır. Çoxfunksiyalı yanaşma kənd təsərrüfatını təkcə ərzaq və lif kimi şəxsi mallar 
deyil, həm də kənd təsərrüfatı landşaftları kimi ictimai mallar istehsal edən çox məhsuldar fəa-
liyyət kimi tanıyır. Bu məqamda fəaliyyət zamanı nəzərə alınmalı amillərə bunlar daxil edilə bilər: 

- əkin sahələrinin biomüxtəlifliyi; 
- suyun keyfiyyəti; 
- torpağın funksionallığı və s. 
Bu mənada otlaqlar dağ heyvandarlığının əsas elementidir, lakin onlar bir neçə onilliklər ər-

zində aşkar nəticələrlə tədricən tərk edilmə prosesindən keçirlər: 
- otlaq istehsalı azalır, otlaqlar getdikcə həmişə yaxşı olmayan müxtəlif növ meşə bitki və 

ağacları tərəfindən kortəbii surətdə işğal edilir; 
- kənd binaları tərk edilir və çürüməyə və dağılmaya məruz qalır; 
- su balansı pozulur; 
- əsrlər boyu qurulmuş dağ landşaftının keyfiyyəti pozulur; 
- bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı fəaliyyəti tənəzzülə meyil edir.  
Kənd təsərrüfatı sahələrinin bu ardıcıllıqla tərk edilməsi prosesi kortəbii meşələrin bərpasına 

səbəb oldu: ən böyük dəyişiklikləri ot istehsalının azalmasında və meşəlik ərazilərin təbii artımı 
ilə əlaqədar otlaqlara ayrılmış torpaqların miqdarında görmək olar. Otlaqların və istifadəyə yarasız 
otlaqların idarə edilməsi, həm də yüksək əmək məsrəfləri və bu kənd təsərrüfatı təcrübələrinin 
aşağı rentabelliyi, nəticədə biomüxtəlifliyin itirilməsi səbəbindən tədricən yox olur. 

 
Nəticə 

Rəqabətqabiliyyətlilik iqtisadi inkişafa təkan verən önəmli ünsürlərdən biri kimi, kənd təsərrü-
fatında irəliləyişə nail olmaqla, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, satışı zamanı bazarın 
genişlənməsini sürətləndirən amildir. Digər yandan rəqabətqabiliyyətlilik ən son innovativ yeni-
liklərin tətbiqini də şərtləndirərək dərininə inkişafı sürətləndirir və bununla da kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalında istifadə olunan torpaq, insan, pul, avadanlıq kimi elementlərin səmərəli 
istifadəsinə nail olmuş olur. 

Əmək məhsuldarlığının düzgün dəyərləndirilməsi üçün performansın qiymətləndirilməsi zama-
nı ölçüləbilən performans meyarlarından istifadə genişləndirilməlidir ki, daha az işçi heyəti ilə 
daha çox məhsul istehsalına nail olunsun. 

Dağlıq və dağətəyi ərazilərə xüsusi diqqət ayrılaraq rəqabət prosesində uğursuzluğa düçar ol-
muş kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyətini pərpa etmək və beləliklə də həmin ərazilərin 
yenidən istifadəyə yararlı olmasını təmin etmək olar. Lakin bu göründüyü qədər asan iş deyil. 
Çünki həmin ərazilərdə landşaft və iqlim xüsusiyyətlərinə görə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq 
nə qədər çətindirsə, prosesə nəzarət etmək də bir o qədər çətindir. 
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Определение конкурентоспособности сельского хозяйства 
 

Резюме 
Цель исследования - изучить конкурентоспособность в этой сфере с учетом особеннос-

тей сельского хозяйства и определить ход этого процесса в регионах и горах, не выдер-
живающих конкуренции. 

Методология работы заключается в проверке совместимости результатов исследова-
ний, которые можно считать важными в ходе изучения вопроса, путем проведения анализа 
и сравнительного анализа статистических данных. 

Прикладная значимость исследования заключается в том, что оно обращает внимание 
на глобальную значимость вопроса, описывая проблемы, с которыми сталкиваются сель-
скохозяйственные предприятия, которые не могут продолжать конкурировать в горных 
районах, и учитывает влияние таких факторов, как ландшафт и климат. 

Результаты исследования показывают, что, несмотря на положительное влияние кон-
курентоспособности на количественные и качественные показатели сельскохозяйственного 
производства, этот процесс может создавать проблемы в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции в регионах с суровыми климатическими и ландшафтными особенностями  
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без специальной помощи. 
Оригинальность и научная новизна исследования заключается в том, что было не-

достаточно проанализировать взаимосвязь между теоретическими основами конкурен-
тоспособности и производством сельскохозяйственной продукции, но и подчеркнуто зна-
чение человеческого капитала в этом процессе путем исследования роли производитель-
ности труда в процесс. 

Ключевые слова: село, хозяйство, сельское хозяйство, конкуренция, конкурентоспо-
собность, конкуренция в сельском хозяйстве. 
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Determining the competitiveness of agriculture 

 
Summary 

The purpose of the research is to examine the competitiveness in this field, taking into account 
the characteristic features of agriculture, and to determine the course of this process in regions and 
mountains that cannot sustain competition. 

The methodology of the work consists in checking the compatibility of the results of the 
studies that may be considered important in the course of the study of the issue by conducting an 
analysis and comparative analysis of the statistical data. 

The applied importance of the study is that it draws attention to the global importance of the 
issue by describing the problems faced by agricultural enterprises that cannot continue to compete 
in mountainous areas and takes into account the influence of factors such as landscape and climate. 

The results of the study show that despite the positive impact of competitiveness on the 
quantitative and qualitative indicators of agricultural production, this process can create problems 
in the production of agricultural products in regions with severe climate and landscape features 
without special assistance. 

The originality and scientific novelty of the research is that it was not enough to analyze the 
relationship between the theoretical foundations of competitiveness and the production of 
agricultural products, but also emphasized the importance of human capital in the process by 
investigating the role of labor productivity in the process. 

Key words: village, farm, agriculture, competition, competitiveness, competitiveness, 
competition in agriculture. 
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QİDA SƏNAYESİ MƏHSULLARININ İNKİŞAFINA VƏ FORMALAŞMASINA TƏSİR 

EDƏN AMİLLƏR 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – Müasir dövrdə qida sənayesi məhsullarının inkişafına və formalaşması-

na təsir edən amilləri nəzərə alaraq təklif və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 
Tədqiqatın metodologiyası - araşdırılan sahəyə sistemli və kompleks yanaşma, habelə müxtə-

lif aspektlərdən müqayisəli təhlil, ümumiləşdirilmə və qiymətləndirilmə ilə bağlı metodlardan 
istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – alınmış nəticələrdən qida sənayesi məhsullarının inkişafina 
və formalaşmasına mane olan nəzəri və praktiki problemlərin həll olunmasında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – Böyük Vətən müharibəsində Azərbaycanın şanlı ordusunun qələbəsi 
ilə işğaldan azad olunmuş ərazilər ilə genişlənən ərzaq resurslarını nəzərə alaraq qida sənaye məh-
sullarının inkişafı üzrə təklif və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə araşdırılan sahələrin təhlili üzrə dünya 
təcrübəsi tədqiq olunmaqla müasir şəraitin tələblərinə uyğun yanaşmalar formalaşdırılmışdır. 
Azərbaycanda qida məhsullarının Ümumi Daxili Məhsulda xüsusi çəkisinin artım dinamikası 
təhlil edilmiş, bu sahədə tənzimləmənin optimallaşdırılması ilə qida sənaye məhsullarının inkişafı 
ilə bağlı təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: qida məhsulları, yeyinti sənayesi, ərzaq, kənd təsərrüfatı, aqrar sektor. 
 

Giriş 
Yeyinti sənayesi iqtisadi, sosial, ekoloji və siyasi məsələlərin həllinə yönəlmiş ərzaq komplek-

sinin elementi oldugundan, bu kompleksin  fəaliyyətinin səmərəliliyi və inkişaf səviyyəsi bütün 
milli iqtisadiyyatın iqtisadi artım sürətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Eyni zamanda, ərzaq 
kompleksinin inkişaf trayektoriyası ölkədə makroiqtisadi vəziyyətlə, aqrar və struktur siyasətin-
dəki prioritetlərlə, sahələrarası nisbətlərlə və bir çox amillərlə şərtlənir. Ümumiyyətlə, ölkənin ər-
zaq kompleksi üçün həm kompleksin sahələri arasında yüksək texnoloji fərqlilik, həm də sahə 
daxilində keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirilməsi səciyyəvidir. Sahələrin 
inkişafının, iqtisadiyyatın sahə strukturunun, onun sahələrarası tarazlığının tədqiqinə müxtəlif 
nəzəri yanaşmalar movcuddur . 

Sahələrin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini və onlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin formalaşmasını 
əks etdirən əsas istiqamət sahə bazarlarının nəzəriyyəsidir. Sahə bazarlarının nəzəriyyəsi iqtisadiy-
yatın aparıcı sektorları ilə yanaşi həm də aqrar-sanaye sferası, qida sənayesi, ət, süd sənayesi kimi 
kiçik bölmələr də daxil olmaqla sahələrdə özünü göstərən bu və ya digər bazar strukturların yaran-
ması, formalaşması və müyyən amillərlə bağlı siradan çıxması şərtlərinin öyrənilməsi ilə məşğul 
olur. Sahə bazarlarının nəzəriyyəsi bazar strukturlarının müxtəlif növlərinə əsaslanaraq, bu bazar-
da bu və ya digər vəziyyətin nə üçün yarandığını izah edərək, konyunkturanın inkişaf perspektiv-
lərini, qiymətlərin, malların həcmlərinin və keyfiyyətinin ümumi mümkün dinamikasını, həm sahə 
üçün, həm də bazarın ayrı-ayrı iqtisadi elementləri üçün reklam xərclərinin dəyişməsini izah edir. 
Bu mənzərə bazarın sahənin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi məsələsinin həlli üçün əsasdır. 

Sənaye bazarı strukturları nəzəriyyəsində bazar proseslərinin istehsalçıların fəaliyyətini isteh-
lak tələbatını ödəmək üçün necə istiqamətləndirdiyini, bu proseslərin necə pozulduğunu, iqtisa-
diyyatın məhsuldarlığının müəyyən ideal təsəvvürə uyğun olması üçün necə tənzimlənə biləcəyini 
müəyyən edir. Bazar strukturlarının iqtisadi elementlərinin sayı və məhsulun növləri üzrə ənənəvi 
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bölgüsü Sahə bazarlarının nəzəriyyəsinə yeni kateqoriyalarla - sənayeyə giriş maneələrinin səviy-
yəsi, satıcıların və alıcıların məlumatlılıq dərəcəsi ilə tamamlanır. Həmçinin son vaxtlar mezoiq-
tisadi nəzəriyyə çərçivəsində sahələrin tədqiqatı geniş yayılmışdır. Sahələrin və onların qarşılıqlı 
əlaqələrinin mezosistem kimi təhlili texniki-texnoloji xüsusiyyətlərin (texnoloji strukturun səviy-
yəsi, sahənin maddi-texniki təminatı, emal xammalının xüsusiyyətləri, innovasiyaların tətbiqi) nə-
zərdən keçirilməsini planlaşdırır  və bu amillərin nəzərə alınması ilə şərtlənir: 

- funksional xüsusiyyətləri (müəssisələrin strukturu, inkişafın qeyri-bərabərliyi və sahələrarası 
mübadilənin qeyri-bərabərliyi, investisiya cəlbediciliyi);  

- institusional xüsusiyyətləri (giriş maneələri, mülkiyyət hüquqlarının qorunması, dövlət təsir 
səviyyəsi, sahələrarası və sahədaxili əlaqələrin forma və inkişaf səviyyəsi). [6] 

Müasir ərzaq sistemini milli iqtisadiyyatdan kənarda ayrıca, təcrid olunmuş inkişaf edən və 
fəaliyyət göstərən bir sistem kimi təsəvvür etmək mümkün deyil. Onun inkişafının obyektiv əsası 
əmək bölgüsüdür və kənd təsərrüfatını, qida sənayesini və iqtisadiyyatın onlarla əlaqəli sahələrini 
birləşdirən sahələrarası istehsal kooperasiyasıdır. Bu sahələr həm istehsal vasitələrini təmsil edir, 
həm də istehsal üçün bütün lazımi texniki şəraiti yaradır, digər tərəfdən isə ərzaq bazarlarını 
formalaşdırır və ərzaq məhsullarını istehlakçıya çatdırır. 

Ərzaq kompleksinin inkişafı problemlərinin tədqiqində qarşıya çıxan əsas məsələ təkcə onun 
sahə heyəti deyil, həm də inteqrasiya olunmuş birləşmələrin inkişafı və istehsalatda, emalda, nəql-
də, ərzaq kompleksinin son məhsulunun satışında və onların arasında xalis gəlirin bölüşdürülmə-
sində iştirak edən sahələr arasında qarşılıqlı əlaqədə formalaşan real mövcud münasibətlərin olma-
sıdır. Əksər iqtisadçılar hesab edirlər ki, dəyişikliklər nəticəsində ərzaq kompleksinin bütün 
sahələrinin, o cümlədən kənd təsərrüfatının və yeyinti sənayesinin ilkin kənd təsərrüfatı xammalı-
nın emalı ilə məşğul olan sahələrinin daha da dezinteqrasiyası (hissələrə bölünməsi) baş verib. [6] 

“Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa görə yeyinti məhsullarına 
ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqredientləri), tamlı mallar qrupuna daxil edilmiş 
məhsullar aid edilir. Ərzaq xammalına bitki, heyvan, mikro-bioloji və mineral mənşəli məhsullar, 
habelə qida məhsullarının istehsalında istifadə edilən sular, qida məhsullarına isə insanlar tərə-
findən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar aid edilir. [37] 

Azərbaycan iqtisadiyyatında sənayeləşmə iqtisadi siyasətin prioriteti kimi 
Məlumdur ki, sənaye bu gün əksər ölkələrdə iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətlərindəndir. 

Ümumi məhsulda sənayenin xüsusi çəkisi yüksək olmaqla bu sahəyə irihəcmli investisiyalar 
yatırılır, sahəyə  texnoloji yeniliklər daha çox tətbiq olunur, ticarətdə sənaye məhsullarının idxal 
və ixracı üstünlük təşkil edir. Hazırda dünyada işçi qüvvəsinin əksəriyyəti sənaye sahələrində cəm-
ləşib. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da sənayeləşmə iqtisadi siyasətin 
prioritetlərindən biridir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinin əsası ötən əsrin 70-80-ci illərində Ümummilli 
Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə baş vermiş böh-
ran, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu 
kimi, sənayedə də tənəzzülə səbəb olmuş, sənaye istehsalının həcmi və çeşidi azalmışdır. Sənaye-
nin yenidən canlanmasının ən yeni tarixi imzalanan “Əsrin müqaviləsi” ilə başlanmışdır. 1994-cü 
ilin 20 sentyabr tarixində imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ölkədə neft-qaz sənayesini inkişaf etdir-
məklə yanaşı, qeyri-neft sənayesinin inkişafına da təkan vermişdir. Sənaye sahəsində görülən məq-
sədyönlü tədbirlər nəticəsində 1997-ci ildən başlayaraq sənaye istehsalında artım qeydə alınmışdı. 
Bu dövrdə qiymətlərin liberallaşdırılması, sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi həyata keçiril-
miş, bazar iqtisadiyyatı institutları yaradılmışdır. Şahdəniz, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi mühüm la-
yihələrin əsası da məhz bu dövrdə qoyulmuş, bir sıra iri sənaye müəssisələri yaradılmışdır. Azər-
baycanda sənayeləşmə yüksəlmiş, ölkə sənayesi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 
2003-2020-ci illərdə sənayenin regional strukturunun təkmilləşdirilməsi əsas prioritetlərdən ol-
muş, Azərbaycan təbii qaz və elektrik, enerjisi idxalçısından ixracatçıya, Avropanın enerji təhlükə-
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sizliyinin təmin olunmasında etibarlı tərəfdaşa çevrilmiş, yeni istifadəyə verilmiş elektrik stansiya-
ları hesabına elektrik gücləri artmışdır. Ənənəvi istehsal sahələrinin fəaliyyəti genişlənmiş, yeni 
istehsal sahələri yaradılmış, əsas qida məhsulları və inşaat materialları ilə özünütəminat səviyyəsi 
yüksəlmişdir. Bakı-Tbilisi Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəmərləri istifadəyə verilmiş, Şi-
mal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində infrastruktur layihələri həyata keçirilmiş-
dir.  

Statistik göstəricilərin təhlili gösdərir ki, respublikamizda əsas ixrac potensialına malik olan 
məhsullarımız əsasən Rusiya Federasiyası və digər postsovet ölkələrindəki bazarlara ixrac edil-
mişdir. Lakin müstəqlliyin ilk illərində bu satış bazarlarının itirilməsi iqtisadiyyatımızın müəyyən 
müddət geriləməsinə səbəb olmuşdur. Müstəqilliyimizin sonrakı 1995-1996-cı illərində həyata 
keçirilmiş iqtisadi islahatlar, məqsədli proqramlar qəbul edilməsi yeyinti sənayesinin inkişafına 
təkan vermiş, ölkədə yerli və xarici şirkətlərlə birlikdə fəaliyyət göstərən çoxsaylı yeyinti sənayesi 
müəssisələri yaranmışdır. Bu baxımdan beynəlxalq bazarlarda tələb olunan və geniş ixrac 
potensialına malik olan “Azərsun Holding”, “Şampan şərabları”, “Caspian Fish”, “European 
Tobacco-Baku”, “Qəbələ fındıq emalı”, “Dəvəçi broyler “, “Az-Granata” və s. müəssisələri gös-
tərmək olar. 

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının yeyinti sənayesinin, eləcə də sənayenin perspektiv iq-
tisadi sahə kimi qarşısında duran mühüm vəzifə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının həyata keçi-
rilməsi nəticəsində nail olunmuş iqtisadi artım göstəricilərinin stabilliyinin qorunub saxlanılması 
və möhkəmləndirilməsi, bütünlükdə ölkənin,həmçinin əhalinin ərzaq resurslarına olan tükənməz 
tələbatının maksimum səviyyədə tam və dolğun ödənilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu vəzi-
fələrin icrası və həyata keçirilməsi, yeyinti sənayesinin sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin həlli 
məqsədilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı”, 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı”, “Azərbay-
can Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı”, “Azərbaycan Res-
publikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı”,“Azərbaycan 2015-2020: 
Gələcəyə Baxış” inkişaf konsepsiyaları, normativ-hüquqi aktlar, sərəncamlar və qərarlar qəbul 
edilmişdir. Bütün bu proqramların qəbulu və icrasının əsas məqsədi yeyinti sənayesinin inkişafı, 
yerli məhsul istehsalının genişləndirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması (məşğulluğun təmini, iş-
sizliyin aradan qaldırılması, bununla da əhalinin sosial rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi), əhalinin 
yeyinti sənayesi məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi və dövlət büdcəsinin formalaşmasında 
neft sektorundan asılılığın azaldılmasıdır. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin hüquqi əsasları 
Azərbaycanda yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsi, istehsalı və bazarının təşkili 

kimi məsələlərlə yanaşı ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin hüquqi əsasları da Azərbaycan 
Respublikasının “Yeyinti məhsulları haqqında” Qanunu ilə müəyyən edilir. Burada əhalinin ərzaq 
təhlükəsizliyi-ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına tələba-
tının təmin edilməsi məqsədi ilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, hüquqi və təşkilati tədbirlər 
sistemi mənasını ifadə edir. “Yeyinti məhsulları haqqında” Qanunun “Əhalinin ərzaq təhlükəsiz-
liyi” başlıqlı beşinci fəslində göstərilmişdir ki (maddə 17), Azərbaycan dövləti beynəlxalq hüquq 
normalarına uyğun olaraq xalqın və hər bir vətəndaşın ərzaq təhlükəsizliyini müvafiq icra hakimiy-
yəti orqanı vasitəsilə təmin edir. Qanunda bu istiqamətdə dövlətin vəzifələri də təsbit edilmişdir.  

Bu vəzifələr aşağıdakılardır: 
- yeyinti məhsullarının istehsalının artırılması və ərzaq bazarının tənzimlənməsi sahəsində 

dövlət siyasətini həyata keçirmək; 
- əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi barədə məqsədli dövlət proqramları hazırlamaq va icrasını təmin 

etmək;  
- yeyinti məhsulları üzrə dövlət ehtiyatları yaratmaq, onların formalaşmasını, saxlanmasını, isti-

fadəsini və tənzimlənməsini təşkil etmək;  
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- ərzaq və xammal kimi istifadə edilən yeyinti məhsullarının istehsalı və istifadəsi üzrə dövlət 
və regional balansları hazırlamaq və əhalinin yeyinti məhsullan ilə təminatını proqnozlaşdırmaq;  

- ərzaq böhranı və fövqəladə hadisələr zamanı əhalinin yeyinti məhsulları ilə təchizatını 
tənzimləmək, o cümlədən normativ ərzaq bölgüsü və digər xüsusi təminat rejimləri müəyyən 
etmək;  

- ərzaq bazarının tənzimlənməsi və yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi sahəsində normativ-hüquqi aktlar qəbul etmək; 

- əhalinin yeyinti məhsulları ilə təmin edilməsində dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin 
fəaliyyətini əlaqələndirmək;  

- əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində digər vəzifələri həyata keçirmək. 
[37] 

Yeyinti sənayesinin inkişaf və formalaşmasına təsir edən amillər 
Göstərilənlərlə əlaqədar, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin dövlət tənzimlənməsi tədbirləri  həya-

ta keçirilir. İqtisadi tənzimləmədə icra orqanları tərəfindən tərtib olunan dövlət və regional ərzaq 
balansları əsasında, yeyinti məhsulları istehsalının stimullaşdırılması, keyfiyyət göstəricilərinin 
normallaşdırılması və sertifikatlaşdırılması; yeyinti məhsulları istehsalının, tədarükünün, satışının, 
habelə idxal və ixracının uçotu və nizamlanması; rəqabətin inkişaf etdirilməsi, yerli istehsalçıların 
hüquq və mənafelərinin qorunması; istehsalçıdan istehlakçılara çatdırılmasına  qədər yeyinti 
məhsullarinin keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət; ərzaq proqramlarının hazırlanmasının və 
həyata keçirilməsinin xarici sərmayələr də cəlb edilməklə maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. 

Bununla yanaşı yeyinti sənayesinin inkişaf və formalaşması bir sıra amillərin nəzərə alınmasını 
tələb edir: 

1. İlkin emal sənayesi müəssisələri xammalın əsas tədarükçüsü olan kənd təsərrüfatının fəaliy-
yətindən birbaşa asılıdır. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyəti mövsümi xarakter daşıyır, bu 
istehsal yüksək qeyri-müəyyənliklə səciyyələnir; 

2. Yeyinti sənayesi müəssisələrinin əksəriyyətinin məhsulları strateji planlaşdırmada mühüm 
metodoloji aspekt olan material tutumudur. Məhsulun maya dəyərində maddi xərclərin payı 60% 
- 80% arasında dəyişir. Bununla əlaqədar olaraq, müəssisələrin fəaliyyətinə qiymət, keyfiyyət və 
çatdırılma şərtləri xüsusi təsir göstərir;  

3. Yeyinti sənayesinin bir çox müəssisələri üçün xammal və materiallara vəsait qoyma və 
məhsul üçün ödəniş edilməsinə  (məsələn, meyvə-tərəvəz, yağ-piy sahələrində və s. tez xarab olan 
xammalın böyük ehtiyatının yaradılmasının obyektiv zəruriliyi mövcuddur; 

 4. Bəzi yeyinti müəssisələri üçün hazır məhsullara tələbatın dəyişməsi xarakterikdir. Bununla 
əlaqədar müəssisənin strategiyasının hazırlanması zamanı məhsul və mövsümlərə tələbatın elastik-
liyinin təhlili və istehsalın diversifikasiya imkanlarının nəzərə alınması zəruri hesab edilməlidir; 

5. Ərzaq sənayesi məhsullarının əsas istehlakçısı kimi əhalidir. Hazırda, bir çox yeyinti  müəs-
sisələrinin inkişafını məhdudlaşdıran bazarda alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması istehsal xərc-
lərinin sərt planlaşdırılmasını, xərclərin azaldılması ehtiyatlarının axtarışını və həyata keçirilmə-
sini ön plana çıxarır; 

6. Yeyinti sənayesi müəssisələri müəyyən texnologiyadan istifadə etmək üçür öz strategiyasını 
qurduğundan, onun dəyişdirilməsi yalnız vaxt və resursların əhəmiyyətli xərcləri ilə həyata keçirilə 
bilər, onlar üçün bazarın sərhədləri mümkün qədər təxirə salınmalıdır. Bu, qeyri-müəyyənliyi ara-
dan qaldırmağa, istehsalı mütərəqqi texnoloji dəyişikliklərə hazırlamağa, məhsulun keyfiyyətini 
yaxşılaşdırmağa imkan verir. Buna görə də yeyinti sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətində şaquli 
inteqrasiya böyük əhəmiyyət kəsb edir, inteqrasiya strategiyası isə inteqrasiya olunan müəssisə-
lərin uzunmüddətli məqsədlərinin yaxınlaşmasına və onların qarşılıqlı təsirinin artırılmasına yö-
nəldilməlidir. 
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Nəticə 
Milli iqtisadiyyatın sahə bölgüsünün yuxarıda göstərilən metodoloji əsasları yeyinti sənayesinin 

müstəqil tədqiqat obyekti kimi ərzaq kompleksi sistemində rolunu və yerini müəyyənləşdirməyə, 
onun strateji potensialını və inkişaf mexanizmini işləyib hazırlamağa imkan verir. Beləliklə, 
yeyinti sənayesi bir sıra spesifik cəhətlərə və formalaşma amillərinə malik olan ərzaq sisteminin 
bir sahəsi və ölkənin ərzaq müstəqilliyinin təmin edilməsinin vacib şərtidir. 

Ona görə də yeyinti sənayesinin müasir vəziyyəti iqtisadi inkişafın səmərəliliyini və dayanıqlı-
ğını müəyyən etdiyinə görə, onu ölkənin ərzaq kompleksi sistemində kənd təsərrüfatı ilə birlikdə 
ərzaq təhlükəsizliyini, onun vasitəsilə isə iqtisadi və milli müstəqilliyi, son nəticədə ölkənin döv-
lətçiliyini təmin edən xüsusi strateji sosial-əhəmiyyətli sahələr sırasına aid edirlər. Bu xüsusiyyət-
lər nəzərə alınmaqla, strateji potensialın tədqiqinə konseptual yanaşmalar iqtisadi elmin ən yeni 
nailiyyətləri və iqtisadi inkişafın cari mərhələsində sahənin qarşısında duran konkret vəzifələrin 
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, sahə xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq gələcək inkişafı tələb edir. 

Yuxarıda qeyd olunan qida sənayesi məhsullarının inkişafına və formalaşmasına təsir edən 
amilləri nəzərə alsaq ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, müəssisənin strategiyasının hazırlanması 
zamanı məhsul və mövsümlərə tələbatın elastikliyinin təhlili və istehsalın diversifikasiya imkan-
larını nəzərə almaq, mövsüm dəyişikliklərinin istehsal prosesinin həcminə təsirini minimallaşdır-
maq üçün yeni innovativ texnologiyalardan istifadəni artırmaq zəruri hesab edilməlidir.Həmçinin 
bazarda alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması istehsal xərclərinin sərt planlaşdırılmasını, xərclərin 
azaldılması ehtiyatlarını axtarmaq və həyata keçirmək lazımdır. 
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Резюме 

Целью исследования подготовить предложения и рекомендации с учетом факторов, 
влияющих на развитие и становление продукции пищевой промышленности в современную 
эпоху. 
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Методология исследования – использовались системный и комплексный подход к 
изучаемой области, а также методы, связанные со сравнительным анализом, обобщением и 
оценкой с различных сторон. 

Значимость исследования - полученные результаты могут быть использованы для 
решения теоретических и практических задач, тормозящих разработку и формирование 
продуктов пищевой промышленности. 

Результатом исследования является подготовка предложений и рекомендаций по раз-
витию продукции пищевой промышленности с учетом расширяющихся продовольствен-
ных ресурсов и территорий, освобожденных от оккупации победой славной армии 
Азербайджана в Великой Отечественной войне.. 

Оригинальность и научная новизна исследования - изучен мировой опыт анализа 
исследуемых в статье направлений, сформированы подходы в соответствии с требованиями 
современных условий. Проанализирована динамика роста удельного веса продовольствен-
ных товаров в валовом внутреннем продукте Азербайджана, выдвинуты предложения и 
рекомендации, связанные с оптимизацией регулирования в этой сфере и развитием продук-
тов пищевой промышленности. 

Ключевые слова: продукты питания, пищевая промышленность, продукты пита-
ния, сельское хозяйство, аграрное хозяйство. 
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Factors affecting the development and formation of food industry products 
 

Summary 
The aim of the study is to prepare proposals and recommendations taking into account the 

factors affecting the development and formation of food industry products in the modern era. 
The research methodology is a systematic and complex approach to the researched field, as 

well as methods related to comparative analysis, generalization and evaluation from various 
aspects were used. 

The significance of the study - the obtained results can be used to solve theoretical and 
practical problems that hinder the development and formation of food industry products. 

The result of the study- the preparation of proposals and recommendations for the 
development of food industry products, taking into account the expanding food resources and 
territories freed from occupation by the victory of the glorious army of Azerbaijan in the Great 
Patriotic War. 

Originality and scientific novelty of research - the world experience in the analysis of the 
areas investigated in the article was studied, and the approaches in accordance with the 
requirements of modern conditions were formed. The growth dynamics of the specific weight of 
food products in the Gross Domestic Product in Azerbaijan were analyzed, suggestions and 
recommendations related to the optimization of regulation in this area and the development of food 
industry products were put forward. 

Key words: food products, food industry, food, agriculture, agrarian sector 
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KAQOR TİPLİ ŞƏRABLARIN İSTEHSALI VƏ KEYFİYYƏTİNİN TƏMİNİ YOLLARI 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Abşeron rayonu şəraitində yerli və rayonlaşdırılan üzüm sortlarından 
Kaqor tipli şərab içkilərinin elmi əsaslandırılması və təkmilləşdirilmiş texnologiyasının işlənmə-
sidir.  

Tədqiqatın metodologiyası - Elmi araşdırmalar Mətrəsə,  Xindoqnı üzüm sortlarından alınan 
şirə və Kaqor şərabları üzərində icra olunmuşdur. Hazırlanmış şərabların keyfiyyət göstəricilərinin 
təyini  texnoloji normativlər əsasında standartlara uyğun aparılmışdır.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Təkmilləşdirilmiş texnologiya əsasında yerli üzüm sortların-
dan hazırlanmış Kaqor şərablarına həm daxili, həm də xarici bazarlarda istehlakçı tələbatının 
olmasıdır. 

 Tədqiqatın nəticələri - Öyrənilən sortlardan yüksək keyfiyyətli  Kaqor şərabları istehsal et-
mək olar. Təklif edilən təkmilləşdirilmiş texnologiya keyfiyyətli və zəmanətli Kaqor şərablarının 
istehsalı üçün tövsiyə edilə bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – ilk dəfə olaraq xammalın orqanoleptik tədqiqi, üzü-
mün keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün, həmçinin  ekstraksiya edilmiş fenol maddələrinin və 
Abşeron rayonunun qırmızı üzüm sortlarının  Kaqor kimi şərab içkilərinin istehsalı üçün yararlılı-
ğını qiymətləndirməyə imkan verən vahid sistem hazırlanmışdır. 

Açar sözlər: üzüm sortu, yüksək intensivlik, texnokimyəvi tədqiqat, texnoloji xüsusiyyətlər, 
termiki işlənmə.  

 
Giriş 

Kaqor tipli şərablara ölkəmizdə və qonşu ölkələrdə yüksək tələbat vardır. Bu şərablar istehlak-
çılar – şirin spirtli içkiləri sevənlər arasında da maraq doğurur. Son dövrlər şərabçılığın inkişaf 
perspektivləri haqqında verilən Qanun və qərarlara əsasən, rektifikasiya edilmiş etil spirti ilə 
spirtlənməklə əldə edilən Kaqor tipli şərablar, şərab içkiləri kateqoriyasına keçir. Bu tələblər Ka-
qor tipli likör şərablarının texnologiyasında QOST tərəfindən tələb olunan üzüm mənşəli spirtli 
içkilərin istifadəsi, yerli istehsal üçün yenidir.  
Azərbaycanda  üzümçülüyün və şərabçılığın hazırkı vəziyyəti 

Son illərdə üzüm yığımına diqqət yetirdikdə görürük ki,  məhsuldarlıq 2012-ci ildə 151 min, 
2015-ci ildə 157,1 min, 2018-ci ildə 167,6 min, 2019-cu ildə  201,8 min, 2020-ci ildə isə 201,5 
min tona çatmışdır. Qeyd etməliyik ki, həmin illərdə istehsal əsasən məhsuldarlıq hesabına artmış-
dır. Məhsulların ixracı istiqamətində də artım olmuşdur. Belə ki, təkcə 2019-cu ildə Azərbaycan-
dan xarici ölkələrə  4 milyon 168,3 ton üzüm məhsulu ixrac edilmişdir. 

Üzümçülük iqtisadi baxımdan gəlirli sahə olduğundan belə bir dinamik inkişafa nail olunmuş-
dur. Azərbaycanın coğrafi ərazisi, təbii torpaq-iqlim qurşaqları isə üzüm plantasiyaları sahəsini 
150 min hektara, istehsalını 1-1,2 milyon tona çatdırmağa imkan verir. 

Ölkədə müasir üzümçülük və şərabçılığın inkişafı 4 mühüm amilin elmi əsaslarla təşkili ilə 
bağlıdır. Bunlar – tinglik; sortun seçilməsi və yerləşdirilməsi; əlverişli şərabçılıq mikrorayonları-
nın müəyyən olunması; üzümün istehsalı və keyfiyyətinin intellekt sisteminin işlənib hazırlanma-
sıdır. 
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2020-ci ildə cəmi üzüm bağlarının 11.4%-i Şamaxı, 9.5%-i Naxçıvan Muxtar Respublikası, 
8.7%-i Cəlilabad, 8.1%-i Bakı, 7.2%-i İsmayıllı, 7.0%-i Salyan, 6.4%-i Samux, 4.9%-i Tovuz, 
4.6%-i Göygöl və 3.5%-i Şəmkir rayonunun payına düşüb (Cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1. 

2020-ci ildə üzüm bağlarının rayonlar üzrə bölgüsü 
 

 
Cəmi bağlar, ha 

ondan barverən 
yaşda, ha

İl ərzində yeni 
salınmış bağlar, ha

Ölkə 16068.4 14910.8 300.8 
Şamaxı 1837.0 1673.9 33.8 
Naxçıvan MR 1518.5 1364.1 77.7 
Cəlilabad 1401.0 1401.0 - 
Bakı 1308.0 1301.0 7.0 
İsmayıllı 1161.1 1030.0 38.0 
Salyan 1122.5 932.9 0,0 
Samux 1023.8 1022.7 0.6 
Tovuz 794.0 720.0 49,0 
Göygöl 740.7 740.7 - 
Şəmkir 556.0 556.0 - 
Digər 4605.8 4168.5 94,7 
 
2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 1176.7 min dkl (dekalitr; 1dkl=1l) araq, 

448.8 min dkl üzüm şərabı istehsal edilib. Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, 
ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən araq istehsalında 14.6%, pivə istehsalında 11.4% azalma olduğu 
halda, üzüm şərabı istehsalı 2.1 dəfə artıb. 01.11.2021-ci il vəziyyətinə 276.7 min dkl araq, 1047.4 
min dkl üzüm şərabı  ehtiyatı var. 

Konyak istehsalı da son 5 ildə öz maksimumuna çatıb – 27,7 min dkl. və 01.12.2021-ci il 
vəziyyətinə 20,2 min dkl. hazır konyak ehtiyatı var. 

Son 5 ildə içki məhsullarının istehsalı ilə bağlı araşdırmanı təqdim edirik: 
 

İçki məhsulları 2017 2018 2019 2020 2021
Araq, min dkl 475.6 676.4 1720.2 1842.7 1322.9 
Brendi (konyak), min dkl 5.3 18 24 24.1 27.7 
Üzüm şərabı, min dkl 925.4 1448.1 525.9 232.6 601.8 
Pivə, min dkl 4274.2  4742.9 5172.9 4577.5 
Alkoqolsuz içkilər, min dkl 17706.0 4503.1 23727.5 24488.3 27807.7 
 
Kaqor tipli şərabların istehsalının təkmilləşdirilmiş texnologiyaları istiqamətində 

araşdırmalar 
Abşeron ərazisi iqlim xüsusiyyətlərinə görə rayonlaşdırılmış erkən və çox erkən sortlardan 

istifadə etmək şərti ilə təkcə meyvə [4,5] deyil, həm də ənənəvi üzüm şərabçılığı üçün əsl xammal 
bazasına çevrilə bilər. 

Bu baxımdan erkən və çox erkən yetişən üzüm sortlarının rayonlaşdırılması [168], onların kim-
yəvi tərkibinin tədqiqi, şərab və şərab içkilərinin istehsalı texnologiyasının inkişafı ilə bağlı 
tədqiqatlar aktualdır. 

Beləliklə, Abşeron rayonu şəraitində yetişdirilən yerli üzüm sortlarından təkmilləşdirilmiş tex-
nologiya əsasında kaqor tipli şərabların hazırlanmasının elmi əsaslandırılması və işlənib hazırlan-
ması üzrə tədqiqatlar regional səviyyədə böyük iqtisadi və sosial əhəmiyyət kəsb edən təxirəsa-
lınmaz vəzifədir.  
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Likör şərablarında bioloji aktiv və aromatik maddələrin tərkibinə əzintinin vibrasiya emalının 
təsiri öyrənilməmişdir. Buna görə də, Abşeron rayonunun perspektivli üzüm sortlarından Kaqor 
kimi şərab içkiləri və likör şərablarının istehsalı texnologiyasının təkmilləşdirilməsi aktualdır. 

Azərbaycanda şərab içkilərinin və Kaqor tipli şərabların istehsal texnologiyasının inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi üzrə tədqiqatlar Fətəliyev H.K., Həbullayev Ş.Ə., Mikayılov V.Ş., Pənahov 
T.M., İmamquliyeva M.M. İbrahimov N.A., Rəhimov N.K., Həsənova S.X.  və başqaları tərəfin-
dən aparılmışdır. Tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri şərab materiallarının zənginləşdirilməsi mə-
sələləri, həmçinin əzintinin fermentasiyası prosesinin effektivliyi olmuşdur. Bununla belə, şərab-
lara və şərab içkilərinə tələbatın əhəmiyyətli səviyyəsinə baxmayaraq, nəzərdən keçirilən proble-
min bir çox aspektləri, o cümlədən yerli üzüm sortları əsasında uvoloji xüsusiyyətləri və xammalın 
kimyəvi-texnoloji göstəriciləri nəzərə alınmaqla Kaqor tipli içkilərin texnologiyasının elmi 
əsaslandırılması və texnoloji inkişafı hələ də zəif qəbul edilir. 

Kaqor kimi şərab içkilərinin elmi əsaslandırılması və təkmilləşdirilmiş texnologiyasının işlən-
məsi qarşıya məqsəd kimi qoyulmuşdur.  

Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin ardıcıl həlli tələb olunurdu: 
- Abşeron rayonunda yerli və rayonlaşdırılan bəzi qırmızı üzüm sortlarının texnoloji qiymət-

ləndirilməsi ilə uvoloji tədqiqat aparmaq və vahid yanaşmanı hazırlamaq; 
- qırmızı üzüm sortlarından termovinikasiya və sürətləndirilmiş saxlamadan istifadə etməklə 

Kaqor şərab materiallarının istehsal üsulunu əsaslandırmaq; 
- yüksək keyfiyyətli və dayanıqlı şərab içkiləri əldə etməyə imkan verən Kaqor kimi şərab 

içkilərinin istehsalı üçün müasir texnologiyanın işlənib hazırlanması; 
- Abşeron rayonunda yetişdirilən təcrübi üzüm nümunələrindən hazırlanan Kaqor kimi şərab 

içkilərinin fiziki-kimyəvi və orqanoleptik xüsusiyyətlərini araşdırmaq; 
- təklif olunan texnologiyaya uyğun olaraq rayonlaşdırılmış qırmızı üzüm sortlarından Kaqor 

kimi şərab içkilərinin istehsalının əsas göstəricilərini hesablamaq. 
Qeyd edildiyi kimi, Kaqor kimi şərab içkilərinin istehsalı üçün yararlılığını qiymətləndirməyə 

imkan verən vahid sistem hazırlanmışdır: 
– Abşeron rayonunda becərilən qırmızı üzüm sortlarından Kaqor şərab materiallarının istehsalı 

üçün qısamüddətli fermentasiya, enzimatik müalicə və sellülozun termovinikasiyasından istifadə-
nin məqsədəuyğunluğu sübut edilmişdir; 

– müəyyənləşdirilmişdir ki, termovinikasiyadan istifadə üzüm qabığından 80%-ə qədər fenol 
birləşmələrinin çıxarılmasını təmin edir; 

- istehsalın intensivləşdirilməsi üsullarından istifadə etməklə Abşeron rayonunda becərilən, se-
çilmiş qırmızı üzüm sortlarından şərab içkilərinin istehsalının texnoloji mərhələlərinin parametr-
ləri elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır - 0,8% palıd ekstraktı 40 °C istilik təsirindən istifadə edərək,  
65 ° C-də 8 saat ərzində termovinikasiya. 

Qırmızı şərab və şərab içkilərinin istehsalının müasir texnoloji xüsusiyyətləri 
Azərbaycanda  üzüm şərablarının və şərab içkilərinin istehsalı QOST 32030-2013 “Süfrə şə-

rabları və süfrə şərabı materialları” tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Ümumi texniki şərt-
lər” (tətbiq tarixi 01.07.2014), QOST 32715-2014 “Likör şərabları, qorunan coğrafi göstəricilərə 
malik likör şərabları, qorunan mənşə adları verilən likör şərabları. 

Şərabçılığın əsas tədqiqat vəzifələri bunlardır: keyfiyyətli şərabların və şərab içkilərinin isteh-
salı, yerli xammaldan istifadə etmək şərti ilə şərabçılıqda yeni texnologiyaların yaradılmasının 
elmi konsepsiyasının işlənib hazırlanması [3,4,5].  

Yüksək keyfiyyətli qırmızı şərabların istehsalında əsas texnoloji vəzifə üzüm giləsindən aro-
matik və rəngləndirici maddələrin çıxarılması, habelə şərabın əmələ gəlməsi və yetişməsinin ayrı-
ayrı mərhələlərində onların qorunması üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsidir. Aromatik və rəng-
ləndirici maddələrin çıxarılması bir çox amillərdən asılıdır: bu birləşmələri ehtiva edən hüceyrə-
lərin mexaniki və ya fermentativ məhv dərəcəsi, temperatur və s. [3,4,5,6]. 
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Üzümün qırmızı üsulla emalı, ilkin şərabçılığın ən enerjili və əməktutumlu prosesidir, mahiy-
yəti üzümün qabığından və ona bitişik sellüloz təbəqələrindən fenolik maddələr çıxarmaq üçün 
böyük kütləni qarışdırmaq tələbindən ibarətdir. 

Texnoloji proseslərdə ayrı-ayrı faktorların və onların qarşılıqlı əlaqəsinin çıxış siqnalına təsirini 
tədqiq etmək üçün bir neçə metod mövcuddur. 

Bunların içərisində ən başlıcası faktorlu eksperimentin nəticələrinin dispersiyal təhlili və eks-
perimentin planlaşdırılması [6] sayılır. 

Eksperimentin planlaşdırılması nəzəriyyəsi optimallaşdırılan faktorların çıxış siqnalına təsirini 
kifayət qədər düzgün qiymətləndirə bilən reqressiya tənliyi qurmağa imkan verir.  

Tədqiqat zamanı əldə edilən ölçmələrin cari qiymətləri təsadüfi səciyyə daşıya bilərlər. Odur 
ki, onların işlənməsində ehtimal nəzəriyyəsi qanunlarına əsaslanan variasiyalı statistika metodun-
dan istifadə edilmişdir [5]. İşdə ölçmələrin sayı 10-dan az olduğu üçün Styudent paylanma qanunu 
tətbiq edilmişdir. Hər təcrübədə tələb olunan ölçmələrin sayı, təcrübənin nisbi hüdud xətası və 
verilmiş etibarlılıq (p=0,95) əsasında müəyyən edilmişdir. 

Təcrübədə ölçmələrin təkrarlığı nt=4-5, hər ölçmənin sayı isə 3 qəbul edilmişdir. 
Ölçmə xətası 5% qəbul edilmişdir. Eksperiment zamanı birbaşa ölçmələrdə hüdud cihazların 

sistematik xətası səviyyəsində müəyyənləşdirilmişdir. 
Empirik düsturlar eyniləşdirmə üsuluna əsaslanmış, düstura daxil olan əmsallar isə orta qiy-

mətlər metodu ilə təsbit olunmuşdur.  
Şərabçılıq sənayesində keyfiyyətin yüksəldilməsi problemi ilk növbədə şərabın qidalılıq dəyə-

rinin və dadının yaxşılaşdırılması, həmçinin saxlanma prosesində şəffaflığını qoruya bilməsidir. 
Bu cəhətdən şərabın ekstraktlığının lazımi səviyyədə olması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bununla 
belə ölkə şərabçılığında ekstrakta nəzarət heç də sistematik səciyyə daşımır. Hətta müxtəlif tip 
yerli şərablar üçün ciddi ekstraktlıq hüdudları müəyyən edilməmişdir. Əslində isə üzüm yetişdi-
rilən hər rayon müəyyən qədər şərab tipinə, onun tərkibindəki gətirilmiş ekstraktın miqdarına 
(ümumi ekstraktla reduksiyaedici şəkərlərin fərqi) öz təsirini göstərmiş olur. 

Şərabın ümumi ekstraktlığı onda həll olunmuş bütün uçucu olmayan maddələrin – karbohidrat-
lar, qliserin, uçucu olmayan turşular, azot birləşmələri, aşı və boya maddələri, ali spirtlər, mineral 
maddələrin cəmindən ibarətdir. Məhz ekstraktın tərkibi şəraba dad xassələri, stabillik saxlanılan 
zaman buket və ətri inkişaf etdirmək xüsusiyyəti verir. 

Üzüm cecəsi və darağı bir sıra aşı, boya və ətirli maddələrin mənbəyi olmaqla, şirəni onda 
saxladıqda şərabın keyfiyyətinə müsbət təsir göstərməsi məlumdur. Bunun üçün şərabçılıq müəssi-
sələrində şirəni əzintidə saxlamaq üsulu tətbiq edilir. Ancaq bu işlər dövri proseslərlə yerinə yeti-
rildiyindən müasir texnika və texnologiyalara uyğunlaşa bilmir və bu üzdən bir sıra mürəkkəbliyə 
səbəb olur. Bununla əlaqədar olaraq ətirli və ekstrakt maddələrin böyük bir miqdarı cecədə qal-
maqla şərab istehsalında istifadə edilməmiş olur. Cecədən isə əsasən xam spirt və şərab turşulu 
əhəng alınır. 

Bir sıra tədqiqatlar tünd şərablar üçün əzinti, tənək, cecə və daraqlardan ekstrakt alınmasına 
həsr olunmuşdur [1,2,3...]. Bu istiqamətdə texnoloji təkmilləşdirilmə aparılması olduqca perspek-
tivlidir. Burada üzüm cecəsi komponentlərinin alınması prosesini şirədə saxlama prosesindən 
ayırmaq irəliyə doğru atılmış addımdır. Bunlar, şərab materialının keyfiyyətini nizamlamaq, xam-
maldan tam istifadə etmək, şərab tərkibinin pozulmasının, itkilərin qarşısını almaq, material və 
əmək sərfinə qənaət etməyə yol açır. 

Göründüyü kimi, təklif edilən istiqamətin inkişaf etdirilməsi hər faktorun təsir hüdudu və qiy-
mətləndirilməsi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan üzüm cecəsindən fenol və ətirli maddələrin ekstrak-
siya edilməsi üzrə texnoloji tələblərin əsaslandırılması və təcrübədə tətbiq edilməsi üçün prosesin 
kinetikasının öyrənilməsi olduqca vacibdir. 

Təcrübə üçün optimal nisbətdə ekstragent və xammal götürülmüşdür [3]. Ekstragent tərkibində 
spirtin miqdarı elə götürülmüşdür ki, ekstraksiya olunan maddələr maksimum şəkildə həll edilmiş 
olsunlar.  
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Ekstragentin miqdarının artması ilə ayrılan fenol birləşmələrinin də miqdarı artır, ancaq onların 
məhsula keçmə səviyyəsi aşağı düşür. 

Qırmızı üzüm sortlarında aşı və boya maddələri digər birləşmələrlə birlikdə şərabın yüksək 
orqanoleptik xassələrini, onların dolğunluğunu, məxməriliyini, dadda ahəngdarlığı, rəngin inten-
sivliyini və həmçinin bioloji dəyərliyini müəyyən edir [2,3]. 

Fenol birləşmələri üzümün bərk hissələrində toplanmış olur. Boya maddələri daha çox gilənin 
qabığında, bəzi üzüm sortlarında isə gilənin lətində olur. Müxtəlif üzüm sortlarında fenol birləş-
mələrinin texnoloji ehtiyatları da müxtəlifdir. Bunların çıxarılma dərəcəsi bu maddələrin bərk 
fazadan maye fazaya keçməsi üçün tətbiq edilən texnoloji üsullardan asılıdır. Belə texnoloji üsul-
lara şirənin əzintidə qıcqırdılması, əzinti ilə işlənməsi, əzintinin spirtlə işlənməsi və saxlanması, 
əzintinin istiliklə işlənməsi və s. aiddir. 

Bu tədqiqatda bölgədə becərilən Mədrəsə, Xindoqnı, Tavkveri və Saperavi qırmızı üzüm sort-
larından aşı və boya maddələrinin ekstraktlaşma xüsusiyyətləri (əzintinin müxtəlif rejimlərdə spirt-
lə işlənməsi şəraitində) və bu birləşmələrin şərabın saxlanması zamanı dayanıqlılığı öyrənilmişdir. 

Şərab materialı keçən mövsümə aid olub, aşağıdakı sxem üzrə hazırlanmışdır: üzümün əzilməsi 
və daraqdan ayrılması; azacıq qıcqırdılma; 60 mq/l hesabı ilə əzintinin sulfitləşməsi; spirtlə iş-
lənmiş əzintidə şirənin 12-24-48-72 saat (18-200C temperaturda) saxlanması; şərab materialının 
əzintidən ayrılması; bütün nümunələrin 18 h.%-ə qədər spirtlənməsi; 30 gün saxlanması; çökün-
tüdən ayrılması. 

Nəzarət nümunəsi laboratoriya şəraitində, qəbul olunmuş texnologiya üzrə hazırlanmışdır: 
qalıq şəkər 10% olana qədər əzintidə qıcqırtma; şirəni ayırma; şirəni 18 h.%-ə qədər spirtləmə. 
Hər üzüm sortu 2 variant şərab materialı ilə təmsil olunmuşdur. 

Yüksək intensivlikli qırmızı şərab istehsalı üsulları 
Üzüm əzintisinin fermentasiyasının klassik texnologiyası üzüm şirəsinin 50-200 mq/kq-a qədər 

sulfitasiyası ilə 800-2000 dekalitr tutumu olan açıq və ya qapalı çənlərdə fermentasiyanı nəzərdə 
tutur [3].  

“Papaq” altında qıcqırdılan şərabın səthində üzən bərk cecə hissəciklərinin az və ya çox sıxlaş-
dırılmış kütləsi nəzərdə tutulur. Optimal fermentasiya temperaturu 27-30 ° C-dir. Bu temperaturda 
rəngləyici, aromatik və fenol birləşmələrin ən böyük hasilatı baş verir. Fermentasiya xüsusi 
qarışdırıcılardan, “çəkmə” nasosundan istifadə etməklə və ya müxtəlif konstruksiyalı vinifikator-
lardan istifadə olunmaqla, xüsusi axın boruları vasitəsilə avtomatik olaraq fermentasiya kütləsinin 
təkrar qarışdırılması ilə (gündə 3-4 dəfə) həyata keçirilir. 

Bu fermentasiya üsulu fermentasiya temperaturundan, yaranan şərab materialının əzintisindən 
ayrılması üsulundan və əzintinin qarışdırılması texnikasından asılıdır. Beləliklə, məsələn, optimal 
qarışdırma rejimi daha məqbuldur, çünki qeyri-kafi qarışdırma az rəngli şərab materiallarının əldə 
edilməsinə səbəb olur ki, bu da əzintinin yuxarı təbəqələrində sirkə turşusunun əhəmiyyətli dərə-
cədə yaranmasına səbəb olur (üzən “papaq” ilə açıq fermentasiya zamanı); əzinti daha sıx olanda, 
qiymətli aromatik komponentlərin itirilməsinə səbəb olur və fenollu birləşmələrin həddindən artıq 
yığılması həddindən artıq turş və kobud dada malik olur. Buna görə də, əzinti üzüm hissəciklərinə 
zərər vermədən  asta-asta qarışdırılmalıdır. [1,3]. 

Hal-hazırda bu problemi həll etmək üçün xarici istehsal olan vinifikatorlardan istifadə olunur. 
Burada iş prinsipi əzintisinin fermentasiyası məqsdilə onu karbon qazının köməyi ilə qarışdır-
maqdır (məsələn: məişət bloku UKS-3M, şaquli vinifikator “Geyzer” (şirkət “Milesta”), Padovan 
tərəfindən üzən qapaqlı İtalyan Ganymede sistemi, Evrika sistemi və s. [3]. 

Son zamanlar müxtəlif termovinikasiya sistemləri geniş yayılmışdır ki, bunlar ümumiyyətlə 
üzümün tərkibindəki ekstraktiv, rəngləyici və aromatik maddələrin əzintiyə keçməsi üçün optimal 
şərait yaratmaqdan ibarətdir. Termovinifikasiya əhəmiyyətli texnologiya çevikliynii təmin edir. 
Birincisi, ekstraksiya və fermentasiya proseslərinin ayrılması nəticəsində rəngli şərabın mayalan-
ması əzinti olmadan baş verir. İkincisi, bu texnologiya temperatur rejimlərinin dəyişdirilməsini və 
zəruri hallarda, əzinti üzərində klassik fermentasiya üsulu ilə arzuolunmaz olan kifdən qismən 
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təsirlənmiş üzümün uğurla emalını təmin edir. Üçüncüsü, texnoloji proseslərin dəyişməzliyi və 
axını asanlıqla həll olunur [3]. 

Əzintinin qızdırılması üzüm giləmeyvəsinin rəngləyici, fenol, aroma əmələ gətirən və digər 
qiymətli komponentlərinin ən sürətli və tam çıxarılmasını təmin edir. Buna görə də, əzinti üzərində 
fermentasiya ehtiyacı istisna edilir və sıxılmış rəngli şirə  ağ üsulla fermentasiya edilir. 

Hal-hazırda qırmızı şərab istehsalında əzintinin istiliklə emalı üçün üç əsas sxem istifadə olu-
nur: 

1. Bütün əzintinin qızdırılması. Bu sxem sənayedə ən çox istifadə olunur və üç temperatur 
rejimində həyata keçirilir: aşağı - 55 °С-ə qədər, orta - 60-70 °С-ə qədər, yüksək - 70-90 °С. Əzin-
tinin yüksək temperaturda qısamüddətli emalı ilə əldə edilən şərab materialları pektolitik ferment-
lərin azalması səbəbindən zəif durultma ilə xarakterizə olunur. Sağlam üzümdən şərab material-
larının istehsalında aşağı temperaturda istiliklə emal tövsiyə olunur. 

2. Yığılmış əzintinin qızdırılması. Bu sxem əzintinin ilkin yumşaldılmasını, şirənin 50%-ə 
qədərinin ayrılmasını, yığılmış əzintinin qızdırılmasını və şirənin çökdürülməsini, çökən şirənin 
geri qaytarılmasını, drenaj və presləməklə şirənin əzintidən ayrılmasını, şirənin soyudulmasını 
nəzərdə tutur.  

Bu sxem olduqca qənaətcildir və keyfiyyətli şərab materialları əldə etməyə kömək edir. Bunun-
la belə, yalnız yığılmış əzinti qızdırıldıqda, gilədə olan  komponentlərin şirəyə tam keçidi olmur. 

3. Əzintinin isti şərabla qızdırılması. Sxem aşağıdakı əməliyyatları nəzərdə tutur: 
- alınan əzintidən şirənin bir hissəsinin (ümumi 50%-ə qədər) seçilməsi; 
- yığılmış əzintinin perforasiya edilmiş arakəsmə və qarışdırma qurğusu olan aparata qəbulu; 
- şirənin 85°C-yə qədər qızdırılması, sonradan əzintiyə qarışdırılması və 60-70 °C-yə qədər 

qızdırılması; 
- əzintinin 30-40 dəqiqə infuziya edilməsi, soyuq şərabın yeni hissələri ilə birləşdirilərək 35-40 

°C-yə qədər soyudulması; 
- şərabın ayrılması, sonra 20°C-ə qədər soyudulması; 
- ağ üsulla fermentasiya; 
- maya çöküntülərindən şərab materiallarının çıxarılması, şərab materiallarının emalı və sax-

lanması. 
Əzintinin isti şirə ilə qızdırılması qapalı bir dövrədə həyata keçirilir: əzintinin maserasiyası 

prosesini yaradan aparat-istilik dəyişdirici aparatdır. 
Bu metodun çatışmayan cəhəti oksidazların təsiri nəticəsində rəngin itirilməsidir. 
Əzintinin istilik emalı perforasiya edilmiş bir çən ilə təchiz edilmiş və aşağıdakı prinsipə uyğun 

işləyən termoinləşdiricilərdə baş verir: sərbəst axan şirənin seçilməsi, xarici istilik dəyişdiricisində 
65°C-ə qədər qızdırılması, şərabın aşağıdan 45-50°C temperaturda qızdırılan və bir saat tankda 
saxlanılan əzintiyə qatılması, sonra əzinti soyudularaq preslənmə üçün verilməsidir. Əzintinin so-
yudulması ekstraksiyadan sonra mühüm mərhələdir. Hal-hazırda bu mərhələ əzintinin soyudulma-
sının vakuum üsulu ilə təkmilləşdirilmişdir [3]. 

Bununla belə, şərab istehsalının bu və ya digər üsulunu seçərkən həmişə şərabların rənginin 
sabitləşməsi, onların sort dadının və aromasının saxlanması ilə bağlı problemlər yaranır . 

BioSystem qurğusundan istifadə edərək termovinikasiya şərabın dövriyyəsini və qazanın kömə-
yi ilə 850С-dən 900С-ə qədər soyudulmuş şərabın qızdırılmasını nəzərdə tutan daldırma istilik də-
yişdiricisinin istifadəsindən ibarətdir. Eyni zamanda, istilik dəyişdiricisinin dizaynı əzintinin özü-
nün minimal hərəkətini təmin edir, arzuolunmaz maddələrin şərbətə daxil olmasının qarşısını alır. 
Əzinti və qaynar şirənin təmas müddəti 10 dəqiqədən 60 dəqiqəyə qədərdir, sistem qapalı və oksi-
genin əzintiyə daxil olmasına imkan vermir, proses tam idarə olunur və tənzimlənir. Sonra şərab 
30-50 mbar mənfi təzyiqdə 300С-ə qədər sürətlə soyudulur və adi üsulla emal edilir. 

Davamlı faza-selektiv termovinikasiya texnologiyası da populyarlıq qazanmışdır . 
Bizim ölkədə daha çox tanınan qurğular keçmiş Sovet İttifaqı məkanında işlənib hazırlanmış 

qurğulardır. Bunlardan əzintinin istiliklə işlənməsinə əsaslanan БРК-3 batareyasını, ВЭКД-5 
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ekstraktorunu göstərmək mümkündür. БРК-3 batareyasında qıcqırmaya qədər əzintidəki qabıqlar-
dan və daraq hissəciklərindən boya və aşı maddələrini çıxarmaq üçün əzinti istilik təsiri ilə işlənir. 
Batareya üç ədəd eyni qızdırıcı çəndən təşkil olunmuşdur. Bu çənlər qızdırıcı buxar, qaynar və 
soyuq su boru kəmərləri, əzinti verən və öz-özünə axımla ayrılan şirəni kənarlaşdıran mexanizm-
lərlə təchiz edilmişdir. Əzinti çəndə qızdırılan zaman həm də qarışdırılır. Əzintinin temperaturu 
58-600C-yə çatdıqda qızdırıcı buxarın sistemə verilməsi dayandırılır və içəridəki məhsul 1,5-2 saat 
saxlanılır. Burada şərab materialının keyfiyyəti onun saxlanma müddətindən asılı olur. Hər 
konkret istehsal və yerli şəraitə görə bu vaxtın müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. 

Ekstraktor-vinifikator ВЭКД-5 qırmızı üsulla şərab hazırlayan ВПКС-10 А xəttində istifadə 
edilir. Burada qara üzüm sortunun təzə cecəsi və qıcqırmış şirəsindən boya, aşı və digər maddələrin 
ekstrakt olunması yerinə yetirilir. Qurğu şaquli çən şəklində olub, alt tərəfi torlu konstruksiyada 
yerinə yetirilmiş və şirənin öz-özünə axımını təmin etmək üçündür. Əzinti qurğuya üst tərəfdən 
daxil olur, şirə aşağıda öz-özünə axınla ayrılır. 1 ton üzümdən 50-60 dal şirə süzülüb fasiləsiz 
qıcqırmaya ötürülür. Qıcqırma ağ üsulla qıcqırma qurğusunda 50 saat müddətində aparılır. 

Fasiləsiz qıcqırma qurğusundan qıcqırmış şirə şərab materialı üçün nəzərdə tutulmuş, içərisində 
qalıq şəkəri 1-3% təşkil edən tam qıcqırmamış şərab materialı olan qəbulediciyə ötürülür. Mühitdə 
spirt nə qədər çox olarsa ekstraktlaşma prosesi də o qədər yaxşı gedir. Ekstraktlaşma prosesi şərab 
materialının «papaq» halında üst səthə çıxmış əzintidən təkrar-təkrar keçirilməsi ilə baş verir. 
Bunun üçün nasos şərab materialını aşağıdan götürüb yuxarıda çiləyici vasitəsi ilə «papaq» üzərinə 
tökür. Burada prosesin bitməsini şərab materialında optimal miqdarda boya və aşı maddəsinin 
toplanması ilə müəyyən edirlər. Optimal ekstraktlaşma rejimi isə hər üzüm sortu üçün təcrübi yolla 
müəyyənləşdirilir. Göründüyü kimi ekstraktlaşma prosesində aprior nəticələrdən çox empirik 
nəticələrə üstünlük verilmişdir ki, bu da bu sahədə təkmilləşmə işlərinin ləng getməsinə səbəb 
olmuşdur. 

Ekstraktlaşmada tətbiq edilən aparat-texniki vasitələri digər qüsurlu cəhəti onların istilik və 
soyutma sistemlərinin material və enerji tutumlu olmasından ibarətdir. 

Ekstraktorun təkmilləşdirilmiş variantı [3] Krım Elm-İstehsal birliyi tərəfindən təklif edilmiş-
dir. Bu aparatda fasiləsiz iş prinsipi tətbiq etməklə şirənin əzintinin boya, aşı və ətirli maddələri 
ilə zənginləşdirilməsinin intensivləşdirilməsinə çalışılmışdır. Bunun üçün əzintinin durmadan qa-
rışdırılması və əlavə olaraq xırdalanması prinsipinə əsaslanmışlar. 

Kaqor tipli şərabların hazırlanmasına müasir yanaşmalar 
Əvvəllər xüsusi istehsal üsullarından istifadə nəticəsində əldə edilən və buket və dadında müəy-

yən xarakterik xüsusiyyətlərə malik olan şərablar xüsusi şərablar kimi təsnif edilirdi. Bunlar aşa-
ğıdakı içkilər hesab olunurdu: Port, Madeyra, Şeri, Marsala, Malaga, Tokay, Cahors, köpüklü 
şərablar, ətirli şərablar və s. Üzüm salxımlarının bərk elementlərindən digər ekstraktiv maddələrin, 
həmçinin buketdə əmələ gəlməsi və tipik xüsusiyyətlərə malik şərab materialının dadında “yanıq” 
tonları yaradır. Bu içkilərin istehsalında istilik emalı və yaşlanmaya məruz qalan gücləndirilmiş 
şərab materialı alınır. 

Beləliklə, məsələn, Kaqor (Fransız Cahors) qırmızı üzümdən istilik emalı ilə hazırlanmış güc-
ləndirilmiş desert şərabıdır (şirə və əzinti 65-80°C-ə qədər qızdırılır, ardınca şirənin fermentasiyası 
və ən azı 2-3 il yaşlanması aparılır). İstilik emalı  nəticəsində Cahors tipli şərablar meyvə və şoko-
lad tonları alır. Cahors kimi xüsusi şərabların istehsalı üçün ənənəvi olaraq yüksək miqdarda eks-
traktiv, ilk növbədə azotlu, fenol və rəngləndirici maddələrə malik olan müəyyən üzüm sortla-
rından istifadə olunur [2,3]. 

Hazırda Kaqor kimi şərab içkilərinin istehsalı üçün müasir texnologiya şərab materialının istilik 
emalının müxtəlif üsullarını nəzərdə tutur. Nəticədə şərabın keyfiyyət göstəricilərinin formalaşdığı 
bu proses şərab istehsalında əsas proseslərdən biri hesab edilir. Onun yetişməsini sürətləndirmək 
və şərabın orqanoleptik xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur: 
istilik emaldan əvvəl şərab materialına maya avtolizatları və ya palıd ekstraktlarının daxil edil-
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məsindən tutmuş, oksigenin dozasının müxtəlif üsullarına və müxtəlif elektromaqnit sahələrinə 
məruz qalmaya qədər olan bütün əməliyyatlar. 

Mikrodalğalı sahələrin təsiri altında ekstraksiya üzüm materialında olan maddələri məhv et-
mədən çıxarmaq üsullarından biridir. Ekstragent kimi etanol məhlulundan istifadə edərək bioloji 
obyektlərdən mikrodalğalı sahələrin alınması üsulları məlumdur. 

Beləliklə, məsələn, O.K. Neudaxina və S.P. Avyakyants şərab içkisi əldə etmək üçün bir üsul 
təklif etdi, o cümlədən üzümləri əzmək, tərkibində spirt olan bir əlavə, fermentasiya edən üzüm 
şirəsi və ya sellüloz, həmçinin daimi oksigendə izobar şəraitdə palıd ağacının iştirakı ilə aparılan 
istilik müalicəsi, 200–300 kPa təzyiq. Neudaxina öz əsərləri ilə göstərdi ki, tanin oksidləşməmiş 
formaları şərablara büzücülük verir. 

V.E. Andreeva və S.A. Kukhaileshvili keyfiyyətli üzüm şərablarının istehsalı üçün öz üsulunu 
təklif etdi, burada müəyyən bir qalıq şəkərə qədər fermentləşdirilmiş üzüm şərabı aydınlaşdırmaq 
üçün soyuqla emal olunur; sonra taninlər və palıd ağacının ekstraktivləri ilə doymuş qarışıq ilə 
lazımi spirt konsentrasiyasına qədər spirtləşdirilir, sonra yenidən soyuqdan emal olunur və palıd 
çəlləklərində (çənlərində) ən azı 6 ay, eləcə də ən azı 4 ay müddətinə günəş kameralarında saxlanır. 
Bu üsul spirt və şirə itkisini azaltmağa və yüksək keyfiyyətli şərab əldə etməyə imkan verir [2,3]. 

A.A. Bataqov, İ.İ. Şuqay, R.V. Fok güclü şərab içkisinin istehsalı üçün aşağıdakı üsulu təklif 
etdi: birincisi, üzüm əzintisi qıcqırdılır; sonra rektifikasiya edilmiş spirt ilə 18% həcmə qədər 
spirtləşdirilir, qalan hissəsi ikinci və üçüncü təzyiqin şərabıdır: -120 q/dm3 şəkər konsentrasiyası 
və 18% həcmdə spirt olan hazır şərab materialı. 

Duruldulmuş, çöküntüdən çıxarılmış şərablar  ən azı 2 il saxlanılır . 
Şərabda (maye fazada) olan əsas ətirli maddələrin miqdarı ilə buxardakı miqdarı müqayisə edil-

mişdir. Bunun üçün şərab nümunələrində asetaldehid, etilformiat, etilasetat, metanol, propanol, 
izobutanol və izoamil spirtinin konsentrasiyaları müəyyən edilmişdir. Bu analizlərin nəticəsi gös-
tərir ki, turş şərabların maye fazasında əsas ətirli maddə olaraq izoamil, izobutil spirtləri və asetal-
dehid özlərini göstərirsə, buxarda daha çox etilasetat, sonra isə izoamil və izobutil spirtləri özünü 
biruzə verir. 

Beləliklə, demək olar ki, şərabın maye fazası ilə buxar fazasındakı ətirli maddə komponentlə-
rinin miqdarı eyni olmaya bilir. Bu fərq yəqin ki, məhsuldakı ayrı-ayrı maddələrin müxtəlif 
uçuculuq xassələrinə malik olması ilə izah edilə bilər. Bunlar belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir 
ki, şərabda olan ətirli maddələrə əsaslanaraq şərabın buketini xarakterizə etmək o qədər də doğru 
deyil. Belə göstəricilər ətrin komponent tərkibini tam şəkildə əks etdirmir. 

Turş şərablar çox miqdarda etilasetat və izoamil, izobutil spirtləri və daha sonra asetaldehid-
lərlə, digər komponentlərin bir-birinə yaxın qiymətlərdə cüzi miqdarda olması ilə xarakterizə edilə 
bilər. 

Eyni tipə aid şərablarda komponentlər nisbəti sabit qalırsa, şərabın keyfiyyəti dəyişən halda 
ətirli maddələrin tərkibi də dəyişə bilər. 

 
Nəticə 

1. Abşeron rayonunda şərab və şərab içkilərinin istehsalı üçün perspektiv üzüm növləri müəy-
yən edilmişdir: Xindoqnı; Mədrəsə;  Kaberne. 

2. Abşeron rayonunda yetişdirilən üzümün keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün xammalın 
orqanoleptik tədqiqi, qlüko-asidimetrik göstəricinin hesablanması, texnoloji yetkinlik göstəricisi, 
həmçinin fenolların miqdarının təyini daxil olmaqla kompleks sistem hazırlanmışdır.  

3. Üzümün isti işlənməsi boyasız fenol birləşmələrinin miqdarına da təsir göstərir və nəzarətlə 
müqayisədə artım nəzərə çarpır. 
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Cпособы производства и обеспечение качества вин типа кагор 
 

Резюме 
Цель исследования - разработать научное обоснование и усовершенствованную 

технологию винных напитков типа кагор из местных и районированных сортов винограда 
в условиях Апшеронского района. 

Методология исследования - Научные исследования проводились на соке и винах Ка-
гор, полученных из винограда сортов Матраса, Хиндони, определение показателей качества 
приготовленных вин осуществлялось в соответствии со стандартами на основе техноло-
гических норм. 

Прикладная значимость исследования - Кагорские вина, изготовленные из местных 
сортов винограда по усовершенствованной технологии, пользуются потребительским 
спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

 Результаты исследований - Из изученных сортов можно получать высококачествен-
ные кагорские вина. Предлагаемая усовершенствованная технология может быть рекомен-
дована для производства качественных и гарантированных кагорских вин. 

Оригинальность и научная новизна исследования – впервые разработана единая сис-
тема органолептической экспертизы сырья, оценки качества винограда, а также пригод-
ности экстрагированных фенольных веществ и красных сортов винограда Абшеронский 
район по производству винных напитков типа Кагор. 

Ключевые слова - сорт винограда, высокая интенсивность, технохимические иссле-
дования, технологические свойства, термическая обработка. 
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Ways of production and quality assurance of Kagor type wines 

 
Summary 

The purpose of the study is to develop a scientific justification and an improved technology 
for wine drinks such as Cahors from local and zoned grape varieties in the conditions of the 
Apsheron region. 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №4(67)-2022 
 

106 

Research methodology - Scientific research was carried out on the juice and wines of Cahors, 
obtained from the grape varieties of Matras, Hindoni, the determination of the quality indicators 
of the prepared wines was carried out in accordance with the standards based on technological 
norms.  

Applied significance of the study - Cahors wines, made from local grape varieties using 
improved technology, are in consumer demand both in the domestic and foreign markets. 

 Research results - High-quality Cahors wines can be obtained from the studied varieties. The 
proposed improved technology can be recommended for the production of quality and guaranteed 
Cahors wines. 

Originality and scientific novelty of the research - for the first time developed a unified 
system of organoleptic examination of raw materials, assessment of the quality of grapes, as well 
as the suitability of extracted phenolic substances and red grape varieties Absheron region for the 
production of wine drinks such as Cahors. 

Key words - grape variety, high intensity, technochemical research, technological properties, 
heat treatment. 
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BEYNƏLXALQ İQTİSADİ TƏŞKİLATLARIN FUNKSİYALARINA GÖRƏ 
FƏRQLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi beynəlxalq iqtisadi təşkilatların funksiyalarını nəzərdən keçirməklə onla-

rın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdəki rolunu təhlil etmək və bu sahədə hal-hazırda var olan, gələ-
cəkdə də yarana biləcək sosial, iqtisadi, siyasi, ətraf mühit və s. məsələlərlə bağlı problemlərin  
həll istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.  

İşin metodologiyası təşkilatların yaranma səbəblərinin, funksiyalarının müqayisəli təhlilindən, 
ayrı-ayrılıqda tədqiqat üçün seçilmiş təşkilatların spesifik xüsusiyyətlərinin fərqləndirilməsindən 
və məntiqi ümumiləşdirmədən ibarətdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tədqiqat mətni beynəlxalq iqtisadi təşkilat-
ların və onlara üzv olan ölkələrin ayrı-ayrılıqda ixtisaslaşma sferalarını və həmin təşkilatların üzv 
ölkələri, region və qlobal səviyyədə oynadığı rolu daha yaxından təhlil etmək məqsədi ilə istifadə 
oluna bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – təşkilatların qlobal problemlərin həllində oynadığı rol araşdırılmış və 
gələcəkdə yarana biləcək problemlərin həllində beynəlxalq iqtisadi təşkilatların ata biləcəkləri ad-
dımlar nəzərdən keçirilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, təşkilatların mövcud funksiyaları 
ilə yanaşı gələcəkdə, xüsusilə də post-humanizm dövründə həyata keçirə biləcəkləri addımlar tək-
lif edilmişdir. 

Ac ̧ar so ̈zlər: beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, beynəlxalq münasibətlər, qloballaşma, tərəqqi, 
ticarət, istehsal, sənayeləşmə. 

 
Giriş 

XIX əsrdən etibarən sürətlənən sənayeləşmə və İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı elmi-
texniki tərəqqi iqtisadi münasibətlərin də bu inkişafa uyğun olaraq qurulmasını tələb edirdi. Sözü-
gedən dövrdə ortaq maraq, dəyər və məqsəd ətrafında birləşmək istəyən ölkələr üçün beynəlxalq 
iqtisadi təşkilatlar yeni iqtisadi, siyasi fürsətlərin də yaranmasında vacib rol oynamağa başladı. 
Qloballaşmanın sürətlənməsi və beynəlxalq ticarətin inkişafı istehsalın durmadan artmasına səbəb 
olmuşdur.  

Təşkilatlar məqsəd, prinsip, vəzifə və funksiyalarına görə bir-birindən fəqləndirilir və bu da öz 
növbəsində həmin təşkilatların və üzv ölkələrinin  ixtisaslaşmasına kömək edir. Təşkilatların sözü-
gedən əlamətlərinə görə fərqləndirilməsi və onların təsnifatının aparılması müharibə, təbii fəlakət 
(meşə yanğınları, sel, zəlzələ, torpaq sürüşmələri, daşqınlar, fırtınalar, vulkan püskürmələri), epide-
miya, iqtisadi böhranlar və digər xüsusi təhlükəli hallarda problemləri həll etməkdə faydalı olur [4]. 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların təsnifatı  
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların təsnifatı aparılan zaman təsnifat xüsusiyyətləri nəzərə alınma-

lıdır. Belə ki, beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırıla və ya 
təsnif oluna bilər: 
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1. Coğrafi xüsusiyyətlərinə görə: 
 Ümumdünya; 
 regional; 
 regionlararası; 
 subregional.  
2. Təşkilata üzv olan ölkələrin tənzimlənməsinin və üzvlüyün hüquqi xüsusiyyətlərinə görə: 
 dövlətlərarası; 
 qeyri-dövlət. 
3. Təşkil olma prinsiplərinə görə: 
 BMT sisteminə daxil olan beynəlxalq qitisadi təşkilatlar; 
 BMT sisteminə daxil olmayan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar; 
 ərazi üzrə iqtisadi təşkilatlar. 
Dünya əmtəə bazarlarının çoxtərəfli tənzimlənməsi istehsalçı ölkələrin hökumətləri, xammal 

əmtəələrinin ixracatçıları və idxalçıları tərəfindən razılaşdırılmış tədbirlərin həyata keçirilməsini 
nəzərdə tutur. Bu tədbirlər beynəlxalq mexanizmlərin və müvafiq təşkilati formaların yaradılması 
yolu ilə dünya əmtəə bazarlarının sabitləşdirilməsinə yönəlir [6, 3]. 

Dünya əmtəə bazarlarının tənzimlənməsi üzrə hökumətlərarası təşkilatlara aiddir: 
 Beynəlxalq Təşkilatlar; 
 Beynəlxalq Şuralar; 
 Beynəlxalq Məşvərətçi Komitələr; 
 Beynəlxalq Tədqiqat Qrupları. 
Beynəlxalq Təşkilatlara nümunə olaraq: 
 Beynəlxalq Kakao Təşkilatı; 
 Beynəlxalq Kofe Təşkilatı; 
 Beynəlxalq Natural Kauçuk Təşkilatı; 
 Beynəlxalq Şəkər Təşkilatı və s. göstərmək olar. 
Beynəlxalq Valyuta Fondu (International Monetary Fund) 1944-cü ildə 44 təsisçi üzv ölkə 

tərəfindən yaradılmışdır. Hal-hazırda üzv ölkələrin sayı 190-dır və 150 ölkədən olan işçi heyəti 
təşkilatda fəaliyyət göstərir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) 190 üzv ölkə üçün davamlı inkişaf və rifah əldə etmək üçün 
çalışır. O, bunu məhsuldarlığı, iş yerlərinin yaradılmasını və iqtisadi rifahı artırmaq üçün vacib 
olan maliyyə sabitliyini və pul əməkdaşlığını təşviq edən iqtisadi siyasətləri dəstəkləməklə edir. 
BVF üzv ölkələr tərəfindən idarə olunur və onlara hesabat verir [8]. 

BVF-nin üç mühüm missiyası var: beynəlxalq pul əməkdaşlığını davam etdirmək, ticarət və 
iqtisadi artımın genişləndirilməsini təşviq etmək və rifaha zərər verəcək siyasətləri çəkindirmək. 
Bu missiyaları yerinə yetirmək üçün BVF üzv ölkələri bir-biri ilə və digər beynəlxalq qurumlarla 
əməkdaşlıq edir. 

BVF bütün üzv ölkələrin iqtisadiyyatlarını araşdırmaq və nəzərdən keçirmək üçün nadir im-
kanlara malikdir. Nəticədə, o, qlobal iqtisadiyyatın nəbzini digər təşkilatlardan daha yaxşı idarə 
edir. BVF çoxlu analitik hesabatlar hazırlayır. O, hər il Dünya İqtisadi Görünüşü, Qlobal Maliyyə 
Sabitliyi Hesabatı və Fiskal Monitor təqdim edir. O, həmçinin regional və ölkə üzrə xüsusi qiy-
mətləndirmələri araşdırır. Hansı ölkələrin öz siyasətlərini təkmilləşdirməli olduğunu müəyyən et-
mək üçün bu məlumatlardan istifadə edir. Beləliklə, BVF hansı ölkələrin qlobal sabitliyi təhdid 
etdiyini müəyyən edə bilər. Üzv ölkələr öz iqtisadiyyatlarını yaxşılaşdırmaq və bu təhlükələri 
aradan qaldırmaq istədikləri üçün BVF-nin tövsiyələrini dinləməyə razılaşıblar. 

1994-95-ci illərdə Meksika pesosu böhranından və 1997-98-ci illərdə Asiya böhranından bəri 
BVF ölkələrə maliyyə böhranlarının qarşısını almaqda kömək etmək üçün daha fəal rol oynamış-
dır. O, üzvlərinin əməl etməli olduğu standartları hazırlayır. Məsələn, üzvlər yaxşı vaxtlarda adek-
vat valyuta ehtiyatları təmin etməyə razılaşırlar. Bu, tənəzzüllər zamanı iqtisadiyyatlarını güclən-
dirmək üçün xərcləri artırmağa kömək edir [1]. 
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BVF həmçinin üzv ölkələrə investorların yaxşı məlumatlı qərarlar qəbul etmək üçün istifadə 
etdikləri hesabatlar verir. Bu, maliyyə bazarlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırır. BVF həmçinin da-
vamlı inkişafı və yüksək həyat standartlarını təşviq edir ki, bu da üzvlərin iqtisadi böhranlara həs-
saslığını azaltmağın ən yaxşı yoludur. 

Ölkələr üzrə aparılan pul siyasətinin makroiqtisadi təsirlərinin əsas göstəriciləri faiz dərəcə-  
ləridir. Məsələn, dövlət istiqrazlarının faiz dərəcəsini götürsək, dövlət bununla makroiqtisadi siya-
sətin investisiya səviyyəsini dəyişir və beləliklə də iqtisadi aktivlik və inflyasiya səviyyələrini tən-
zimləyir. Yeni vasitələrin və siyasətin tətbiqi zamanı ödənişlərin özü iqtisadi fəaliyyətə təsir gös-
tərir. Yeni ödəniş sistemlərinin və pul siyasətinin tətbiqi zamanı ötürmə kanallarında sızmalar ola 
bilər. Burada nağd pula olan tələb nağd pula olan alternativlərdən asılıdır. 

Məsələn, nağd ödənişlərə alternativ olaraq bank xidmətləri genişləndikcə nağd ödənişlərlə olan 
tələbatın kartla ödənişlərlə müqayisədə azaldığını və digər növ bank xidmətlərinə olan tələbatın 
artdığını görə bilərik. Nəticədə isə bank sistemi və bankçılıq inkişaf edərək yeni ödəniş sistemləri, 
pul siyasəti və yardım texnikalarının yarandığını və inkişaf etdirildiyini müşahidə edə bilərik. 

Ümumilikdə isə son onillikdə rəqəmsal texnologiyaların və ödəmə sistemlərinin sürətlə inkişafı 
və 2020-ci ildən sonra pandemiya şərtləri ilə əlaqədar olaraq əməliyyatların onlayn həyata keçiril-
məsi digər beynəlxalq təşkilatlarda olduğu kimi Beynəlxalq Valyuta Fondunda da yeni islahatların 
keçirilməsinə səbəb olmuşdur və proses gələcəkdə də durmadan davam edəcəkdir. Burada əsas 
çətinlik texnoloji yeniliklərdən daha az yararlanan inkişaf etməmiş və eyni zamanda qismən də 
olsa inkişaf etməkdə olan ölkələrlə aparılan əməliyyatlar zamanı olacaqdır. 

Təşkilatın əsas funksiyaları bunlardır [2]. 
1. Mövcud beynəlxalq vəziyyəti izləyir, təhlil edir və üzv ölkələrin həmin mövcud şəraitdə 

üzləşə biləcəyi riskləri müəyyənləşdirərək onların qarşısını almaq və yaxud azaltmaq üçün tədbir-
lər həyata keçirdir. 

2. Üzv ölkələrin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqda onlara məsləhətlərin verilməsi və dəstək 
olunması. 

3. Proqnozlaşdırılan maliyyə böhranlarının qarşısının alınması üçün lazım olan texniki və kre-
dit yardımlarının həyata keçirilməsi. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (World Trade Organization) 1995-ci ildə beynəlxalq ticarət 
qaydalarını tənzimləmək üçün yaradılmışdır. Üzv ölkələr arasında ticarət prosesini möhkəmlən-
dirməklə həmin ölkələrin qitisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli dərəcədə rol oy-
nayır. Eyni zamanda artan qloballaşma dövründə üzv ölkələrinin ayrı-ayrı məhsul və xidmətlərin 
istehsalında ixtisaslaşması, yeni istehsal sahələrinin yaranması, rəqabətli bazarın inkişafında da 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatının rolu danılmazdır. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT) qlobal ticarət qaydaları ilə məşğul olan yeganə beynəlxalq 
təşkilatdır. Onun əsas funksiyası ticarətin mümkün qədər hamar, proqnozlaşdırıla bilən və sərbəst 
şəkildə axmasını təmin etməkdir. 

Qlobal təchiz vasitələri və sabitliyi təmin edir. İstehlakçılar bilirlər ki, onlar təhlükəsiz təchi-
zatdan və istifadə olunan hazır məhsullar, komponentlər, xammal və xidmətlərdən daha geniş həzz 
ala biləcəklər. İstehsalçılar və ixracatçılar xarici bazarların onlar üçün açıq qalacağını bilirlər. 

Bu, daha firavan, dinc və hesabatlı iqtisadi dünyaya gətirib çıxarır. ÜTT-də qərarlar bütün üzv-
lər arasında konsensusla qəbul edilir və üzv parlamentləri ratifikasiya olunur. Ticarət mübahisələri 
ÜTT-nin mübahisələrinin həlli prosesinə yönəldilir, burada əsas diqqət razılaşmaların və onların 
təfsirinə və üzvlərin ticarət siyasətlərinə uyğun olaraq təmin edilməsinə yönəldilir. Mübahisələrin 
siyasi və ya hərbi münaqişəyə sıçrama riski azalır. 

Üzv hökumətlər arasında idarə yolu ilə ticarət əməliyyatlarını azaltmaqla ÜTT sistemi xalqlar 
və ticarət iqtisadiyyatları arasında digər birləşmələri də aradan qaldırır. Çox ticarət ticarət sistemi 
kimi mərkəzdə ÜTT-nin dünya ticarət iqtisadiyyatlarının ticarət müzakirələri və imzalanan parla-
mentləri ratifikasiya etmək üçün danışıqlar aparır. 
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Bu müqavilələr qlobal ticarətin hüquqi əsaslarıdır. Əslində, onlar ÜTT üzvlərinə mühüm ticarət 
hüquqlarını təmin edən müqavilələrdir. Onlar belə idarələri ticarət siyasətlərini aktiv və inkişaf 
etdirilə bilən saxlamağa məcbur edirlər ki, bu da hamının xeyrinədir. 

Sazişlər mal və xidmətlərə, ixracatçılara və şirkətlərə öz bizneslərinə kömək etmək üçün sabit  
elektrik şəbəkəsini təmin edir. 

Məqsəd ÜTT-yə üzv xalqların rifahını yaxşılaşdırmaqdır. Təşkilatın funksiyalarına nəzər 
yetirsək onun beynəlxalq ticarətin inkişafındakı əhəmiyyətini daha dolğun təhlil edə bilərik. 

1. Ticarət müqavilələrinin bağlanması prosesinin idarə edilməsi və prosesə nəzarət etməklə 
şəffaflığın təmin olunması. 

2. Ticarət zamanı tərəflər arasında yarana biləcək mübahisələrin müəyyən olunması və onların 
həll edilməsi. 

3. Üzv ölkələrinin milli ticarət siyasətlərinin nəzərdən keçirilməsi. 
4. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə ticarət potenisalının yaradılması və onun inkişaf etdirilməsi 

üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi. 
5. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək. 
Təşkilat bu funksiyaları aşağıda qeyd olunan prinsiplərə əməl edərək həyata keçirdir [4]: 
 Ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması üçün ticarət zamanı bütün üzvlərə eyni tarif və qaydaların 

tətbiq olunması şərtləndirilir. Bu məqsədlə proteksionizmə yol vermədən ticarətin həyata keçiril-
məsinin təmin edilməsinin yolları öyrənilir və tətbiqi zamanı ölkələrə zəruri təcrübi, texniki və 
digər yardımlar edilir. 
 Qarşılıqlılıq. Bu zaman qarşılıqlı güzəştlərin həyata keçirilməsi ticarəti həyata keçirdən tə-

rəflərin maraqlarını müdafiə edir. 
 Öhdəliklər. Öhdəlik və tariflərin dəyişdirilməsi yuxarıda qeyd olunan Qarşılıqlılıq prinsipin-

də də olduğu kimi tərəflərin qarşılıqlı razılığı əldə olunduqdan sonra həyata keçirilir. 
 Şəffaflıq. Ticarət Siyasətinin Nəzərdən keçirilməsi Mexanizmi (TPRM və ya TSNM) sayə-

sində üzv ölkələrinin illik ticarət hesabatları, kvotalar və s. haqqında məlumatlar əldə etmək və 
onları təhlil etmək mümkündür. 
 Təhlükəsizlik. Xüsusi hallarda - təbii fəlakət, müharibə, kütləvi epidemiya və s. hallarda in-

sanların, heyvanların sağlamlığını, ətraf mühitin təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə ticarətin hə-
yata keçirilməsinə məhdudiyyətlər qoyula bilər. 

Dünya Bankı (World Bank) 189 üzv ölkədən ibarət kooperativ kimi fəaliyyət göstərir. Dünya 
Bankının əsas siyasət qurucuları və Rəhbərlər Şurası üzv ölkələri və səhmdarları təmsil edirlər. 
İldə bir dəfə üzv ölkələrin maliyyə və inkişaf üzrə nazirləri Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun Rəhbərlər Şuralarının illik iclaslarında iştirak edirlər. Ən böyük beş səhmdar tərəfindən 
seçilmiş icraçı direktorlar digər üzv ölkələri də təmsil edirlər. Dünya Bankının idarə olunmasında 
məsuliyyətli şəxs olan Dünya Bankı Qrupunun prezidenti, həmçinin Direktorlar Şuralarının iclas-
larına da sədrlik edir. İcraçı Direktorlar Şurası Dünya Bankı Qrupunun prezidentini beşillik, uza-
dılan müddətə seçirlər. 

Dünya Bankı inkişaf etməkdə olan ölkələrə onların iqtisadi tərəqqisinə kömək etmək üçün ma-
liyyə, məsləhət və tədqiqat təmin etməyə həsr olunmuş beynəlxalq təşkilatdır. Bank əsasən orta və 
aşağı gəlirli ölkələrə inkişaf yardımı təklif etməklə yoxsulluqla mübarizə aparmağa çalışan bir 
təşkilat kimi fəaliyyət göstərir. 

2022-ci ilə qədər Dünya Bankı 2030-cu ilə qədər nail olmağı hədəflədiyi 17 məqsəd müəyyən edib. 
İlk ikisi öz missiya bəyanatında qeyd olunub. Birincisi, gündə 1,90 dollardan az pulla yaşayan 
insanların sayını dünya əhalisinin 3%-dən aşağı salmaqla ifrat yoxsulluğa son qoymaqdır. İkincisi, 
dünyanın hər bir ölkəsinin ən aşağı 40%-də gəlir artımını artırmaqla ümumi rifahı artırmaqdır. 

Dünya Bankı dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinə maliyyə və texniki yardım göstərən təşkilatdır. 
Bank özünü yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişafı dəstəkləmək üçün tərəfdaşlıq quran unikal 
maliyyə institutu hesab edir. 
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Dünya Bankı ayrı-ayrı iqtisadiyyatların inkişafını dəstəkləmək üçün müvafiq hökumətlərə aşağı 
faizli kreditlər, sıfır faizli kreditlər və qrantlar təqdim edir. Borc borcları və pul vəsaitləri qlobal 
təhsil, səhiyyə, dövlət idarəçiliyi, infrastruktur və özəl sektorun inkişafına kömək edir. Dünya Ban-
kı həmçinin siyasi məsləhətlər, tədqiqatlar və təhlillər və texniki yardım vasitəsilə müxtəlif qu-
rumlarla məlumat paylaşır. O, həm dövlət, həm də özəl sektorlar üçün məsləhət və təlimlər təklif  
edir. 

2017-ci ildə Dünya Bankı ölkələrə sərmayə qoymağa və insanlarını məhsuldar vətəndaşlar və 
iqtisadiyyatlarına fəal töhfə verənlər kimi inkişaf etdirməyə kömək etmək məqsədi daşıyan İnsan 
Kapitalı Layihəsini yaratdı. Dünya liderləri təhsilə, səhiyyəyə və sosial müdafiəyə sərmayələri 
prioritetləşdirməyə çağırılır və bunun müqabilində sağlam, inkişaf edən yetkinlərlə dolu daha güc-
lü iqtisadiyyat həyata keçirəcəklər. 

İnsan Kapitalı layihəsi hökumətlərin uşaqların inkişafını dəstəkləmək və yaxşılaşdırmaq, qadın-
ların daha yaxşı məşğulluq imkanlarına çıxışını artırmaq və iqtisadi artımı artırmaq üçün keyfiy-
yətli, əlverişli uşaq baxımının təmin edilməsinə necə sərmayə qoymalı olduğunu təsvir edir. 

Qlobal miqyasda insan kapitalının yaradılması üçün Dünya Bankı diqqət mərkəzində olan bir 
neçə sahəni müəyyən etmişdir: İnsan Kapitalı İndeksi (HCI), ölçmə və tədqiqat və ölkə ilə əlaqə. 

2018-ci ilin oktyabrında yaradılan İnsan Kapitalı İndeksi bir ölkənin insan kapitalına, xüsusən 
də səhiyyə və təhsilə sərmayələrini ümumiləşdirir. İndeks insan kapitalına investisiyaların olma-
masından nəyin itirildiyini müəyyən etmək üçün istifadə olunur; həm də rəhbərləri bu nöqsanları 
aradan qaldırmaq yolları haqqında düşünməyə sövq edir. 

Dünya Bankı insan kapitalını təhlil etməklə yanaşı, ölkənin təhsil və səhiyyə sistemlərinin 
effektivliyini də ölçür. Bunu etmək onlara nəyin davam etdirilməli olduğunu və nəyin dəyişdiril-
məli olduğunu müəyyən etməyə kömək edir. O, həmçinin resursları hara ayırmaq barədə fikir verə 
bilər. 

Ölkənin cəlb edilməsi bir ölkədən insan kapitalına güzəştə gedən amilləri həll etmək üçün “bü-
tün hökumət” yanaşmasını tələb edir. Millət, onun liderləri və təsir edənlər yoxsulluğun azaldıl-
ması və ortaq rifahın artırılması uğrunda birləşirlər. 

Dünya Bankının Direktorlar Şöbəsinin təşkili isə İcraçı Direktorlar tərəfindən həyata keçirilir. 
Həftədə iki dəfədən az olmayaraq bir araya gələn İcraçı Direktorlar aşağıdakı məsələləri həll edir-
lər [8]: 
 bankın işinə nəzarət etmək; 
 kreditlərin və zəmanətlərin təsdiqi; 
 inzibati büdcə barədə qərarların təsdiqi; 
 yeni siyasətlərin təsdiqi; 
 ölkələrə ediləcək olan yardım strategiyalarının və bununla bağlı qərarların təsdiqi; 
 maliyyə qərarlarının təsdiqi və s. 
Dünya Bankı yuxarıda qeyd olunan şəkildə öz funksiyalarını yerinə yetirir. Dünya Bankının 

əsas funksiyaları: 
1. Müharibə, təbii fəlakət və digər səbəblərdən zərər görmüş ölkələrə bərpa məqsədi ilə kredit-

lərin verilməsi; 
2. Yoxsul ölkələrdə iqtisadi durumun yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun azaldılması və həyat sə-

viyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün maliyyə resursları və inkişaf yollarının tətbiqi üzrə təcrübələrin 
paylaşılması; 

3. İnkişaf etməmiş ölkələrə inkişaf kreditlərinin verilməsi; 
4. Təhsil, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, irriqasiya sistemləri və digər sahələrdə dövlətlərə xüsusi 

kreditlərin verilməsi; 
5. Üzv ölkələrə həyata keçirtmək istədikləri layihələrə dəstək olmaq üçün pul-kredit və texniki 

yardımların verilməsi; 
6. İnkişaf etməmiş ölkələrin sənayedənkənar sahələrini önə çəkmək üçün yeni iqtisadi islahat-

ların həyata keçirilməsi. 
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Neft İxrac edən Ölkələr Birliyi (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) 
və ya OPEC 10-14 sentyabr 1960-cı ildə Bağdad Konfransında İran, İraq, Küveyt, Səudiyyə 
Ərəbistanı və Venesuela tərəfindən yaradılmış daimi, təşkilata üzv olan ölkələrin tənzimlənməsi-
nin və üzvlüyün hüquqi xüsusiyyətlərinə görə dövlətlərarası təşkilatdır.  Daha sonra isə üzv ölkə-
lərin sayı artdı və təşkilata üzv olan ölkələr sırasında bir sıra dəyişikliklər baş verdi. Belə ki: 
 1961-ci ildə birliyə üzv olan Qətərin üzvlüyünə 2019-cu ilin yanvarında xitam verildi [7]; 
 1962-ci ildə birliyə üzv olan İndoneziyanın üzvlüyünü 2009-cu ilin yanvarında dayandırdı 

və 2016-cı ilin yanvarında yenidən aktivləşdirdi. 2016-cı ilin noyabrında isə ölkə yenidən birliyə 
olan üzvlüyünü dayandırmaq qərarına gəldi; 
 1962-ci ildə Liviya birliyə üzv oldu; 
 1967-ci ildə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri təşkilata üzv oldu; 
 1969-ci ildə Əlcəzair üzv oldu; 
 1971-ci ildə Nigeriya üzv oldu; 
 1973-cü ildə Ekvador OPEC-ə üzv oldu, lakin 1992-ci ilin dekabrında üzvlüyünü dayandırdı. 

2007-ci ilin oktyabrında yenidən aktivləşdirsə də 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən üzvlükdən 
çıxdı; 
 1975-ci ildə Qabon üzv oldu. Ancaq 1995-ci ilin yanvar ayında üzvlüyünü dayandırdı. 2016-

cı ildə isə yenidən birliyə üzv oldu; 
 2007-ci ildə Anqola üzv oldu; 
 2017-ci ildə Ekvatorial Qvineya üzv oldu; 
 2018-ci ildə Konqo üvz oldu. 
OPEC-in baş ofisi yaranmasının ilk 5 ilində İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşsə də 1 sent-

yabr 1965-ci il tarixindən etibarən Avstraliyanın Vyana şəhərinə köçürüldü.  
OPEC-in əsas məqsədlərinə gəldikdə isə onları aşağıdakı şəkildə ifadə etmək olar: 
1. Üzv ölkələrin neft siyasətini əlaqələndirmək, unifikasiya etmək;  
2. Neftin iqtisadi səmərəli və müntəzəm təchizatını təmin etmək üçün neft bazarlarında sabit-

liyə nail olmaq; 
3. İstehsalçıları dayanıqlı gəlir, istehlakçıları keyfiyyətli neft və neft sənayesinə sərmayə qo-

yanları davamlı kapital ilə təmin etmək. 
GUAM (Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova) sülhün, təhlükəsizliyin qorunmasına, 

dövlətlər arasında mehriban qonşuluq və dostluq münasibətlərinin inkişafına dair beynəlxalq hü-
ququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş norma və prinsiplərini, xüsusən Birləşmiş Millətlər Təşki-
latının Nizamnaməsinin, Helsinki Yekun Aktının, Paris Xartiyasının müddəalarını rəhbər tutaraq 
yaradılmış dövlətlərarası təşkilatdır. GUAM-ın üzv ölkələr üçün əhəmiyyətini aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirmək olar [3]: 

1. Demokratik dəyərlərin təşviqi, qanunun aliliyinin və insan hüquqlarına hörmətin təmin edil-
məsi; 

2. Davamlı inkişafın təmin edilməsi; 
3. Beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsi; 
4. Ümumi təhlükəsizlik məkanının yaradılması üçün Avropaya inteqrasiyanın dərinləşdiril-

məsi; 
5. İqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi; 
6. Tərəflərin sosial-iqtisadi, nəqliyyat, enerji, elmi-texniki və humanitar potensialının inkişafı; 
7. Qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə qarşılıqlı siyasi fəaliyyətin və praktiki əməkdaşlığın in-

tensivləşdirilməsi. 
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün tərəflər dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət, 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı və daxili işlərinə qarışmamaq prinsip-
lərini və digər hamılıqla tanınmış prinsipləri rəhbər tutaraq qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı inkişaf 
etdirəcəklər. 
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Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (Asia-Pacific Economic Cooperation). 
Sakit Okean regionunun müstəsna dinamizmi ölkələrin inkişafda qarşılıqlı dəstək üçün iqtisadi 
əməkdaşlığı olmadan bugünkü iqtisadi gücə sahib ola bilməzdi. 1989-cu ildə APEC bu ölkələrin 
iqtisadiyyatlarının rasionallaşdırılması üçün yaradıldı. Sakit Okean regionunun 12 ölkəsinin ticarət 
və xarici işlər nazirləri beynəlxalq əlaqələri yaxşılaşdırmaq və region ölkələri arasında əməkdaşlığı 
gücləndirmək üçün Avstraliyada görüşdü.  

Həmin görüşdə 12 ölkə tərəfindən iqtisadi əməkdaşlığı yaratmaq qərara alınmışdır: Avstraliya,  
Kanada, Bruney, İndoneziya, Yaponiya, Cənubi Koreya, Malayziya, Yeni Zelandiya, Filippin, 
Sinqapur, Tayland və ABŞ. 

APEC ölkələri dünya əhalisinin 40%-ni, ÜDM-in 55%-ni və beynəlxalq ticarətin 44%-ni özün-
də birləşdirir. APEC –in xüsusən də son 20 illikdə xüsusi diqqət etdiyi məsələlərə bunlar daxildir: 
 ticarətin liberallaşdırılması; 
 biznesin asanlaşdırılması; 
 iqtisadi əməkdaşlıq; 
 informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq; 
 sosial problemlər; 
 ətraf mühit; 
 təhsil; 
 qadın hüquqları və qadınların cəmiyyətdə və istehsalatda rolunun artırılması və s. 
Bunlarla yanaşı APEC – in yarandığı vaxtdan bu günə qədər fəaliyyətinin əsasını təşkil edən 

bir sıra funksiyaları vardır [2]: 
1. Regional sosial bərabərliyi təmin etmək üçün layihələrin hazırlanması və tətbiqi; 
2. İnformasiya Texnologiyaları sahəsində yeni startapların maliyyə dəstəyi ilə təmin olunması 

və bu sfreada rəqabət qabiliyyətinin artırılması; 
3. Üzv ölkələrində bərpa olunmayan enerjinin istifadəsinin azaldılması və 2030-cu ilə qədər 

istifadə olunan enerjinin həcmində bərpa olunan enerjinin payının 2 dəfə artırılması; 
4. Son məhsulların və ya istehsal olunan məhsulların tərkib hissələrinin üzv ölkələrin sərhədləri-

nin keçməsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə nəqliyyat və logistika sistemlərinin inkişaf etdirilməsi; 
5. Asiya-Sakit Okean hövzəsində yerləşən ölkələr arasındakı iqtisadi, siyasi və institusional 

əlaqələrin yaxşılaşdırılması yolu ilə regionun birləşdirilməsinə nail olmaq; 
6. Regionda şəffaf, rəqabətli bazarın yaradılması və inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə dövlət sek-

torunda, hüquq sistemlərində tənzimləyici islahatların həyata keçirilməsi; 
7. Üzv ölkələrində yeni iş yerlərinin açılmasını, bizneslərin yaradılmasını asanlaşdırmaq; 
8. Ölkələrarası ticarəti möhkəmləndirmək; 
9. Regionda ticarət və iqtisadi artımı təşviq etmək. 
 

Nəticə 
Beynəlxalq İqtisadi Təşkilatlar günümüzdə müşahidə olunan maliyyə böhranları, ətraf mühitin 

qorunması, qadınların cəmiyyətdə və iş həyatında rolunun artırılması, təbii fəlakət və s. kimi mə-
qamlarda sadalanan problemləri həll etmək üçün lazım olan tədbirlər planına sahibdir. Eləcə də 
yaxın gələcəkdə baş verməsi proqnozlaşdırılan informasiya texnologiyalarındakı yeniliklər və bu 
yeniliklərin təşkilatların üzv ölkələrinin iqtisadiyyatına təsiri yönündə kifayət qədər araşdırmalar 
mövcuddur. 

Lakin post-humanizm  dövründə yaşana biləcək problemlərin proqnozlaşdırılması, araşdırılma-
sı və həlli yolları ilə bağlı çox az sayda təhlillər mövcuddur. Burada beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar 
üçün qaranlıq qalan məqamlardan biri də post-humanizm dövründə ortaya çıxacaq yeni etik dəyərlər 
və təşkilatların da bu dəyərlərə müvafiq olaraq yeni tədbirlər planının hazırlanması prosesidir. 
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Дифференциация международных экономических организаций по функциям 

 
Резюме 

Целью исследования, чтобы рассмотреть функции международных экономических ор-
ганизаций, проанализировать их роль в международных экономических отношениях и тем 
самым проанализировать социальные, экономические, политические, экологические и т. д., 
которые существуют сейчас и могут возникнуть в будущем.  он состоит в определении нап-
равлений решения в решении проблем, связанных с вопросами. 

Методология работы состоит из сравнительного анализа причин и функций организа-
ций, выделения специфических характеристик организаций, отобранных для исследования, 
и логического обобщения. 

Прикладное значение исследования заключается в том, что текст исследования может 
быть использован для более детального анализа сфер специализации международных эко-
номических организаций и их стран-членов, а также той роли, которую играют эти органи-
зации на уровне стран-членов, региональном и глобальном. 

По результатам исследования рассмотрена роль организаций в решении глобальных 
проблем и рассмотрены шаги, которые международные экономические организации могут 
предпринять в решении проблем, которые могут возникнуть в будущем. 

Оригинальность и научная новизна исследования заключается в том, что наряду с 
текущими функциями организаций предложены шаги, которые они могут предпринять в 
будущем, особенно в пост-гуманистическую эпоху. 

Ключевые слова: международные экономические организации, международные от-
ношения, глобализация, прогресс, торговля, производство, индустриализация. 
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Differentation of international economıc organizations according to their functions 
 

Summary 
The purpose of the study is to review the functions of international economic organizations 

and to analyze their role in international economic relations, and to analyze the social, economic, 
political, environmental, etc that may arise in the future. İt consists of determining the solution 
drections in solving the problems. 

Research methodology consists of a comparative analysis of the causes and functions of 
organizations, distinguishing the specific characteristics of the organizations selected for research, 
and logical generalization. 

The applied importance of the research is that the research text can be used for the purpose 
of closer analysis of the spheres of specialization of international economic organizations and their 
member countries and the role played by these organizations at the member countries, regional 
and global levels. 

The results of the study examined the role played by organizations in solving global problems 
and considered the steps that international economic organizations can take in solving problems 
that may arise in the future. 

The originality and scientific novelty of the research is that, along with the current functions 
of the organizations, the steps they can take in the future, especially in the post-humanist era, have 
been proposed. 

Keywords: international economic organizations, international relations, globalization, 
progress, trade, production, industrialization. 
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LOGİSTİKA VƏ BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN NƏZƏRİ – KONSEPTUAL ƏSASLARI 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi logistika və beynəlxalq ticarəti ayrı-ayrılıqda təhlil etməklə bərabər on-

ların həm də bir-birinə və eyni zamanda ölkələr arasında olan davamlı ticarət əlaqələrinə təsirini 
də araşdırmaqdan ibarətdir. 

İşin metodologiyası ondan ibarətdir ki, tədqiqat zamanı tətbiq olunan metodologiya beynəlxalq 
ticarətlə bağlı olan əsas nəzəriyyələrin və digər nəzəri-elmi biliklərin əsasında onların beynəlxalq 
ticarətdəki rolunu müqayisə edir və praktiki cəhətdən tətbiq edilə bilmə qabiliyyətlərinin analizini 
edir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, logistika vasitəçilərinin əhəmiyyətini vurğu-
layaraq logistika vasitəçiləri ilə beynəlxalq ticarətin inkişafı arasındakı əlaqənin qurulması ilə bağ-
lı hal-hazırda həyata keçirilən və gələcəkdə də həyata keçirilə biləcək tədqiqatlar üçün zəmin ya-
ratmış olur. 

Tədqiqatın nəticələri ondan ibarətdir ki, logistikanın beynəlxalq ticarətdəki rolunu və beynəl-
xalq ticarətin hal-hazırdakı inkişaf aspektlərini təhlil etməyin önəmini dəyərləndirərək logistikanın 
beynəlxalq ticarətin inkişafında verə biləcəyi töhfəni artırmaq və bu sahədə ticarətin tərəfləri olan 
ölkələrin iqtisadi inkişafına təkan vermək olar. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi logistika xidməti təminatçılarının fəaliyyətinin və əldə 
etdikləri təcrübənin müştərilər üçün əhəmiyyətinin vurğulanması, bununla da bazara yeni daxil 
olmuş logistik xidmət təminatını həyata keçirdən şirkətlərin üzləşə biləcəyi müştəri loyallığı prob-
leminə diqqət çəkməkdən ibarətdir. 

Ac ̧ar so ̈zlər: logistika, ticarət, beynəlxalq, beynəlxalq ticarət.  
 

Giriş 
Qloballaşma və artan rəqabət qabiliyyəti logistikanı ticarətin əsas elementlərindən birinə çevir-

di. Səmərəli logistika xidmətləri məhsulların hərəkətliliyini asanlaşdırır, onların təhlükəsizliyini 
və sürətini təmin edir, həmçinin ölkələr arasında ticarət zamanı maya dəyərini azaldır. Bir sıra 
tədqiqatçılar, həmçinin De Souza (2007) logistikanı mənbədən istehlakçıya malların, xidmətlərin 
və məlumatların səmərəli axınını planlaşdıran, həyata keçirən və nəzarət edən dəyər zəncirinin bir 
hissəsi kimi müəyyən edir. Nəticə etibarı ilə logistikanın əhəmiyyəti daşıma, saxlama və qablaş-
dırma məsələlərini səmərəli həll etmək bacarığındadır. 

Logistika milli rəqabət qabiliyyətinin ən mühüm elementlərindən biridir. Keyfiyyətli logistik 
xidmətlər və infrastruktur ölkələr arasında malların daşınmasının asanlaşdırılmasına güclü təsir 
göstərir. Bunun əksinə olaraq, səmərəsiz logistika vaxt və pul baxımından daha yüksək xərclərlə 
nəticələnir, ölkələrə və şirkətlərə mənfi təsir göstərir və ya Hausman və digərlərinin ifadə etdyi 
kimi dövriyyəni azaldır. (2005). OECD (2005) hesab edir ki, logistika xərcləri ümumi dövriyyənin 
2%-15%-i arasında dəyişir. Beləliklə, logistika beynəlxalq rəqabətdə mühüm rol oynayır [4. s.16]. 

Bu kontekstdə təqdiqatçılar mövzunu təhlil edərkən ölkələr arasında davam edən ticarəti çətin-
ləşdirən əsas qeyri-tarif maneələri dəf etmək cəhdini əks etdirən ticarətin asanlaşdırılması tədbir-
ləri üzərində daha çox dayanır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə bunlar kifayət qədər inkişaf etmə-
miş, zəif infrastruktur, mürəkkəb gömrük prosedurları və dövlət qurumları arasında həddindən 
artıq bürokratiya səbəbindən ticarət xərclərinin artmasına səbəb olur və malların sərhədlərdən sə-
mərəli daşınmasına mane olur. 
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Beynəlxalq ticarətdə logistika da üstünlük təşkil edən fəaliyyətdir. Yüklərin daşınması coğrafi 
baxımdan böyük məsafələri qət etməyə və sərhədləri aşmağa imkan verir. Beynəlxalq ticarətdə 
həlledici rol oynayan bir çox ölkə yüksək institusional mürəkkəbliyə səbəb olan transsərhəd daşı-
malarda iştirak edir. 

Daşınma və onunla əlaqəli emal prosesləri beynəlxalq mal axını üçün ən yüksək xərc amillərini 
təşkil edir. Bu, bu xərcləri aşağı saxlamaq üçün yaxşı nəqliyyat sistemlərinin tətbiqinə ehtiyac 
olduğunu göstərir. Bir ölkənin logistika infrastrukturuna avtomobil yolları, dəmir yolları və su 
yollarının nəqliyyat şəbəkəsi daxildir. Dövlət orqanları bu makroiqtisadi logistika sistemlərinə 
həlledici təsir göstərə və logistika infrastrukturunun keyfiyyətindən asılı olan şirkətlərin uğuruna 
töhfə verə bilər. Dövlətlər nəqliyyat şəbəkələrinin saxlanmasına lazımi diqqət yetirdiyi zaman tək-
cə daxili ticarət, yükdaşınmaları və logistikanı deyil, həmçinin ölkənin beynəlxalq ticarətdəki ro-
lunun da inkişafına təkan vermiş olur [8, s. 24]. 

Beynəlxalq şirkətlər cari bazar tendensiyalarına cavab vermək üçün təchizat zəncirlərini tək-
milləşdirmək və tənzimləmək zərurətinin əhəmiyyətinin fərqinə yeni-yeni varırlar. Biznes prosesi 
bu mənada getdikcə mürəkkəbləşir, çünki bütün fəaliyyətləri təkbaşına idarə etmək getdikcə çətin-
ləşir. Buna görə də, şirkətlər logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsi prosesləri (məsələn, 
malların satıcıdan alıcıya və ya son istehlakçıya daşınması, saxlanması, daşınması və paylanması 
və s.) üçün bu sahədə kifayət qədər təcrübəli və etibarlı logistika şirkətlərinə müracət edirlər. 

Logistik xidmət təminatçılarının əsas forması, zamanla getdikcə daha çox logistika xidmətləri 
göstərən və bununla da son məhsula dəyər əlavə edən ekspeditorlardır. Zamanla bunlar üçüncü 
tərəf logistika və ya hətta dördüncü tərəf logistika təminatçılarına çevrildi. İT inkişafı və beynəl-
xalq ticarətdə yeni tendensiyalar logistik vasitəçilərin, beşinci tərəf logistika provayderlərinin daha 
yeni formasının yaranmasına gətirib çıxarır. Bununla belə, bu provayderlər arasındakı fərqlər ədə-
biyyatda və iş dünyasında aydın və tam şəkildə izah edilmir [9, s. 41]. 

Logistika xidmət təminatçıları və vasitəçilər, xüsusən də bugünkü beynəlxalq ticarət şəraitində 
biznes proseslərində mühüm rol oynayırlar.  Logistik xidmət təminatçıları arasında liderliyi əlində 
tutan şirkətlər öz biznes sahələrində ixtisaslaşmışdırlar və diqqət mərkəzində olan şirkətlərin (müş-
tərilərin) malik olmadığı lazımi təcrübə, bilik və bacarıqlara malikdirlər. 

Vasitəçiləri işə götürməklə, yəni logistika və nəqliyyat problemlərini logistika provayderlərinin 
həllinə buraxmaqla şirkətlər diqqətlərini əsas biznes fəaliyyətlərinə yönəltmək, kapital qoyuluşla-
rına qənaət etmək, xərclərini və risklərini azaltmaq və səmərəliliyi artırmaq şansına malikdirlər. 
Logistika ehtiyaclarından, yəni təchizat zəncirinin mürəkkəbliyindən asılı olaraq, hər bir şirkət 
hansı növ logistika provayderinin daha uyğun olduğuna qərar verirlər. Onların qərarı ehtiyac du-
yulan xidmətlərin həcminə, yəni malların yalnız daşınmasına və yaxud anbarına (3PL və ya eks-
peditor) və ya bütün təchizat zəncirinin dizaynına (4PL) ehtiyac olub-olmamasına əsaslanır [11, s. 
80]. 

Beynəlxalq ticarətin müasir nəzəri əsasları 
Beynəlxalq ticarət sənayeləşmə və qloballaşma ilə birlikdə genişləndirilmiş beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələr nəticəsində günümüz iqtisadiyyatının ayrılmaz bir parçasına çevrilmişdir. Buna görədir 
ki, tarixən zəif olan və daha çox zəhmət tələb edən beynəlxalq ticarət haqqında nəzəri biliklər də 
son zamanlarda daha çox inkişaf etmiş və öz praktiki əhəmiyyətini sübut edə bilənlər istifadə olun-
muşdur. 

Klassik ticarət nəzəriyyəsinə görə proteksionist siyasətə əsaslanan iqtisadiyyatın azad ticarətə 
keçməsi ölkə üçün əhəmiyyətli iqtisadi qazanclar verir. Çünki ticarət edən ölkələr ixtisaslaşmadan 
və daha səmərəli resurs bölgüsündən faydalanmış olurlar. Ümumiyyətlə, ticarətin istehsal imkan-
larına təsiri: 
 Beynəlxalq investisiyalar; 
 Yeni texnologiya və bacarıqların ötürülməsi; 
 İqtisadiyyatın miqyasının genişlənməsi; 
 Yüksək məhsuldarlığın əldə olunması; 
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 Beynəlxalq təcrübə mübadiləsinin intensivləşməsi; 
 İxtisaslaşma sayəsində ayrı-ayrı ölkə iqtisadiyyatlarının sürətli böyüməsi; 
 Lazımi resurs və ehtiyatlara sahib olmadığı istehsal sahələrindən əldə olunan məhsulların 

daha ucuz qiymətə idxalı vasitəsilə yerli tələbatın ödənilməsi və bunun da dəstəyilə ölkə iqtisadiy-
yatı üçün əlverişli hesab edilən məhsul və xidmətlərin istehsalında ixtisaslaşması. 

Ticarəti həyata keçirdən tərəflər arasında investisiya qoyuluşlarının artması ilə yerli istehsalın 
güclənməsinə təkan verilməsi və s. bu kimi məsələlər də özünü göstərməkdədir. 

Adam Smit təklif edir ki, beynəlxalq ticarət - bazarların ölçüsünü artırmaqla iqtisadi artımda 
mühüm rol oynayır və hər bir ölkəyə əmək bölgüsü və ixtisaslaşma əsasında həcmcə artan gəlir-
lərdən istifadə etmək imkanı təklif edir. 

David Ricardo daha çox ölkəni müqayisəli üstünlüyə malik olan əmtəələrin istehsalında ixtisas-
laşmağa vadar edən istehsal texnologiyaları fərqlərinə diqqət yetirir və miqyasda artan gəlirlərin 
zəruri olmadığını, lakin hər bir istehsal prosesində miqyasda daimi gəlirlərin lazım ola biləcəyini 
vurğulayır. Bununla belə, həm Smit, həm də Rikardo bir məsələdə razılaşırlar, o da ticarətlə, 
ölkənin digər ölkələrlə müqayisədə nisbətən daha ucuz istehsal edə biləcəyi əmtəənin istehsalında 
ixtisaslaşma; o zaman hər bir ölkə, müəyyən miqdarda resursla, ticarət olmadan edə biləcəyindən 
daha çox istehlak edə bilər. Başqa sözlə, ölkənin istehsal etdiyi hər bir əmtəənin kəmiyyəti onun 
faktor imkanlarından və istehsal texnologiyasından asılıdır. Nə qədər ki, bu iki nisbət fərqlidir, hər 
bir ölkə əmtəələrdən birinin istehsalında müqayisəli üstünlüyə malikdir. 

Heckscher-Ohlin nəzəriyyəsi ölkənin ixracının kapitalın həcmindən daha çox resurslarının 
bolluğundan asılı olduğunu vurğulayır. O qeyd edir ki, əgər kpaital bol olarsa bu halda ölkə kapital 
tutumlu məhsul və xidmətləri digər ölkələr ilə müqayisədə nisbətən daha ucuz istehsal edərək ixrac 
imaknını qazanacaqdır. Eyni tendensiya işçi qüvvəsi bol olan ölkələr üçün də keçərlidir. Belə ki, 
onlar da əmək tutumlu malları nisbətən daha ucuz istehsal edərək ixrac edə biləcəkdir. Yəni burada 
əsas məsələ resurs yönümlü ixrac siyasəti yürüdə bilməkdir. Bunun üçünsə ölkələr öz potensialına 
uyğun istehsal və ixrac məhsullarını seçməli və həmin sahələrdə ixtisaslaşa bilmək üçün resurslar-
dan səmərəli istifadə edə bilməlidirlər, yəni istehsalı optimallaşdırmalıdırlar.  Heckscher-Ohlin 
nəzəriyyəsinin təhlili zamanı əksər hallarda 6 fərziyyə irəli sürülür: 
 Nəqliyyat xərclərinin və ticarət maneələrinin aradan qaldırılması; 
 Əmtəə və xidmətlərin satışı bazarında mükəmməl rəqabətin təmin olunması; 
 Bütün istehsal faktorları nəzərə alınmalıdır; 
 İstehsal funksiyaları iki əmtəənin həmişə müxtəlif faktor intensivliyi göstərməsinə səbəb 

olur; 
 İstehsal funksiyaları əmtəələr üzrə fərqlənsə də ölkələr üzrə oxşardır; 
 Zövqlər fərdlər üzrə fərqlilik göstərsə də əksər ölkələrdə oxşar tendensiya hakimdir, xüsusən 

də həyat üçün əhəmiyyətliliyi yüksək olan məshul və xidmətlərdə və strateji məhsullarda. 
Stolper-Samuelson Nəzəriyyəsinə əsasən məhsulun qiymətindəki artım həmin məhsulun isteh-

salı ilə məşğul olan sənayedə intensiv istifadə olunan faktor qiymətlərinin artmına səbəb olur. Və 
eyni zamanda həmin sənayedə olan digər faktorların qiymətini azaldacaqdır [3, s.94]. 

Ezeala Harrisona görə yeni ticarət nəzəriyyəsi (New Trade Theory – NTT ) yeni böyümə nəzə-
riyyəsindən irəli gəlir. Yeni böyümə nəzəriyyəsi iqtisadi artımı təmin edən bir sıra amilləri vurğu-
layır ki, onları aşağıdakı kimi vermək olar: 

- Texnoloji inkişaf; 
- Texnoloji inkişafın determinantları; 
- Yeni bilik və bacarıqların tətbiqi; 
- Təhsilin inkişafı; 
- İnnovativ yeniliklərə açıqlıq. 
Beynəlxalq ticarət zamanı bəzi ölkələr Proteksionist siyasət yeridirlər. Proteksionist siyasət 

yeridən ölkələrin əsas məqsədi isə daxili bazarda yerli istehsal məhsullarının satışını artırmaq və 
ümumilikdə idxal məhsullarından asılılığı aradan qaldırmaqdır. İndi isə həmin prosesin necə  
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getdiyinə nəzər salaq: 
- İdxal məhsulları ölkəyə daxil olan zaman tətbiq olunan gömrük rüsumlarının miqdarı artı-

rılır; 
- İdxal məhsullarına tətbiq olunan əlavələr həmin məhsulların ölkə daxilindəki satış qiymətini 

artırır və belə olan halda istehlakçılar həmin məhsul və xidmətlər üçün yerli alternativlərin axta-
rışına çıxmış olur; 

- Yerli istehsalı təşviq etmək üçün sahibkarlara və biznes fəaliyyəti ilə məşğul olanlara xüsusi 
subsidiyalar verilir və ya vergi ödəmələri zamanı güzəştlər edilir, beləliklə də xərcləri azalan sa-
hibkar və biznesmenlər üçün istehsala daha çox maliyyə yatırımı etmək imkanı yaranır; 

- Satış və gəlirləri artdıqca istehsal olunan məhsul və xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyətində 
də artım müşahidə olunur; 

- Bir istehsal sahəsində baş verən bu dəyişiklik düzgün idarə olunduqda əlaqəli məhsul və 
xidmətləri təklif edən digər istehsal sahələrinə də təsir göstərmiş olur; 

- Eyni zamanda həmin istehsal sahəsi üzrə yerli kadrların yertişməsinə və həmin sahədə yerli 
istehsal təcrübələrinin formalaşmasına səbəb olmuş olur. 

Lakin proteksionizmin ölkə iqtisadiyyatı üçün mənfi sayıla biləcək tərəfləri də mövcuddur və 
vaxtında müdaxilə edilmədikdə ciddi böhranlara səbəb ola bilər [9, s.32]. Həmin mənfi cəhətlərə 
nəzər salaq: 

- Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin zəifləməsinə səbəb olur; 
- Ölkə daxilindəki biznes sahələrinə qoyula biləcək investisiyanın qarşısını alma təhlükəsi 

mövcuddur; 
- Beynəlxalq təcrübənin çatışmazlığı yerli istehsalın inkişafına da əngəllər törədə bilər; 
- Monopoliyalaşmanın yaranmasına səbəb ola bilər; 
- Beynəlxalq ticarətdə əvvəllər əldə edilə bilən tərəflər arasındakı güzəştdən məhrum olunur. 
Azad Ticarət Zonası 
1944-cü il tarixli Tariflər və Ticarət haqqında Baş Sazişin XXIV maddəsinə uyğun olaraq Azad 

Ticarət Zonası (bundan sonra - FTA) dedikdə, ticarətin rüsumların və digər məhdudlaşdırıcı qay-
daların tətbiq olunduğu iki və ya daha çox gömrük ərazisindən ibarət qrup başa düşülür.  Azad 
Ticarət Zonasına daxil olan ölkələr arasındakı ticarət zamanı qoyulan əngəl, əlavə rüsumlar ləğv 
edilir (bəzi istisnalar olmaqla). 

Bu cür sazişlər Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tərəfindən müəyyən edilmiş, bütün ÜTT üzvləri-
nin bir-birinə ayrı-seçkilikdən kənar vahid rejimi təqdim etməli olduğu ən əlverişli idarəetmə 
rejimindən ibarətdir. ÜTT – FTA sazişlərinin bağlanmasına mane olmur, bir şərtlə ki, bu cür saziş-
lər azad ticarəti təşviq etsin və onun üzvləri ilə üçüncü ölkələr arasında ticarəti məhdudlaşdırmasın 
[1, s. 57]. 

Bu gün FTA regional inteqrasiyanın ən geniş yayılmış formasıdır. Məsələn, Ümumdünya Tica-
rət Təşkilatına (ÜTT) bildirilmiş qüvvədə olan regional ticarət sazişlərinin 84 faizi FTA sazişləri-
dir. Bu tendensiya olduqca sadə izah edilə bilər. Belə sazişi imzalamaq üçün milli qanunvericiliyin 
və ya tariflərin uyğunlaşdırılmasına ehtiyac yoxdur, tərəfdaşların coğrafi yaxınlığı da vacib deyil 
və s. 

Eyni zamanda, FTA sazişləri strateji bazarlara çıxışı tənzimləyir. Bu o deməkdir ki, onlar iqtisa-
di sektorların lazımi səviyyədə inteqrasiyasına imkan verir, eyni zamanda bu ölkələrin suverenli-
yinin maksimum dərəcədə qorunub saxlanmasını təmin edir və maksimum səy göstərirlər. 

Müvafiq tədqiqatların nəticələri göstərir ki, FTA sazişlərinin sayı ildən-ilə artmağa meyillidir. 
Bunu statistika sübut edir: 1995-ci ilə qədər 124 belə saziş ÜTT-yə bildirilmişdir. 15 yanvar 2012-
ci il tarixinə Ümumdünya Ticarət Təşkilatı 319 FTA sazişini qüvvədə saxlayır [5, s.61]. 

Beləliklə, FTA sazişi Avrasiya İqtisadi Komissiyası haqqında 18 noyabr 2011-ci il tarixli Sazişə 
uyğun olaraq Avrasiya İqtisadi Komissiyası (AİK) tərəfindən idarə olunan mühüm ticarət siyasəti 
alətidir və bu, AET-ə üçüncü ölkələrə münasibətdə ticarətin qurulması üzrə fəaliyyətini həyata 
keçirmək hüququ verir. 
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Logistika və Beynəlxalq ticarətin ümumi təsviri 
Logistika, malların vaxtında və yaxşı formada çatdırılması üçün təchizat və daşımaların idarə 

edilməsidir. əməliyyatların idarə edilməsi logistika sənayesinin bir hissəsidir və müasir rəqabətli 
dünyada səmərəli və ucuz əməliyyatların yerinə yetirilməsi zərurəti böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Logistikanın idarə edilməsi ticarətin yaxşılaşdırılması üçün əhəmiyyətli ola bilər. Ticarət logis-
tikası ilə bağlı dövlət siyasəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki logistikanın səmərəliliyi düzgün 
hazırlanmış hökumət siyasətindən asılıdır. Effektiv ticarət logistikası həm də dövlət tənzimləmə-
ləri, firma səviyyəsində inzibati və əməliyyat prosedurları, təchizat zəncirləri və malların daxilə 
və xaricə hərəkəti üçün milli ticarət prosedurları kimi logistikanın institusional aspektləri ilə bağ-
lıdır. Son iki onillikdə müşahidə edilən beynəlxalq ticarət həcmlərinin sürətli genişlənməsi həm 
də çətin, bahalı və vaxt aparan ticarət kimi əməliyyat bürokratiyasının nizama salınmasını tələb 
edir [7, s. 98]. 

Mürəkkəb ticarət-inzibati prosedurları daha çox səmərəsizliyə səbəb ola biləcək korrupsiyanın 
yaranması üçün lazım olan şəraiti yaradaraq işin effektivliyini aşağı sala bilər. 

İdarəetmənin zəif olduğu və ticarət əməliyyatlarını və prosedurlarını tənzimləyən qurumların 
qeyri-səmərəli olduğu ölkələrdə treyderlər gömrük işçiləri kimi dövlət sektoru işçiləri ilə münasi-
bətdə əhəmiyyətli çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Onlar vaxt aparan yoxlama prosedurları (malların 
rəsmiləşdirilməsi üçün lazımsız imzaların tələb olunması) vasitəsilə gömrük rəsmiləşdirilməsini 
çətinləşdirə bilər. 

Bazar strukturu həm də logistik xidmətləri çətinləşdirə bilər və əməliyyat səmərəliliyinin yük-
səldilməsi yolunda maneə rolunu oynaya bilər. Rəqabətli logistika xidmətləri olmadıqda bütün 
əməliyyatların şirkətin özü tərəfindən həyata keçirilməsi (xərcləri azaltmaq məqsədilə) treyderlər 
üçün daha yüksək xərclərə çevrilir, çünki logistika xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində rəqabət 
qabiliyyəti logistika xidmətinə tələbatıın az olması səbəbi ilə monopoliyalaşdırıla bilər. 

Vasitəçilərin logistika və ticarətdə rolu 
Alıcıların, satıcıların, idxalçıların və ixracatçıların və ya beynəlxalq mal və ya xidmətlərin mü-

badiləsinə ehtiyacı olan hər hansı digər iştirakçıların razılaşa bilmədiyi və ya razılığa gələ bilmə-
diyi və işlərin nəzarətdən çıxdığı vəziyyətlərdə vasitəçilər çox faydalıdır. Vasitəçilər daha sonra 
onlar arasında müəyyən bir əlaqə növü kimi çıxış edirlər [8, s. 77]. 

Logistika vasitəçiləri şirkətlər adından malların və xidmətlərin istehsalçılardan son istehlakçıla-
ra daşınmasını, saxlanmasını, paylanmasını təşkil edən tərəflərdir. Logistika xidmət təminatçıları 
(Logistic Service Providers -LSP) şirkətin məhsullarına əlavə dəyər verir. Onlar mümkün riskləri 
minimuma endirməklə yanaşı, göndərmə xidmətlərini yerinə yetirməkdə təcrübəyə malikdirlər. 
LSP-lər şirkətin təchizat zəncirində mühüm rola malikdirlər, çünki onlar təchizat zənciri üçün 
lazım olan bütün müvafiq məlumatları əldə etmiş olurlar. Şirkətlər öz təcrübə səviyyələrinə əmin 
olmalıdırlar. 

 
Nəticə 

Yerli bazarlardakı rəqabət qabiliyyətinin son zamanlardakı həlledici ünsürlərindən birinə çev-
rilən logistika eyni zamanda beynəlxalq ticarətin inkişafında xüsusi yer tutmaqdadır. Səmərəli lo-
gistik xidmətin tətbiqi sayəsində məhsullar daha az itki, xarabolma, sınma, qırılma, əzilmə və s. 
bu kimi problemlərlə üzləşdiyi üçün məhsulun satışı zamanı dəyərinin artmasına da gətirib çıxarda 
bilər. 

Keyfiyyətli logistika xidmətlərinin təklifi ölkədə logistika xidmətlərini həyata keçirtmək üçün 
vacib olan infrastrukturun olması ilə də əlaqəlidir. Logistika şirkətinin yerləşdiyi ərazinin ticarət 
üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olması təklif olunan logistka xidmətlərinin keyfiyyətinə təsir göstə-
rən əsas amillərdən hesab olunur. 

Beynəlxalq ticarətdə logistikanın əhəmiyyəti danılmazdır və xüsusilə də son zamanlarda qlo-
ballaşmanın sürətlənməsi ilə də bu fəaliyyət növü xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Bey-
nəlxalq ticarətdə həlledici rol oynayan bir çox ölkə yüksək institusional mürəkkəbliyə səbəb olan 
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transsərhəd daşımalarda iştirak edir. Yüklərin daşınması, qəbulu, saxlanması eyni zamanda yüksək 
infrastrukturlu nəqliyyat yollarının da qurulmasını tələb edir. 

Nəqliyyatın önəmi məhsulların vaxtında, xarab olmadan mənzil başına çatdırılmasında özünü 
göstərir. Eyni zamanda nəqliyyat yollarının kəsişməsində yerləşməsi həmin ərazilərdə yerləşən 
logistika xidmətlərinin təminatı fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin praktiki təcrübə qazanmasına 
da kömək edir. 
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Теория и концептуальные основы логистика и международная торговля 
 

Резюме 
Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать логистику и международ-

ную торговлю отдельно, а также изучить их влияние друг на друга, и в то же время иссле-
довать влияние этого воздействия на устойчивые торговые отношения между странами. 
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Методология работы заключается в том, что методология, примененная в ходе 
исследования, сравнивает роль основных теорий и других теоретико-научных знаний, 
связанных с международной торговлей, и анализирует их практическую применимость. 

Прикладное значение исследования заключается в том, что оно закладывает основу 
для текущих и будущих исследований взаимосвязи между логистическими посредниками 
и развитием международной торговли, подчеркивая важность логистических посредников. 

Результаты исследования заключаются в том, что, оценивая роль логистики в меж-
дународной торговле и важность анализа текущих аспектов развития международной тор-
говли, можно увеличить вклад, который логистика может внести в развитие международ-
ной торговли, и тем самым повысить экономическое развитие стран, являющихся участни-
ками торговли. 

Оригинальность и научная новизна исследования заключается в подчеркивании важ-
ности деятельности поставщиков логистических услуг и полученного ими опыта для клиен-
тов, тем самым обращая внимание на проблему лояльности клиентов, с которой могут 
столкнуться компании, осуществляющие оказание логистических услуг, имеющие недавно 
вышел на рынок. 

Ключевые слова: логистика, торговля, международная, международная торговля. 
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Theory and conceptual basics of logistics and international trade 
 

Summary 
The purpose of the study is to analyze logistics and international trade separately, as well as 

to examine their impact on each other, and at the same time to investigate the impact of this impact 
on sustainable trade relations between countries. 

The methodology of the work is that the methodology applied during the research compares 
the role of the main theories and other theoretical-scientific knowledge related to international 
trade and analyzes their practical applicability. 

The applied significance of the study is that it lays the groundwork for current and future 
research on the relationship between logistics intermediaries and international trade development, 
highlighting the importance of logistics intermediaries. 

The results of the study are that by evaluating the role of logistics in international trade and 
the importance of analyzing the current development aspects of international trade, it is possible 
to increase the contribution that logistics can make to the development of international trade and 
thus to boost the economic development of the countries that are parties to the trade. 

The originality and scientific innovation of the research consists in emphasizing the 
importance of the activities of logistics service providers and the experience they have gained for 
customers, thereby drawing attention to the customer loyalty problem that may be faced by 
companies that implement logistics service provision that have recently entered the market. 
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ÖLKƏNİN İQTİSADİ İNKİŞAFINDA HAVA NƏQLİYYATININ YERİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı və milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
baxımından Hava nəqliyyatının rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi istiqamətində təklif və töv-
siyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – problemə sistemli yanaşma əsasında müqayisəli təhlil, qiymət-
ləndirmə metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – araşdırma əsasında əldə edilmiş nəticələrdən hava nəqliyya-
tının rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı nəzəri və təcrübi problemlərin həll olunma-
sında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – hava nəqliyyatı ilə yükdaşımaların həyata keçirilməsinin səmərəliliyi 
və əlçatanlığı ilə bağlı tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə nəqliyyatın regional iqtisadi inkişafa təsiri-
nin qiymətləndirilməsi dörd istiqamətdə müəyyən edilmişdir. Hava nəqliyyatının digər nəqliyyat 
növləri ilə müqayisədə üstünlükləri araşdırılmışdır. Hava nəqliyyatının qlobal iqtisadiyyatda 
rolunun güclənməsi Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının (IATA) proqnozlarında öz ək-
sini tapmışdır. Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin inkişafı, onların rəqabət qabiliyyətinin artı-
rılması, beynəlxalq tələblərə cavab verən və bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına 
yönəlmiş sistemin formalaşdırılması ilə bağlı təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.  

Açar sözlər: hava nəqliyyatı, rəqabət qabiliyyəti, iqtisadi inkişaf, nəqliyyat qiyməti, nəqliyyat 
infrastrukturu. 

 
Giriş 

Ölkə iqtisadiyyatı bir çox amillərin təsiri altında inkişaf edir. Sabit iqtisadi artımın təmin edil-
məsində təkcə milli iqtisadiyyatın tərkib hissəsi deyil, həm də iqtisadi məkanın formalaşmasında 
mühüm amil olan nəqliyyatın xüsusi rolu vardır. Nəqliyyat daxili və beynəlxalq bazarların forma-
laşmasının əsasını təşkil edir, onların inteqrasiyasında mühüm rol oynayır, milli təsərrüfat siste-
minin bütün regionlarına və iqtisadi komponentlərinə çıxışı təmin edir. Nəqliyyat digər infra-
struktur sahələri ilə yanaşı, cəmiyyətin həyatının əsas şərtlərini təmin edir, onun sosial, iqtisadi, 
xarici siyasət və digər məqsədlərinə çatmaq üçün mühüm vasitədir. Nəqliyyat - texniki qurğular 
və rabitə vasitələrinin məcmusunun köməyi ilə sərnişinlərin və yüklərin daşınmasına cəmiyyətin 
həyati tələbatını təmin edən istehsal sahəsidir, burada daşıma konkret xidmət kimi öz bazar 
dəyərinə malikdir.  

Nəqliyyat xidmətlərinin dəyəri 
Nəqliyyat xidmətlərinin dəyəri daşınma zamanı maddi forması dəyişməz qalan daşınan mal-

ların qiymətinin artmasına təsir göstərir [1,2]. Nəqliyyat bazar infrastrukturunun bir hissəsi olmaq-
la, fiziki olaraq əmtəə mübadiləsini həyata keçirir və əhaliyə xidmətlər göstərir, eyni zamanda, 
bazar subyekti kimi fəaliyyət göstərir, xidmətlərini satır, malların və əhalinin daşınmasını həyata 
keçirir. Müxtəlif nəqliyyat növləri bu xidmətləri müxtəlif yollarla təmin edə bilər və beləliklə, 
nəqliyyat xidmətləri bazarını formalaşdırır [3]. Elmi tədqiqatlar sektorunda müasir nəqliyyat-
logistika komplekslərinin fəaliyyətinin və inkişafının təhlilinin iqtisadi və nəzəri əsasları forma-
laşmağa başlayır ki, bu da mühüm iqtisadi kateqoriya kimi nəqliyyat xidmətlərinin yerini, rolunu 
və əhəmiyyətini müəyyən etməyi tələb edir. Nəqliyyat iqtisadiyyatı sahəsində alimlərin tədqiqat- 
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larının təhlili zamanı nəqliyyatın regional iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi üçün dörd 
istiqamət müəyyən edilmişdir: 

1) nəqliyyatın resurslar və satış bazarlarının mövcudluğuna təsir dərəcəsinin qiymətləndirilmə-
si; 

2) regionda sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlili; 
3) regionda investisiya fəaliyyətinin təhlili; 
4) nəqliyyat xidmətlərinin istehlakçıları arasında istehsalın yerləşdiyi yerdə infrastrukturun 

mövcudluğu və keyfiyyətinin əhəmiyyətinin dərəcəsi ilə bağlı sorğuların aparılması. 
E.Matsenqa və M.Ravn [4, s. 663] hesab edirlər ki, sənayeləşmiş ölkənin və onun əhalisinin 

rifahı əhəmiyyətli dərəcədə nəqliyyat xərclərinin səviyyəsindən və onların azaldılmasından asılıdır 
və nəqliyyat xidmətlərinin dəyərinin 15%-dən 20%-ə qədər azalması məhsul və xidmətlərin is-
tehlakının 1,5% artmasına səbəb olur. 

P. Samuelson tərəfindən təklif edilən və “aysberq xərcləri yanaşması” kimi tanınan nəqliyyat 
xərclərinin qiymətləndirilməsi üçün təklif olunan üsula uyğun olaraq, nəqliyyat “daşıma prose-
sində olan məhsulun gizli istehlakıdır”, çünki məhsulun qiyməti istehsal yerində bazar qiymətin-
dən aşağıdır. 

Nəqliyyat xərcləri daşınma prosesində resursların sərf olunması ilə əlaqədardır, nəqliyyat tarifi 
daşınma məsafəsindən və daşınan malın istehlak xüsusiyyətlərindən asılıdır. Daşıma prosesində 
malın maddi forması dəyişmir və malın daşınması xidmətinin müştərisi malın təhlükəsiz şəkildə 
təyinat yerinə mümkün qədər tez çatdırılması şərti ilə malın son qiymətində daşınma xərclərinin 
payının azaldılmasında maraqlıdır. Hava nəqliyyatı müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilmə-
sini ən effektiv şəkildə təmin etməyə qadirdir, çünki o, ən yüksək sürət, daşınma vaxtının proq-
nozlaşdırıla bilməsi, yüklərin çatdırılmasının yüksək təhlükəsizliyi ilə xarakterizə olunur ki, bu da 
öz növbəsində yük istehsal edən şirkətlərə nəqliyyat vasitələrinə vaxtında və səmərəli çıxış imkanı 
verir, resurs və satış bazarları və beynəlxalq ticarətin böyüməsinə töhfə verir. Hava nəqliyyatının 
digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə üstünlükləri aşağıdakılardır: 

- qısa nəqliyyat müddəti; 
- tranzit zamanı yükün yüksək səviyyədə təhlükəsizliyi və nəticədə yüklərin sığortası üçün aşağı 

xərclər (daşımanın etibarlılığı və təhlükəsizliyi hesabına); 
- malların çatdırılması üçün gözlənilməz və təxirəsalınmaz şərtlər nəzərə alınmaqla müxtəlif 

həcmli və ölçülü malların daşınması imkanı (daşıma vaxtının qısalması, gediş və təyinat məntəqə-
lərinin coğrafi əlçatanlığı, malların yüklənməsi və boşaldılmasının daha yüksək muxtariyyət sə-
viyyəsinə görə); 

- daşınma vaxtının daha dəqiq hesablanması (proqnozlaşdırılması) imkanı. Digər nəqliyyat növ-
ləri ilə müqayisədə daşımanın yüksək qiyməti hava nəqliyyatının çatışmazlıqlarından biri hesab 
olunur. Tədqiqatlarda [5], hava nəqliyyatında 1 tkm-ə düşən daşımaların orta qiyməti avtomobil 
nəqliyyatında 1 tkm-in maya dəyərindən 10 dəfə, dəmir yolu nəqliyyatından isə təxminən 30 dəfə 
yüksək olsa da, daşıma məsafəsi artdıqca bu fərqlər azalır. Hava nəqliyyatının yüksək qiyməti 
həmişə müştərinin daha yüksək ümumi xərcə sahib olacağı demək deyil, çünki hava nəqliyyatı 
qablaşdırma, sığorta və saxlama xərclərinə xeyli qənaət edə bilər və bəzi hallarda hava nəqliyya-
tının qiyməti digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə kiçik yüklərin konsolidasiya prosedurunun 
səmərəli tətbiqi ilə daha aşağı ola bilər. 

Hava nəqliyyatının qlobal iqtisadiyyatda rolunun əhəmiyyətini Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı 
Assosiasiyasının (IATA) aşağıdakı məlumatları sübut edir [9]: 

- dünya ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təxminən 8%-i və ya 2,7 trln. ABŞ dolları mülki 
aviasiyanın payına düşür, iqtisadiyyatın digər sektorlarına təsirin multiplikativ təsiri hesabına dün-
ya ümumi daxili məhsuluna daha böyük töhfə verilir; 

- qlobal hava nəqliyyatı sənayesi 65,5 milyon insan üçün iş yeri yaradır; 
- Beynəlxalq ticarətin bütün mallarının dəyər ifadəsində 35%-i, çəkisinə görə təxminən 6%-i 

və həcmcə 0,5%-i hava nəqliyyatı ilə daşınır. Avropa İttifaqında mülki aviasiyanın fəaliyyəti üçün 
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5,5 milyona qədər iş yeri yaradılıb və mülki aviasiyanın Avropa İttifaqının ÜDM-ə illik birbaşa 
töhfəsi 110 milyard avro təşkil edir. IATA araşdırmasına [9] görə, bütün yük şirkətlərinin təxmi-
nən 80%-i hava nəqliyyatının onların biznesinin səmərəliliyinin artırılmasına əhəmiyyətli təsir 
göstərdiyini hesab edir, onların 60%-i isə biznesin inkişafı üçün hava nəqliyyatından istifadəni 
vacib hesab edir. 

Oksford Universitetinin mütəxəssisləri hesablamışlar ki, malların istehsalçıdan istehlakçıya da-
şınmasına sərf olunan 480 saat vaxt mallara 16% gömrük rüsumunun tətbiqinə bərabərdir [10]. 

Buna görə də yüklərin çatdırılmasının yüksək sürəti digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə hava 
nəqliyyatının əsas üstünlüyüdür. 

Müəlliflərin fikrincə[6], nəqliyyatın sosial həyatın müxtəlif aspektlərinə təsirinin təhlili onun 
bazarların inkişafına, logistika sistemlərinin formalaşmasına, ictimai istehsalın səmərəliliyinin 
artırılmasına və sosial-iqtisadi inkişafa təsirini, ölkələrin iqtisadi təhlükəsizliyini araşdırmağa im-
kan verir. Nəqliyyatın inkişafı ölkə və regionların iqtisadiyyatının digər sahələrinin inkişafından, 
onların işgüzar fəallığının səviyyəsindən və investisiya cəlbediciliyindən, ticarət və sənaye isteh-
salının inkişafından, coğrafi mövqeyindən, əhalinin gəlir səviyyəsi və həyat keyfiyyətindən, onun 
ölkə iqtisadiyyatının inkişafının əsas makroiqtisadi göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun dina-
mikasından birbaşa asılılığını müəyyən edir. Nəqliyyat kompleksi ümumi daxili məhsulun dina-
mikası, əsas yük əmələ gətirən sənaye sahələrində istehsal, xarici iqtisadi fəaliyyət və investisiya 
fəaliyyəti ilə müəyyən edilən sərnişin və yüklərin daşınmasına olan tələbatı ödəməlidir. Aparılan 
tədqiqatlara [7] görə, nəqliyyat xidmətlərinin tədarükü nəinki mövcud tələbata cavab verərsə, həm 
də onu üstələsə, bununla da əlavə nəqliyyat axını formalaşdırsa və işgüzar fəallığın artırılması 
üçün ilkin şərtlər yaratsa, nəqliyyat kompleksinin ən səmərəli inkişafı təmin ediləcəkdir ki, bu da 
sənaye istehsalının artmasına, büdcənin rentabelliyinə və yeni iş yerlərinin açılmasına töhfə 
verəcək.  

Hava nəqliyyatının rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi 
Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin inkişafı, onların rəqabət qabiliyyətinin artırılması, bütün 

nəqliyyat növlərinin səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi, vahid nəqliyyat məkanının yaradılması, beynəlxalq 
tələblərə cavab verən və bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına yönəlmiş sistemin for-
malaşdırılmasında sistemli yanaşma lazımdır. Sahənin rəqabətinin təhlili və Maykl Porterin [8, s. 
40] biznes strategiyasının işlənib hazırlanması metodologiyasından istifadə etməklə hava yük ba-
zarının inkişaf amillərini təhlil etmək mümkündür  ki, bu da rəqabət üstünlüyü yaratmaq və məhsul 
və ya xidmətin uzunmüddətli gəlirliliyini təmin etmək yollarını əks etdirir. 

Porterin beş qüvvəsinə aşağıdakılar daxildir: bazarda yeni oyunçuların meydana çıxması təhlü-
kəsinin təhlili, əvəzedici xidmətlərin meydana çıxması təhlükəsinin təhlili, təchizatçıların təsirinin 
təhlili, bazar iştirakçıları arasında istehlakçıların (müştərilərin) təsirinin təhlili, rəqabətin təhlili. 
Hava nəqliyyatı sənayesində dövlət tənzimləməsinin mürəkkəb və spesifik sistemi mühüm rol 
oynayır ki, bu da yeni oyunçuların bazara daxil olması üçün maneədir. 

• Bazara yeni oyunçuların daxil olması təhlükəsinin təhlili. Aviasiya biznesinin yaradılması 
əhəmiyyətli kapital qoyuluşu tələb edir, çünki hava gəmisi həm alınma (lizinq), həm də sahiblik 
(istismar) dəyəri baxımından yüksək dəyərli aktivdir. Beləliklə, bu bazarda yeni oyunçuların 
meydana çıxması üçün maneələr kifayət qədər yüksəkdir. 

• Əvəzedici xidmətlərin yaranma təhlükəsinin təhlili. Bir çox mallar alternativ nəqliyyat növləri 
ilə (dəniz, dəmir yolu və avtomobil yolu) daşına bilər. 

DHL, FedEx, Amazon, Google kimi aparıcı qlobal şirkətlər təcili hava poçtlarının çatdırılması 
üçün pilot layihələr həyata keçirirlər. Bu daşımalar, bir qayda olaraq, kiçik ölçülü dronlarla (mul-
tikopterlər) həyata keçirilir. Beləliklə, digər nəqliyyat növləri ilə eyni vaxtda xidmət keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi ilə yüklərin çatdırılma müddətinin və maya dəyərinin azaldılması hava gəmiləri ilə 
yüklərin daşınması üçün təhlükədir. 

• Təchizatçı təsirinin təhlili. Aviasiya bazarı xidmət bazarıdır. Buna görə də xidmətin göstəril-
məsi onun istehlakçı tərəfindən alınması ilə bağlıdır. Həmçinin, xidmətin maddi forması yoxdur, 
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ona görə də xammal almağa ehtiyac yoxdur. Bununla belə, bütün aviaşirkətlər avadanlıq, ehtiyat 
hissələri, təyyarə yanacağı almalıdırlar. 

Hava nəqliyyatı xidmətlərinin göstərilməsi üçün tədarük olunan materialların spesifikliyini nə-
zərə alaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, təchizatçılar arasında rəqabətin olmaması, habelə müəy-
yən materialların əvəzolunmazlığı təchizatçıların keyfiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 
Burada əsas xidmət göstərənlər hava limanlarıdır, onlar təyyarələri qəbul edir, uçuş-enmə zolaq-
larını təmin edir, yerüstü və hava limanı xidmətləri göstərir və s. Uğursuz hava nəqliyyatı şəbəkə-
sinin formalaşması məhz onlarla səmərəli işdən asılıdır. Aviaşirkətlər həmçinin bütün nəqliyyat 
xərclərinin dörddə birindən çoxunu təşkil edən yanacaq təchizatçılarından asılıdır. Yanacağın qiy-
məti qalxan kimi şirkətlər nəqliyyat xərclərini azaltmaq və ya tarifləri qaldırmaq yollarını axtar-
mağa məcbur olurlar. Aviaşirkətin bazarda rəqabətli mövqeyi göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin 
keyfiyyətindən və qiymətindən asılıdır ki, bu da əsasən aviasiya avadanlığı təchizatçıları və ona 
texniki qulluq və xidmət göstərilməsi üçün xidmət təminatçıları ilə münasibətlərdən asılıdır. Daşı-
ma qabiliyyəti, daşıma diapazonu, müxtəlif növ yükləri, o cümlədən iriqabaritli, yüksək əməliyyat 
səmərəliliyi ilə daşımaq imkanı baxımından bazarın tələbatına cavab verən yeni tipli təyyarələrin 
əldə edilməsi mühüm rəqabət üstünlüklərindən birinə çevrilir.  

• İstehlakçıların (müştərilərin) təsirinin təhlili. Burada iri nəqliyyat və ekspeditor şirkətlərini, 
eləcə də yanacaq-energetika kompleksi və digər hasilat sənayesindəki iri şirkətləri ayırmaq lazım-
dır, çünki onlar daşıyıcılara əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmək imkanına malikdirlər, məhz on-
lar bütün təchizat zəncirinə getdikcə daha çox nəzarət edirlər. 

• Bazar iştirakçıları arasında rəqabətin təhlili. Qlobal hava yük bazarında rəqabət üstünlükləri 
təyinat məntəqələrindən və marşrut şəbəkələrindən çox asılı olsa belə, aviaşirkətlər arasında gərgin 
rəqabət mövcuddur. Bu bazarda bir neçə daşıyıcı qrupu var: 

• İri beynəlxalq sürətli çatdırılma şirkətlərinə və maliyyə korporasiyalarına məxsus ixtisaslaş-
dırılmış yük hava yolları, ixtisaslaşdırılmış yük təyyarələri istismar edir, həm müntəzəm, həm də 
çarter uçuşları həyata keçirir. Məsələn, bunlara Atlas Air (ABŞ), Polar Air Cargo (ABŞ), Cargolux 
(Lüksemburq), UPS Airlines (ABŞ), ASL Airlines Belgium TNT Airways (Belçika), FedEx Ex-
press (ABŞ) daxildir. Qeyd edək ki, beynəlxalq təcili çatdırılma şirkətləri yüklərin hava ilə daşın-
ması imkanları ilə məhdudlaşmır. Belə hallarda şirkətlər logistika zəncirinin bütün həlqələrində 
iştirak edirlər ki, bu da göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyətini artırır və yüksək qiymətə 
baxmayaraq daşınma mümkün qədər tez həyata keçirilir. Məsələn, United Parcel Service, Inc. və 
ya sürətli çatdırılma və logistika üzrə ixtisaslaşan UPS, öz hava yolu ilə yanaşı, təchizat zəncirinin 
idarə edilməsi ilə məşğul olan bölmələrə də malikdir (UPS Supply Chain Solutions, UPS SCS) 
[11]. 

• İxtisaslaşdırılmış yük təyyarələri istismar edən əsas magistral aviaşirkətlərin müstəqil yük 
bölmələri (törəmə müəssisələri) olan ixtisaslaşmış yük aviaşirkətləri. Məsələn, bunlara Lufthansa 
Cargo (Almaniya), Air China Cargo (ÇXR), China Southern Cargo (ÇXR), Nippon Cargo Airlines 
(Yaponiya), Singapore Airlines Cargo (Sinqapur), Emirates SkyCargo (BƏƏ), Martinair Holland 
N.V. (Hollandiya) daxildir.   

• Sərnişin hava gəmiləri, digər işlərlə yanaşı, sərnişin təyyarələrindən konvertə olunmuş hava 
gəmilərində yüklərin daşınmasını həyata keçirən aviaşirkətlər. Məsələn, bunlara Asiana Airlines 
daxildir. 

Hava nəqliyyatında qiymətqoyma prosesi qiymət amillərinin xüsusiyyətləri ilə bağlı özünəməx-
sus sənaye xüsusiyyətlərinə malikdir. Amillər, uzunmüddətli təsirə malik olan və qiymət səviyyə-
sinə təsiri qısamüddətli olan ikinci dərəcəli olmaqla, daxili və xarici olur. Daxili amillərə nəqliyyat 
xidmətlərinin dəyərini təşkil edən uçuşla bağlı xərclər daxildir. Xarici amillərə makroiqtisadi mü-
hit, dünyada və regionlarda sosial-iqtisadi, siyasi, ekoloji və epidemioloji vəziyyət, digər nəqliyyat 
növlərinin təsiri nəzərə alınmaqla rəqabət mühiti, eləcə də Azərbaycanda yük əmələ gətirən səna-
yelərin və humanitar missiyaların inkişafının təsirini nəzərə alaraq hava daşımaları bazarı daxildir. 
Dünyada və regionlarda epidemioloji vəziyyət kimi xarici faktordan danışsaq, o zaman 2020-ci 
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ilin mart ayından etibarən hava nəqliyyatı yeni COVID-19 koronavirus infeksiyasının yayılmasın-
dan ciddi çətinliklər yaşamağa başlayıb. Səyahət məhdudiyyətləri ilə kəskinləşən hava nəqliyya-
tına tələbatın kəskin azalması bütün maraqlı tərəflərin (hava yolları, hava limanları, aeronaviqasiya 
xidmətləri orqanları, təyyarə istehsalçıları və hava gəmilərinə xidmət sənayesi) gəlirlərinə və pul 
vəsaitlərinin hərəkətinə təsirlər də daxil olmaqla, əhəmiyyətli mənfi təsirlərlə nəticələndi. COVID-
19-un mülki aviasiyaya iqtisadi təsirini izləyən və vəziyyətin inkişafı ilə əlaqədar vəziyyət Bey-
nəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) [12] tərəfindən proqnozlaşdırılır. SARS və ya MERS 
viruslarının səbəb olduğu əvvəlki pandemiya epidemiyalarının bərpası kəskin V-şəkilli ssenari ilə 
təxminən 6 ay çəkdi, COVID-19-dan sonrakı bərpa ssenarisi müşayiət olunan iqtisadi tənəzzül 
səbəbindən bu müddət çərçivəsindən kənara çıxa bilər. ICAO-nun hesablamalarına görə [12], 
2019-cu ildə dünyada mülki aviasiyanın fəaliyyəti ilə əlaqədar sərnişin haqları, əlavə dəyər vergisi, 
gömrük və immiqrasiya hesabına müxtəlif səviyyəli büdcələrə vergi daxilolmalarının həcmi 136 
milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Mülki aviasiyanın öz milli iqtisadiyyatı üçün yaratdığı birbaşa və dolayı iqtisadi faydaları nə-
zərə alaraq, dövlətlər bütün maraqlı tərəflər (aviaşirkətlər, hava limanları, aeronaviqasiya xidmət-
ləri orqanları, təyyarə istehsalçıları və hava nəqliyyatı sahəsində) arasında iqtisadi maraqların op-
timal balansını təmin edəcək mexanizmlər hazırlamalıdırlar. Bugünkü koronavirus pandemiya 
böhranı aviasiya sənayesinə görünməmiş iqtisadi təsirlər formalaşdırıb və hava nəqliyyatının çatış-
mazlıqlarını üzə çıxarıb. Hava nəqliyyatının böhrandan sonrakı bərpasına aparan yol misli görün-
məmiş tədbirlər, o cümlədən innovativ həllərdən istifadə və onların milli hökumətlər tərəfindən 
həyata keçirilməsini tələb edir. 

Elektron ticarətin sürətləndirilmiş artımı, təchizat zəncirinin logistikasının təkmilləşdirilməsi 
və sürətləndirilməsi, daha möhkəm, paylanmış və idarə olunan təchizat zəncirinin yaranması, pi-
lotsuz uçuş aparatlarının (PUA) istehsalının inkişafı, kiçik təyyarələrin sayının artması,tutumlu 
özəl təyyarələr, ixtisaslaşmış yük hava yollarının törəmə müəssisələrinin yaradılması yolu ilə iri 
uzunmüddətli aviaşirkətlərin biznes diversifikasiyasının artması, nəticədə ixtisaslaşdırılmış yük 
təyyarələrinə ehtiyacın artması gözlənilir.  

 
Nəticə 

Beləliklə, sosial-iqtisadi inkişafı və milli təhlükəsizliyi (ölkə ərazisinin nəqliyyat əlaqəsi də 
onun tərkib hissəsidir) təmin etmək üçün həm aviasiya sənayesi, həm də hava nəqliyyatının və 
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı dövlətin əlaqələndirilmiş siyasəti tələb olunur. Bir 
tərəfdən, sərnişinlərin və yüklərin ölkə ərazisində daşınması imkanlarına dair tələbləri tənzimləyən 
“nəqliyyata əlçatanlığın minimum standartları”nın yaradılmasına və həyata keçirilməsinin təmin 
edilməsinə yönəlmiş tədbirləri, hava daşımalarının subsidiyalaşdırılması mexanizmlərindən istifa-
də, infrastrukturun istismara yararlı vəziyyətdə yaradılması və saxlanmasının maliyyələşdirilmə-
sini və s. gücləndirmək lazımdır. Digər tərəfdən, aviasiya avadanlığı parkının seçimi, tələblərin 
onun xüsusiyyətlərinə uyğunlaşması, regionların sosial-iqtisadi və təbii-coğrafi xüsusiyyətləri və 
infrastruktur obyektlərinin parametrləri ilə optimal şəkildə əlaqələndirilməlidir. Bu baxımdan, yer-
li və regional aviaşirkətlərin məqbul baza şəraitinə, təkmilləşdirilmiş uçuş və eniş xüsusiyyətlərinə 
malik müasir və təhlükəsiz təyyarələrin hazırlanması məqsədəuyğundur. 
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Роль воздушного транспорта в экономическом развитии страны 

 
Резюме 

Цель исследования - разработка предложений и рекомендаций по обеспечению кон-
курентоспособности воздушного транспорта с точки зрения социально-экономического 
развития и национальной безопасности страны. 

Методология исследования – сравнительный анализ, методы оценки, основанные на 
системном подходе к проблеме. 

Значимость исследования - результаты, полученные на основе исследования, могут 
быть использованы для решения теоретических и практических задач, связанных с 
обеспечением конкурентоспособности воздушного транспорта. 

Результатами исследования являются разработка рекомендаций по эффективности и 
доступности авиаперевозок. 

Оригинальность и научная новизна исследования - в статье оценивается влияние 
транспорта на региональное экономическое развитие по четырем направлениям. Изучены 
преимущества воздушного транспорта по сравнению с другими видами транспорта. Уси-
ление роли воздушного транспорта в мировой экономике отражено в прогнозах Междуна-
родной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Были сделаны предложения и рекомен-
дации по развитию объектов транспортной инфраструктуры, повышению их конкурентос-
пособности, формированию системы, отвечающей международным требованиям и направ-
ленной на развитие экономики Азербайджана в целом. 

Ключевые слова: воздушный транспорт, конкурентоспособность, экономическое 
развитие, транспортные цены, транспортная инфраструктура. 
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The role of air transport in the economic development of the country 
 

Summary 
The purpose of the study is to develop proposals and recommendations for ensuring the 

competitiveness of air transport in terms of socio-economic development and national security of 
the country. 

Research methodology - comparative analysis, evaluation methods based on a systematic 
approach to the problem. 

The significance of the study - the results obtained on the basis of the study can be used to 
solve theoretical and practical problems related to ensuring the competitiveness of air transport. 

The results of the study are the development of recommendations on the efficiency and 
availability of air transportation. 

Originality and scientific novelty of the research - the article assesses the impact of transport 
on regional economic development in four areas. The advantages of air transport in comparison 
with other modes of transport are studied. The growing role of air transport in the global economy 
is reflected in the forecasts of the International Air Transport Association (IATA). Proposals and 
recommendations were made on the development of transport infrastructure facilities, increasing 
their competitiveness, forming a system that meets international requirements and is aimed at 
developing the economy of Azerbaijan as a whole. 

Key words: air transport, competitiveness, economic development, transport prices, transport 
infrastructure. 
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TƏSƏRRÜFAT SUBYEKTLƏRİNİN RƏQABƏT ÜSTÜNLÜKLƏRİNİN TƏMİN 
EDİLMƏSİNİN  LOGİSTİK ŞƏRTLƏRİ VƏ ONLARA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 

 
Xülasə 

Marketinq menecmentin verdiyi imkanlar daxilində müasir idarəetmə metodlarından istifadəyə 
əsaslanmaqla bazar seqmentinin genişləndirilməsi, bazar payının artırılması, potensial alıcıların 
real alıcılara çevrilməsi sahəsində ayrı-ayrı bazar subyektləri arasında gedən iqtisadi mübarizə ilə 
səciyyələnən rəqabət bazarın vacib atributu, onun mövcud olmasının əsas müəyyənedici amilidir. 

Xarici bazarlarda rəqabət üstünlükləri qazandırmağa imkan verən hazır məhsulun keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi ona gətirib çıxarır ki, firmalar istehlakçılara göstərilən logistik xidmətlərin keyfiy-
yətini də yüksəltməyə məcburdurlar. Daha doğrusu, rəqabət və rəqabət mübarizəsi məhsul isteh-
salına çəkilən məcmu xərclərin azaldılmasına, məhsulların potensial diferensiasiya mənbələrinin 
müəyyənləşdirilməsinə, istehsal və mübadilə sferasında resurslara qənaət rejiminin gözlənilməsinə 
köməklik göstərir və bunun üçün stimul yaradır. Bu baxımdan konkret məhsul və xidmətlər baza-
rında fəaliyyət göstərən firma və şirkətlərin rəqabətqabiliyyətliliyi bu bazarda anoloji subyektlərlə 
müqayisədə rəqabətə dözümlülük qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur.  

Açar sözlər: rəqabətqabiliyyətliliyi, rəqabət üstünlükləri, təsərrüfat subyektləri, logistik xid-
mətlər, logistik əməliyyatlar və funksiyalar. 

*** 
Mütəmadi olaraq araşdırmalara məruz qalan, bazar iqtisadi sisteminin əsas atributu və iqtisadi 

nəzəriyyənin mühüm elementi hesab edilən rəqabət ən geniş yayılmış anlayış olmaqla bu gün də 
dünya miqyasında iqtisadçılar tərəfindən tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Belə ki, A.Smit, 
D.Rikardo, D.S.Mill, Y.Şumpeter, E.Çemberlin, C.Robinson, A.Kurno, F.Ecuort, P.Hayne, 
A.Marşall, C.Keyns, F.Hayek, K.Makkonnell, S.Bryu və M.Porter kimi klassik və neoklassik 
iqtisadi məktəbin nümayəndələri tərəfindən aparılan iqtisadi təqdqiqatlarda rəqabət kifayət qədər 
geniş araşdırılmışdır. 

1. Rəqabəti alıcı və satıcını vahid müstəviyə gətirən bazarın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edən 
və rəqabət nəzəriyyəsinə kifayət qədər mühüm töhfələr vermiş klassik iqtisadi məktəbin banisi 
A.Smitə  görə  o, bazar uğrunda mübarizədə  fərdi davranış kateqoriyasıdır və “rəqabət iştirakçı-
ların fəaliyyətini tənzimləyən bazarın (görünməz əlin) özüdür” [7]. A.Smit ilk dəfə olaraq rəqabə-
tin şəxsi maraqları və istehsalın iqtisadi səmərəliliyini balanslaşdırdığı, mənfəət normasını tənzim-
ləyərək əmək və kapitalın optimal bölüşdürülməsini təmin etdiyini nəzəri surətdə sübut etməklə 
rəqabət nəzəriyyəsini inkişaf etdirmişdir. 

Rəqabət üstünlüyünün yaradılmasının yollarını müəyyənləşdirən və onların əldə edilməsi üsul-
larını tədqiq edən M. Porter firmanın fəaliyyətini “dəyər əlavə etmə zənciri” ilə xammalın, material 
resurslarının əldə edilməsi və bu əsasda məhsul istehsalı və satışdan sonrakı servis xidmətinə qədər 
sistemli yanaşma prinsipindən istifadə etmişdir. Dəyərin əlavə ediməsi zəncirindən hər bir fəa-
liyyət növündən son məhsulun və ya xidmətin dəyərinin yüksəldilməsində istifadə oluna bilər [6]. 

Beləliklə, bazar münasibətləri sisteminin formalaşması intensivliyi yeni xammal mənbələrinin 
axtarılması, yeni məhsul və texnologiyaların yaradılması, yeni təşkilat tipinin formalaşması baxı-
mından rəqabətin əhəmiyyətini artırır. Rəqabət mübarizəsinin xarakterinin əsaslı formada dəyiş-
diyi belə bir şəraitdə  bazar uğrunda gedən mübarizədə hər bir təsərrüfat subyektinin iqtisadi fəaliy-
yətinin xarakteri də dəyişir, onlar xarici mühit amillərinin təsiri altında  rəqabətin doğurduğu 
tələblərə adaptasiya olmaq məcburiyyətində qalırlar.   
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Hal-hazırda firmaların logistik prinsiplərdən istifadə etməklə rəqabət qabiliyyətinin yüksədil-
məsi uzunmüddətli bir proses olmaqla aktual problem hesab edilir və mərhələli şəkildə həyata 
keçirilir. Hər bir mərhələnin xarakterik cəhətlərini təhlil etmiş olsaq görərik ki, logistik texnolo-
giyalardan  istifadə edən firmalar birinci mərhələdə məhsul və göstərilən xidmətlərin  keyfiyyətini 
yüksəltməklə yeni bazar seqmentləri əldə etməyə çalışırlar. Təbii ki, hər bir bazar üçün tipik hesab 
edilən bu növ yanaşmaya rəqib firmalar da üstünlük verdiklərindən keyfiyyət parametri üzrə rə-
qabət üstünlüyünə nail olunması müəyyən müddətdən sonra əhəmiyyətli hesab olunmur. Bu zaman 
transaksiyon xərclərin azaldılması ilə xarakterizə olunan ikinci mərhələ daha vacib hesab edilir. 
Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, həm məhsulun (göstərilən xidmətin) keyfiyyətinin yüksəldilmə-
sinə, həm də transaksion xərclərin azaldılmasına eyni vaxtda nail olmaq mümkündür. Bütün bəra-
bər şərtlər daxilində logistik sistemin iştirakçılarının iqtisadi maraqları və ümumlogistik sistemin 
effektivliyi baxımından məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi prioritetlik kəsb edir.  

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, rəqabət üstünlükləri hər bir təsərrüfat subyektinin özünün 
iqtisadi fəaliyyətini hansı metod və üsullara əsaslanaraq təşkil etməsindən asılı olmayaraq məqsəd 
auiditoriyası üçün nəzərdə tutulan məhsulları istehsal etməklə (xidmətləri göstərməklə) təmin edi-
lir.   

Rəqabətdə üstünlük əldə etmək istəyən istənilən firma və ya şirkət öz müştərilərinə dəyərli 
məhsulların təqdim edilməsi, şirkətin rəqibləri tərəfindən mənimsənilməsi çətin olan iqtisadi vər-
dişlərdən istifadəsi kimi mühüm amillərə əsaslanmalıdır.  

Bazar münasibətləri sistemində öz iqtisadi fəaliyyətini ətraf mühit amillərinin təsiri altında qu-
ran və buna adaptiv formada uyğunlaşan hər bir təsərrüfat subyekti logistik idarəetmə texnologi-
yalarından istifadə etməklə  fəaliyyət göstərdiyi mövcud bazar seqmentini genişləndirir və bununla 
da bazarda kifayət qədər rəqabət üstünlüyü əldə etmiş olur. Daha dogrusu, logistika, logistik 
texnologiya təsərrüfat subyektlərinə rəqabət aparmaq üçün yeni imkanlar yaradır.  

Logistik metod və prinsiplərdən istifadəyə əsaslanan istehsal - satış texnologiyası, daha doğru-
su, material resurslarının və hazır məhsulların hərəkətinin və bölüşdürülməsinin logistik təşkili 
həm istehsal, həm də mübadilə sferasına  mənsub subyektlər arasında işgüzar aktivliyi stimullaş-
dırmaqla bərabər rəqabət mübarizəsi və onun dərinləşməsi vasitəsinə çevrilir. Bazar iqtisadi sis-
teminin daxili təbiətindən doğan azad rəqabət bu iqtisadi sistemin normal fəaltyyət göstərməsi 
üçün tələb olunan inistitutlar bərqərar olduqca və onların fəaliyyətini tənzimləyən sivil normativ 
– hüquqi baza formalaşdıqca daha geniş vüsət alır və onun fəaliyyət spektri daha da genişlənir.   

Rəqabətin faydası və ya onun pozitiv nəticələri adətən resursların səmərəli bölüşdürülməsi və 
istifadəsi, innovasiya, o cümlədən texnoloji yeniliklər, istehlakçıların rifahının təmin edilməsi və 
bir sıra hallarda iqtisadiyyatın  strukturunun təkmilləşdirilməsi kimi qiymətləndirilir.    

Deməli, bazar münasibətləri sistemində logistik idarəetmə konsepsiyası əsasında fəaliyyət 
göstərən hər bir təsərrüfat subyektinin məhz ayrı-ayrı fəaliyyət istiqamətləri üzrə məhsul istehsalı 
və servis xidmətinin göstərilməsi ilə əlaqədar  işləri necə təşkil etməsi ona rəqabət üstünlükləri 
qazandırır. Başqa sözlə, firma və şirkətlər rəqabət üstünlüklərinə istehsal (məqsəd bazarlarının və 
ya seçilmiş seqmentlərinin bu və ya digər istehsal-texniki təyinatlı və  xalq istehlakı mallarına cari 
və potensial tələblərinin kəmiyyət və keyfiyyətcə  ödənilməsi üçün məhsulların hazırlanması) – 
kommersiya fəaliyyətini bazarda funksional rəqib hesab edilən digər subyektlərlə müqayisədə 
minimum xərclərlə optimal və əlverişli formada təşkil etməklə nail ola bilərlər. Bunun üçün isə 
bazar iqtisadiyyatının daxili immanent xassəsi əsas götürülməklə məhz material resurslarının və 
hazır məhsulun ilkin yaranma mənbəyindən son istehlak yerlərinə nəqledilməsi ilə əlaqədar yerinə 
yetirilən bütün əməliyyatlara çəkilən xərclər minimumlaşdırılmalı [L(x)=min(Ix+Tx+Sx)], coğrafi 
baxımdan istehsal və istehlak məntəqələri bir-birinə yaxın yerləşdirilməlidir. 

Aparılan tədiqiqatların nəticəsi göstərir ki, son istehlakçıların əldə etdikləri əmtəəlik məhsul-
ların dəyərinin 70%-i logistik əməliyyatlar və funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xərclər-
dən ibarətdir [3]. 
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Bazar iqtisadi sisteminin tələblərindən irəli gələrək firmaların bazar payının  artırılması və xərc-
lərin azaldılması nöqteyi-nəzərindən ikili funksiyanı yerinə yetirən logistikanın başlıca məqsədi 
bazar subyektlərinin iqtisadi maraqları, eləcə də istehlakçıların cari və potensial tələbatlarının tam 
ödənilməsi nəzərə alınmaqla material resurslarının istehsal və mübadilə sferasında optimal bölüş-
dürülməsindən ibarətdir.   

Ümumiyyətlə, təsərrüfat subyektlərinin rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsinin logistik şərt-
ləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

Birincisi, bazar iqtisadiyyatının tələb, təklif, qiymət və rəqabət kimi  elementləri istehsaldan 
onun texniki-iqtisadi cəhətdən təmilləşməsini tələb etməsi, bölüşdürmə və satış proseslərinin get-
dikcə mürəkkəb xarakter alması səbəbindən, eləcə də iqtisadi proseslərdə müəyyən və zəruri isti-
qamətlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından təsərrüfat subyektlərinin, biznes vahidlərinin logisti-
kaya, məhsulyeridilişi logistikasına və ehtiyatların idarəedilməsinə marağının artmasını aktuallaş-
dırdı. 

Ekspert qiymətləndirmələrinə görə məhz logistik metodlardan istifadə ehtiyatların səviyyəsini 
30-50%, məhsulların hərəkətinə sərf edilən vaxtın isə  25-45% azalmasına imkan verir. İstehsal 
proseslərində və kommersiya fəaliyyətində logistik idarəetmə metodlarından istifadə edilməsi 
müəssisələrdə ehtiyatların həcminin 30-70% azalmasına, əmək məhsuldarlığının 25-50% artması-
na, məhsulun  maya dəyərinin təqribən 30%, məhsulların mübadilə sferasında hərəkəti ilə əlaqədar 
tədavül xərclərinin 20% aşağı düşməsinə səbəb olur [5]. 

Məhsulların satış prosesinin mürəkkəbləşməsi ilə yanaşı, eyni zamanda bölüşdürmə proseslə-
rinə keyfiyyətinə də tələblər artır. Deməli, material resurslarının tədarükat bazarında etibarlı məh-
sul göndərənlərin axtarılıb tapılması, iqtisadi baxımdan əlverişli hesab edilənlərin seçilməsi mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəticədə bazarın müxtəlif subyektləri arasında yaranan mürəkkəb əlaqə-
lər sistemi təchizat və satış proseslərinin təşkilində mövcud mexanizmin, sxemin modifikasiya 
olunmasını tələb edir. 
İkincisi, təchizat, istehsal və bölüşdürmə üzrə ayrı-ayrı proseslərin səmərəliliyinin yüksəldilmə-

sinə diqqətin artırılması. Logistikanın qeyd edilən bu funksiyalarından ixtiyari hər hansı birinin 
qeyri-səmərəli fəaliyyəti nəticəsində logistik sistemin tarazlığı pozulur. Praktikada logistikanın 
ənənəvi məqsədi marketiqin və istehsalın məqsədləri ilə diametral fərqlənir. Belə ki, istehsal və 
əmtəəlik ehtiyatların azaldılması istehsal yerlərində və ticarət şəbəkələrində material və hazır 
məhsul qıtlığının yaranmasına bilavasitə təsir göstərdiyindən istehsal və satış şöbələri üçün heç də 
həmişə əlverişli hesab edilmir. Əgər nəqliyyat təşkilatının rəhbəri bir tərəfdən nəqliyyat xərclərinin 
azaldılmasına bilavasitə cavabdehlik daşıyarsa, digər tərəfdən o, məhsuldaşımaların həcminin artı-
rılmasında və nəqliyyat tariflərinin aşağı salınması nəticəsində ziyanların əmələ gəlməməsində 
maraqlıdırlar. Bu amili də nəzərə almaq lazım gəlir ki, öz fəaliyyətini təsərrüfat subyektlərindən 
daxil olan sifarişlər əsasında formalaşdıran tədarükat təşkilatları istehsal yerlərində və ticarət 
şəbəkələrində fasilələrin yaranmaması üçün ehtiyatların yaradılması və saxlanılmasına çəkilən 
xərclərin azaldılmasında maraqlı deyillər. Deməli, logistik funksiyaların yerinə yetirilməsi bir 
tərəfdən sistemdaxili elementlər arasında, digər tərəfdən isə logistik texnologiyalar əsasında fəa-
liyyət göstərən təsərrüfat subyektləri arasında “ziddiyyətlərin” yaranmasına  şərait yaratmaqla 
rəqabət vasitəsinə çevrilir. 

Üçüncüsü, logistik sistemlər bölüşdürmə prosesləri üzərində nəzarət funksiyasını yerinə ye-
tirmək üçün əlverişli rəqabət mühiti formalaşdırırlar. 

Müxtəlif sənaye sahələrində həm istehsalın material resursları ilə təmin edilməsinə, həm də 
hazır məhsulun bölüşdürülməsinə çəkilən xərclərin müqayisəli təhlili göstərir ki, satış qiymətində 
birinci 1.5-9%,  ikinci isə birinciyə nisbətən 2-3 dəfə çox, yəni 3-24%, təşkil edir [4]. 

Bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, məhsulların yarandığı 
yerdən son təyinat yerinə hərəkəti ilə əlaqədar ümumi vaxtın 93%-i məhz onların logistik sistemin 
bu və ya digər həlqəsindən keçməsinə sərf edilir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, məhsulun 
özünün istehsalı ümumi vaxtın yalnız və yalnız 2%-ini, son istehlak yerlərinə çatdırılması ilə əla- 
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qədar nəqletmə isə cəmi 5%-ini təşkil edir [1]. 
Dördüncüsü, elmi-texniki inqilabın logistikaya bəxş etdiyi nailiyyətlər logistik sistemlərin 

bütöv halda konsolidasiyasını gücləndirir. Buna ilk növbədə inkişaf etmiş məlumatlar bazasına və 
informasiyaların ötürülməsi sisteminə  əsaslanan güclü kompüter şəbəkəsinin bazasında sifarişləri 
emal edən sistemin köməkliyi ilə nail olmaq mümkündür. Bundan başqa, modelləşmə və kompüter 
təminatı, qərarların qəbulu logistik sistemləri formalaşdıran menecerlərə imkan verir ki, onlar 
ümumi logistik yanaşmaları və hər bir amilin dəyişilməsi ilə əlaqədar stimullaşdırıcı tədbirləri 
həyata keçirə bilsinlər.    

 Beşincisi, rəqabət şəraitində istehlakçıların maraqlarına uyğunlaşma əmtəəlik məhsul istehsal-
çılarından bu şəraitə uyğun adekvat reaksiya tələb edir. Təbii ki, rəqabətə tab gətirmək və bu 
sahədə üstünlük əldə etmək üçün sifarişlərin yerinə yetirilməsi müddəti qısaldılmalı və məhsul-
göndərmə qrafiklərinə riayət edilməlidir. Zaman amili qiymət və məhsulun keyfiyyəti ilə bərabər 
istehsalçı müəssisələrin müasir bazarda müvəffəq fəaliyyət göstərmələri və rəqabətə davamlılığını 
müəyyənləşdirən mühüm faktordur. 

Logistikaya artan maraq hər şeydən əvvəl, material resurslarının tədarükü və hazır məhsulların 
satışı üzrə müxtəlif  xərclərin kompleks uçotu və onlara  qənaətin təmin edilməsi ilə bağlıdır. İqti-
sadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, əldə edilən ümummilli məhsulun 20-
30%-i məhz logistik texnologiya ilə əlaqədardır. Bu sahədə çalışan mütəxəssislər tərəfindən müəy-
yən edilmişdir ki, logistik xərclərin 1% azaldılması kommersiya və sənaye müəssisələrində satış 
həcminin 10% artırılmasına ekvivalentdir [2].  

Altıncısı,istehsalın “kiçik partiyalarla” təşkili prinsipi istehsal yerlərinin material resursları ilə 
təminatı və hazır məhsulun satışı sistemində müvafiq dəyişikliklərin aparılmasını labüdləşdirir. 
Bir çox hallarda böyük həcmdə xammal, yarımfabrikat və son məhsulların göndərilməsi iqtisadi 
baxımdan optimal hesab edilmir. Bununla əlaqədar olaraq logistik sistemin iştirakçılarının böyük 
həcmdə anbar tutumlarının yaradılmasına tələbat aradan qalxır, kiçik partiyalarla, eyni zamanda 
ciddi vaxt müddətində yükdaşımalara tələbat artır.   

Yeddincisi, artıq logistika xərclərin azaldılmasını deyil, bütövlükdə subyektin fəaliyyət strategi-
yasını müəyyənləşdirir (şəkil 1). 

Dünya miqyasında sənayedə çəkilən ümumi xərclərin 15%-i və ticarət xərclərinin isə 20%-i 
məhz logistik əməliyyatların payına düşür. Qərb ekspertlərinin qiymətləndirmələrinə görə logistik 
əməliyyatlar bu xərcləri üç  dəfə azaltmağa imkan verir [3].       

Deməli, material axınlarının logistik sistem daxilində optimal idarəedilməsinə imkan verən lo-
gistika təsərrüfat subyektlərinin rəqabət qabiliyyətini aşağıdakı cəhətlər nəzərə alınmaqla yüksəlt-
mək imkanına malikdir:  

- potensial imkanlara malik məhsullar bazarı və onun inkişaf meyilləri dərin təhlil olunmalı; 
- məhsullar bazarının inkişaf ənənələri tələb olunan məhsulların nomenkalturası və çeşidini 

azaltmağa yönəlib;  
- məhsulların diferensiasiya ehtimalı çox zəifdir; 
- rəqiblərin marketinq və logistik  strategiyalarından asılı olaraq hər bir firma  mükəmməl hesab 

etdikləri bazar strategiyalarını dəyişmək məcburiyyətində olurlar; 
-firmanın qazandığı korporativ imic onun uzunmüddətli aktiv bazar fəaliyyətinin nəticəsidir.   
Əgər praktik təcrübəyə istinad etsək görərik ki, logistik baxımdan rəqabət qabiliyyətinə: a) 

məhsulgöndərənlər və istehlakçılarla qurulan işgüzar münasibətlər; b) tələb olunan məhsulun 
lazımi yerə, lazımi vaxtda çatdırılması ehtibarlılığı; c)  bu və ya digər logistik əməliyyatların hansı 
səviyyədə yerinə yetirilməsi kimi mühüm amillər də təsir göstərir.  

Praktik təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda məhsul istehlakçıları ilə kommersiya firmalarının 
iqtisadi maraqları bir-birindən diametral fəqlənir. Məhsulgöndərənləri əsasən yeni satış bazarla-
rının və potensial istehlakçıların axtarılmasına vaxt və maliyyə vəsaitləri sərf etmədən qurulan 
işgüzar münasibətlər kontekstində məhsul göndərmələrini müntəzəm davam etdirməklə istehsal 
yerlərində və satış şəbəkələrində fasilələrə yol verməmək maraqlandırdığı halda, məhsul istehlakçı- 
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Xərc növləri 

L(x) = min (Ix +Tx + Sx) 
burada:Ix-istehsal xərcləri;Tx-tədarükat xərcləri; Sx- satışa çəkilən xərclər 

 
Faktiki xərclər İtirilmiş məhsuldarlıq 

 

Logistik 
sistemin 

elementləri 

İdarəetmənin 
obyekti 

 Logistik əməliyyatlar və 
funksiyaların yerinə yetiril-
məsinə çəkilən xərclər 
Cəkilən xərclər icərisində: 
a) məhsulların nəqledilmə-
si - 45%; 
b) məhsulların anbarlaşdı-
rılması və saxlanması- 
25%-ə qədər xüsusi paya       
malikdir   

Ehtiyat formasında saxlanı-
lan resursların immobilizasi-
yasından yaranan itkilər 
Qr. k/K.i 
Burada:  j - növlü resursun 
qiyməti, manar/ədəd;j - növlü 
resursun sayı, ədəd; j-növlü 
resursun orta dövriyyəsi, gün; 
K- ilin uzunluğu, gün; bank 
depozitləri üzrə ssuda  
fazizlərinin dərəcəsi 

İdarəetmənin 
subyekti 

Logistik sistemin idarə  
edilməsinə çəkilən xərclər: 
-inzibati-idarəetmə aparatı 
işçilərinin əmək haqları; 
-ezamiyyət, rabitə xərcləri; 
-informasiyaların yığılması, 
təhlil və emalına  çəkilən 
xərclər; 
- icarə haqları və s. 

Logistik sistemin keyfiyyətli 
idarəedilməməsi nəticəsində 
yarana itklər  

 
Şəkil 1. Logistik xərclərin strukturu 

 
larının strateji fokusunda duran əsas məsələ vaxtlı-vaxtında keyfiyyətli məhsullarla təminat məsə-
ləsidir. Bu baxımdan logistik sistemin hər bir iştirakçısı məhsulgöndərənlər və istehlakçılar ara-
sında mənafe tarazlığına nail olunması və bu əsasda xərclərin mimimumlaşdırılması logistik  
idarəetmənin başlıca konsepsiyasını təşkil edir.  

Beləliklə, firmaların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün tələb olunan məhsulun lazımi 
yerə, lazımi vaxtda çatdırılması ehtibarlılığı heç də az təsir imkanına malik deyil. Məhsulların 
lazımi yerə, lazımi vaxtda çatdırılması ehtibarlılığının hər bir bazar, xüsusilə istehsal vasitələri və 
istehlak malları bazarı  üzrə qiymətləndirilməsi müxtəlif nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxarır. 
Təbii ki, sifarişlərin vaxtlı-vaxtında alınması və bu sifarişlərin tələb olunan standartlar səviyyə-
sində yerinə yetirilməsi (yerinə yetirilən keyfiyyətli sifarişlər təkrar sifarişlərin alınmasına səbəb 
olur) istehsal vasitələri bazarı üçün xarakterik cəhət hesab edilir. İstehlak malları bazarında uzun-
müddətli istifadə təyinatlı məhsullar həmişə bölgü və satış kanallarında olduğundan məhsulların 
vaxtında çatdırılması amili rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün o qədər də əhəmiyyətli hesab 
edilmir və etibarlılıq faktoru ehtiyatların səviyyəsindən yüksək dərəcədə asılı olmur.  

 
Nəticə 

 
Hər bir bazar subyekti özünün rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün bu və ya digər dərəcədə 

daxili  və xarici xarakterli imkanlara malikdir. Ölkə iqtisadiyyatında son illər müşahidə edilən 
iqtisadi inkişaf templəri, qeyri - neft sektorunun inkişafına yönəlik tədbirlər sisteminin verdiyi 
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iqtisadi səmərə, ölkədə istehsal edilən məhsullar üçün xarici bazarlara əlverişli çıxış imkanlarının 
yaradılması, xarici tərəfdaşlarla qurulan sıx iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi logistik xidmətlərə 
tələbatı atrırır. Təkzibedilməz həqiqət ondan ibarətdir ki, logistik xidmətlərin inkişafı həm ölkə 
daxilində, həm də onun hüdudlarından kənarda yeni müştəri - alıcı kateqoriyasının təşəkkül 
tapmasına  ilkin şərtləri formalaşdırır.  
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Логистические условия обеспечения конкурентных преимуществ хозяйственных 
субъектов и факторы, влияющие на них 

 
Резюме 

Конкуренция, характеризующаяся экономической борьбой между отдельными рыноч-
ными субсидиями в области превращения потенциальных покупателей в реальных покупа-
телей, расширения сегмента рынка на основе использования современных методов управле-
ния в пределах возможностей, предоставляемых маркетинговым управлением, увеличения 
доли рынка, является важным атрибутом рынка, главным  фактором  его существования. 
Повышение качества готового продукта, позволяющего получить конкурентные преиму-
щества на внешних рынках, привело к тому, что фирмы были вынуждены повышать ка-
чество логистических услуг, оказываемых потребителям. Скорее, конкуренция и борьба с 
конкуренцией помогают снизить себе стоимость производства продукции, выявить потен-
циальные источники различий в продукции, предвидеть ресурсосберегающие режимы в 
сфере производства и обмена. В связи с этим конкурентоспособность фирм и компаний, 
работающих на рынке конкретных товаров и услуг, характеризуется способностью выдер-
живать конкуренцию по сравнению с аналогичными субъектами на этом рынке.     

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, хозяйст-
венные субъекты, логистические услуги, логистические операции и функции.     
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Logistical conditions for ensuring competitive advantages of economic entities and factors 

affecting them 
 

Summary  
Competition, characterized by the economic struggle between individual market subsidies in 

the field of transforming potential buyers into real buyers, expanding the market segment based 
on the use of modern management methods within the opportunities provided by marketing 
management, increasing market share, is an important market attribute, a key determining factor 
in its existence. 

Improving the quality of a ready-made product that allows them to gain competitive advantages 
in foreign markets has led to firms being forced to upgrade the quality of logistical services 
provided to consumers. Rather, competition and the fight against competition helps to reduce the 
cost of producing products, identify potential sources of differences in products, and anticipate 
resource-saving regimes in the manufacturing and exchange sphere. In this regard, the 
competitiveness of firms and companies operating in the market of specific products and services 
is characterized by the ability to tolerate competition in comparison with similar subjects in this 
market. 

Keywords: competitiveness, competitive advantages, economic entities, logistical services, 
logistical operations and functions. 
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BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT DAŞIMALARINDA RƏQƏMSALLAŞMANIN XARİCİ 
TƏCRÜBƏSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sektorunda daşımaların həyata 
keçirilməsində təkmilləşdirilmə işlərinin görülməsi üçün xarici təcrübənin öyrənilməsindən ibarət-
dir. 

Tədqiqatın metodologiyası - Məqalənin yazılmasında əsasən statistik göstəricilərdən, müqayi-
səli təhlillərdən, statistik araşdırmalardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Məqalədə əldə olunan nəticələr Azərbaycan Respublikasında 
nəqliyyatın inkişaf etdirilməsində, nəqliyyat sektorunun gücləndirilməsində, digər ölkələrin nəq-
liyyat sektorunda olan yenilikləri tətbiq etməklə daha mükəmməl nəqliyyat sektoru yaratmaqda 
mühüm rol oynayacaqdır. 

Tədqiqatın nəticələri - Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sektorunda rəqəmsallaşmanın 
inkişafı üçün lazım olan inkişaf göstəricilərini aşkar etməklə nəqliyyatın daha da təkmilləşdiril-
məsi üçün yeni innovativ layihələr müəyyənləşdirilməlidir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Nəqliyyat sektorunun inkişafında beynəlxalq təcrübə 
öyrənilmişdir. Müxtəlif ölkələrin logistika və ticarət fəaliyyəti üçün yaratdığı siyasəti nəzərdən 
keçirtdik. Azərbaycanın dünyada tanınması, logistikanın və logistika dəhlizlərinin daha uzunmüd-
dətli fəaliyyəti, logistika və beynəlxalq ticarət mərkəzləri üzrə Stateji Yol Xəritəsinin effektiv iş-
ləməsi üçün hökumət tərəfindən əsasən dünya praktikasının və beynəlxalq təşkilatların verdiyi 
məsləhətlər tətbiq edilməlidir. 

Açar sözlər: strategiya, sektor, rəqəmsallaşma, ticarət, sahibkarlıq, kompleks, investisiya, 
aspekt, nəql edilmə. 

 
Giriş 

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sektorunun inkişaf etməsinin həm sosial, həm də iqtisa-
di cəhətdən ölkəyə təsiri çox böyükdür. Nəqliyyatın sosial cəhətdən inkişaf etməsi ölkədə əhalinin 
həyat rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına çox böyük təsir edir. İqtisadi cəhətdən isə ölkəmizin 
həm daxili, həm də xarici ticarət əlaqələrinin mükəmməlləşdirilməsində böyük əhəmiyyəti vardır. 
Nəqliyyatın daha da inkişaf etdirilməsi üçün həmin sektorun rəqəmsallaşdırılması, innovativ yeni-
liklərin tətbiq edilməsi mühüm amildir. Ölkəxarici ticarət əlaqələri dedikdə isə beynəlxalq yükda-
şımaları nəzərdə tutulur. Ölkəxarici nəqliyyat daşımaları müqayisədə daha çox aspektləri özündə 
əks etdirir. Nəqliyyat sektorunun xarici iqtisadi fəaliyyəti İEÖ (İnkişaf Etmiş Ölkələr) və İEOÖ 
(İnkişaf Etməkdə olan Ölkələr)-in hər birində nəqliyyat sahəsində müstəqilliyin qorunub saxlan-
masında vacib faktorlardan biri kimi hesab edilir. Yəni, nəqliyyat sektoru artıq müasir dövrdə qlo-
ballaşan dünyanın ən fəal strukturlarından biri hesab edilir. Hər bir ölkədə beynəlxalq iqtisadi pro-
seslərin həyata keçirilməsi zamanı nəqliyyat sektorunda olan xidmətlər əsasən iki və ya daha çox 
ölkə arasında predmetin yerdəyişməsini özündə birləşdirir. Aşağıdakılardan asılı olaraq bu nəqliy-
yat sektorundan fərqləndirilən xidmətlər bir-birindən asılı olaraq dəyişilir:  

• nəqliyyatın növündən: su, yerüstü, hava, boru kəməri, qarışıq xidmət aid edilir;  
• nəqliyyatın əsas əməliyyatlarının predmetindən (yük, sərnişin, baqaj);  
• nəqliyyatın əsas xarakteristikasından; quru, səpilə bilən, süzülə bilən mallardan ibarətdir. 
• daşınan malın müddətliliyindən; 
• sərhədikeçmə qaydasından (konteyner, parom və s. aiddir);  
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• malın daşınmasında olan nəqliyyatın ötürülməsi növünə görə ayrılır (birbaşa, birbaşa olma-
yan və s.). 

Latviya ölkəsində əsas nəqliyyatda yüklərin nəql edilməsi, yük dövriyyəsi üzrə yüklərin daşın-
ması, nəqliyyat rejimi üzrə yüklərin dövriyyəsi üzrə statistik cədvəl aşağıda göstərilmişdir. 
(https://admin.stat.gov.lv/system/files/publication/2021-08/Nr_17_Transports_Latvija_2021_% 
2821_00%29_LV_EN.pdf). 

Cədvəl 2.1. 
Latviya ölkəsində nəqliyyatın nəql edilməsinin illər üzrə göstəricisi 

 

 
İllər 

 

Daşınan yüklər, min.t. 
Yük daşımaları, min ton. 

Yük dövriyyəsi, mln. Tkm. 
Yük dövriyyəsi, milyon ton-km. 

Dəmir 
yolu 

Avtomobil 
nəqliyyatı 

Boru 
nəqliyyatı

Hava 
nəqliyyatı

Dəmir 
yolu 

Avtomobil 
nəqliyyatı 

Boru 
nəqliyyatı 

Hava 
nəqliyyatı

2010 49164 46809 5635 15 17179 10590 2350 18 
2015 55645 62569 4718 13 18906 14690 1965 9 
2016 47819 63389 3617 12 15873 14227 1507 11 
2017 43785 68012 3387 14 15014 14972 1411 13 
2018 49260 76703 2664 14 17859 14997 1109 15 
2019 41489 73755 2716 16 15019 14965 1129 18 
2020 24056 75705 1523 11 7979 13705 516 11 

 
Belə ki, bi nəqliyyat sektorunun inkişaf etməsində coğrafi mövqe mühüm yer tutur və buna 

görə də yerləşdiyi coğrafi mövqe və Avropa Birliyinin üzvü olan Latviya ölkəsi logistika xidmət-
lərinin həyata keçirilməsində və nəqliyyat sektorunda qəbul edilən qanunların, əməliyyatların icra-
sı, həmçinin də logistika üzvlərinin arasında baş verən münasibətlərin tənzimlənməsi proseslərini 
tam uğurla həyata keçirmişdir. Latviyanın nəqliyyat sahəsində olan həm rəqəmsallaşdırma ilə bağ-
lı, həm də logistika mərkəzlərinin inkişafında əsasən 3 strategiya vurğulanmışdır. Bu inkişaf stra-
tegiyaları əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: 

• effektiv logistika sisteminin yarardılması və aparılması; 
• bazar iqtisadiyyatına uyğun olaraq inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi; 
• informasiya-kommunikasiya və texnologiyalar baza sisteminin tətbiqinin həyata keçirilməsi;  
• digər mərkəzlərlə və ya üzvlər ilə, yəni dövlət, özəl sektorlarla qarşılıqlı birgə yükdaşıma 

xidməti göstərilməsinə lazımi şərait yaratmaq. 
Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat sektoru ilə Latviyanın logistikasının paralel, oxşar şəkil-

də inkişaf tarixi vardır. Azərbaycan Respublikasında da nəqliyyat daşımaları ildən-ilə dəyişir. Aşa-
ğıda göstərəcəyim statistik cədvəldə respublikamızda nəqliyyat sektorunda olan yüklərin 
daşınması %-lə göstərilmişdir. (https://www.stat.gov.az/source/transport/)  

Cədvəl 2.2. 
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, əvvəlki ilə nisbətən %-lə. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cəmi 100,2 100,0 101,8 101,6 102,2 80,2 
Dəmir yolu 78,4 90,6 94,0 95,9 109,1 96,1 
Dəniz 66,7 87,6 143,7 98,7 72,5 100,2 
Hava 103,2 124,0 108,1 120,2 88,0 250,3 
Boru kəməri 99,0 97,8 98,2 99,8 100,3 95,6 
Neft kəməri 99,8 96,6 96,4 97,5 93,5 89,5 
Qaz kəməri 96,8 101,2 103,3 106,2 117,1 107,6 
Avtomobil 107,0 102,8 102,4 103,1 104,0 71,8 

 
Digər statistik cədvəldə isə nəqliyyat sektorunda yükdaşınmaları %-lə deyil, 1000 ton ilə əks 

etdirilmişdir. (https://www.stat.gov.az/source/transport/) 
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Cədvəl 2.3. 
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, 1000 ton 

 

İllər  
Cəmi 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
222 373 222 461 226 419 230 144 235 288 188 629 

Dəmir yolu 17 090 15 479 14 558 13 954 15 222 14 631 
Dəniz 6 626 5 807 8 344 8 236 5 969 5 982 
Hava 129 160 173 208 183 458 
Boru kəməri 60 923 59 556 58 490 58 402 58 596 56 040 
Neft kəməri 45 672 44 129 42 559 41 491 38 787 34 720 
Qaz kəməri 15 251 15 427 15 931 16 911 19 809 21 320 
Avtomobil 137 605 141 459 144 854 149 344 155 318 111 518 

 
Belə ki, Latviya ilə Azərbaycan Respublikasının logistikasında oxşar cəhət əsasən ondan 

ibarətdir ki, respublikamız Asiya, Avropa arasında çox mühüm bir nəqliyyat dəhlizi formalaşdır-
mış, Latviya ölkəsi də öz növbəsində Avropa ilə Rusiya arasında mühüm bir tranzit mərkəzi oluş-
durmuşdur. Latviya ölkəsinin paytaxtının Riqa şəhəri olması həmin ölkənin hərtərəfli inkişafına 
səbəb olmuşdur. Çünki paytaxt şəhər həm siyasi, iqtisadi, sosial cəhətdən inkişaf etmişdir. SSRİ-
nin tərkibindən çıxdıqdan sonra, nəzər yetirsək görərik ki, Riqanın inkişaf strategiyaları üçün bir 
çox planlar tərtib edilmişdir, bu planlar startegiyası aşağıdakılardan ibarətdir: 

• plan və yaxud başqa sözlə Master Plan (1995-2005);  
• Riqa şəhərinin İnkişaf Strategiyası (2005-2018);  
• Riqa Nəqliyyat Sisteminin Rəqəmsallaşmasının İnkişaf Proqramı (2005-2018); 
• Riqa Ağıllı şəhər və yaxud Ağıllı kənd Konsepsiyasının işlənilib  hazırlanması (2002-2008) 

və digərlərinin həyata keçirilməsi. 
Riqa şəhərinin nəqliyyatı üçün işlənilib hazırlanmış bütün qərarlar, proqramlar, planlar, tikilən 

infrastrukturların demək olar ki, hamısı, həm şəhərin yerləşdiyi coğrafi mövqe, həm də bu planla-
rın uğurlu istifadə edilməsi, bu ölkədə nəqliyyatla bağlı olan uğurlu planlaşdırılma işlərinin həyata 
keçirilməsi, ölkədə olan tranzit, beynəlxalq yüklərin  nəqliyyat vasitələri əsasında daşınması, yəni, 
avtomobil, dəmiryol nəqliyyatına bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə əlaqələndirilməsi nəticəsində  Riqa-
nın logisitka mərkəzinə çevrilməsinə nail olmuşlar [2, s. 75-83].  

Çin Xalq Respublikası – Bütün ölkələr kimi Çinin də nəqliyyat sistemi öz xarakterik xüsusiy-
yətləri ilə digərlərindən fərqlənir. Çinin logistika sisteminə nəzər yetirsək görərik ki, bu sektorda 
rəqəmsallaşmanın inkişaf etməsi həm özəl sektorun canlanmasına müsbət təsirini göstərmiş, həm də 
Çinin qanunvericilik bazasının formalaşmasına, yenidən inkişafına təkan vermiş və ölkənin güclən-
məsinə, digər qonşu dövlətlərlə arasında olan sərhəd keçid siyasətinin formalaşmasına, məntəqələrin 
işinin perspektivliyinin artması yollarının tapılmasına və effektivliyin əldə olunmasına səbəb 
olmuşdur. Belə ki, Çin iqtisadiyyatında özəl sektorun cəlb olunmasına, kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişaf etməsi və dövlət və kollektiv müəssisələrin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması vasitəsi 
ilə ölkənin iqtisadiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə böyüməsinə təkan vermişdir [3, s. 7]. 

Türkiyə Cümhuriyyətinə baxsaq görərik ki, ölkə tərəfindən nəqliyyat sektorunda rəqəmsallaş-
ma ilə bağlı olan, başlanan özəlləşdirmə siyasəti mövcud olmuşdur. Özəlləşdirmə siyasəti əsasən 
1985-1998-ci illər ərzində başlamışdır. Özəlləşdirmə siyasətinin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
burada da əsas hədəf mövqeyi Türkiyə Cümhuriyyətində azad sahibkarlığın normal şəkildə fəaliy-
yət göstərməsi üçün onların hüquq sisteminin yaradılması və struktur təminatını təmin etməklə 
yanaşı, ölkəyə özəl sektor vasitəsi ilə gələn gəlirlərin normal şəkildə xərclənilməsi, nəqliyyat sek-
torunda rəqəmsallaşmanın daha da inkişaf etdirilməsi və bununla yanaşı olaraq infrastruktur layi-
hələrinin həyata keçirilməsini təmin etməkdir [9].  

Ümumi götürsək görərik ki, ölkədə bütün strukturların inkişaf etməsi həmin ölkənin iqtisadiy-
yatına çox böyük təsir göstrərir. Buna görə də Türkiyə Cümhuriyyətində Özəl sektor sahələrinin 
inkişaf etməsi ölkə iqtisadiyyatında olan gəlirlərin artmasına həm təsir göstərir, həm də xidmət 
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edir. Türkiyə Cümhuriyyətində dövlət logistikada əsasən qanunun gözətçisi rolunda iştirak edir. 
Belə ki, o, özəl sektorun cəlb olunmasına maraqlı olmalı, qoyduğu qanunlara sahibkarların riayət 
etməsini təmin etməli, cərimələrin tətbiq olunmasından öncə sahibkarlar arasında təbliğat işi 
aparmalıdır [3, s. 8]. 

Rusiya Federasiyası – Avrasiya qitəsində öz coğrafi mövqeyindən səmərəli istifadə etməsini 
hədəfləyərək, Çin və Avropa bazarları ilə əlaqələrin birləşdirilməsində ən vacib rol oynamağa çalı-
şır. Rusiyada logistikanın inkişafına təsir edən amillər: ərazinin böyük olması, dəmiryol xəttinin 
yenidən qurulmasında gecikmələr, ixrac və idxal siyasətinin inkişaf etdirilməsi üçün yeni müasir 
texnologiyaların cəlb olunmasında yaranan gecikmələr və neft sektorundan gələn gəlirlərin qeyri- 
stabil olması və bu sahəyə yatırılan dövlət investisiyalarının stabil olmaması hər biri inkişafa təsir 
edən faktorlardır. 

Rusiya 20-yə yaxın xüsusi iqtisadi zona yaratdı; əsas hədəflər xarici və daxili investisiyalar 
üçün optimal şərait yaratmaq və yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edə biləcək müasir sənaye 
komplekslərini inkişaf etdirməkdir. Nəticədə istehsalın stimullaşdırılması nəzərdə tutulur. Regio-
nal nəqliyyat və logistika infrastrukturunun inkişafı məqsədi ilə nəqliyyat mərkəzlərində dörd xü-
susi iqtisadi zona yaradılmışdır. Bölgələr Şərqi Sibirdəki Krasnoyarsk və Volqa ərazisindəki Ul-
yanovsk hava limanlarında, Xabarovsk ərazisindəki Sovetskaya Gavan limanında, Uzaq Şərqdə 
və Şimaldakı Murmansk Limanında yerləşir [3, s.40]. 

Dünya Ticarət İnstitutuna görə dünyada 570 sərbəst ticarət razılaşması imzalanıb ki, bunlardan 
370-i hələ də qüvvədədir [3, s. 11]. Avropa Birliyi (Aİ) və NAFTA-dan sonra dünyanın üçüncü ən 
böyük sərbəst ticarət zonası ASEAN 2010-cu ildə Çinin qoşulmasından sonra daha da gücləndi. 
Belə ki, azad ticarət zonasının imkanları 1,9 milyard istehlakçı, təxminən 1,2 trilyon ABŞ dolları 
həcmində ticarət dövriyyəsini və ÜDM-i 6 trilyon ABŞ dollarını əhatə edəcəkdir. Bu kimi ticarət 
zonaları ölkələrə və xarici investorlara əlavə gəlirlərin gətirilməsinə, yeni ticarət imkanlarının və 
iş yerlərinin yaradılmasına imkan yaradır. İnkişaf etməkdə olan bazarlarda sərbəst ticarət zonaları 
və buna bənzər tənzimləmələrin sayı sürətlə genişlənir. Hazırda Hindistanda 600 xüsusi iqtisadi 
zona təsdiqləmə mərhələsindədir. Braziliya, Çin, Meksika, Rusiya, Cənubi Afrika, Türkiyə və 
əlavə inkişaf etməkdə olan bazarlarda da sərbəst ticarət zonaları yaratmışlar. 

Sərbəst və ya Azad ticarət zonalarında logistika xidmətlərinin aparılmasında rəqəmsal-
laşdırma 

Ölkənin nəqliyyat sisteminin formalaşmasında, inkişaf etməsində Sərbəst və ya Azad ticarət 
zonalarının inkişaf etməsi, təkmilləşdirilməsi mühim amillərdən biri sayılır. Sərbəst və ya Azad 
ticarət zonaları, əsasən ölkənin logistika xidmətləri həmin ölkənin ərazilərinin genişlənməsinə, 
iqtisadi cəhətdən böyüməsinə böyül təsir göstərir. Sərbəst və Azad zonalarda fəaliyyət göstərən 
şirkətlər əsasən müxtəlif növ güzəştlər çərçivəsində fəaliyyət mexanizmini qurduqdan sonra fəa-
liyyət göstərməyə başlayırlar. Başqa sözlə desək, Azad ticarət zonalarının daxilində bu cür şirkət-
lər ölkə ərazisində ticarət sektorunda olan intensivliyin artmasına çox böyük təsir göstərir.            

Logistika sahəsinin inkişafında Azad zonaların təsir mexanizmi olduğu kimi Sərbəst ticarət zo-
nalarının da təsiri çox böyükdür. Sərbəst ticarət zonalarının günü-gündən inkişaf etməsi nəticə-
sində ölkədə birbaşa xarici investisiyaların yığılmasında, onların cəlb olunmasında, bundan əlavə 
olaraq da ölkənin nəqliyyat və logistika sahəsində olan inkişafetmə prosesinin iştirakında bu ticarət 
zonasının böyük təsiri vardır. Buna misal olaraq dünyada sərbəst ticarət müqavilələrinin tətbiq 
olunduğu bir necə iqtisadi birlikləri misal göstərmək olar [8]: 

• 1950-1960-cı illərdə Avropa İqtisadi Birliyi (AİB) və Avropa Sərbəst Ticarət Birliyi arasın-
da imzalanan (EFTA), Amerika, 1976-1990-cı illərdə isə Şimali Amerikanın da bu sazişi imza-
laması ilə tamamlandı; 

• Kanada, Meksika, Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ölkələr arasında həyata keçirilən 
sərbəst Ticarət Sazişi (NAFTA);  

• Braziliya, Argentina, Paraqvay, Uruqvay, Venesuela ölkələri arasında imzalanan” Mercado 
Comum do Sul”;  
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• Güneyin Ortaq Bazar və ya Mercosur anlaşması;  
• Cənub-Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyası (ASEAN) Bruney, İndoneziya, Malayziya, Filip-

pin, Sinqapur, Tayland arasında 1992-ci ildə ASEAN Sərbəst Ticarət Bölgəsini (AFTA) qurdu. 
         

Nəticə 
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sektoru lazımi şəkildə inkişaf etmişdir. Hal-

hazırda respublikada nəqliyyat sektorunun inkişafı üçün lazımi layihələr həyata keçirilir. Bunun 
üçün də beynəlxalq nəqliyyat sektorunda təcrübənin öyrənilməsi vacibdir. Azərbaycanda bununla 
bağlı Sərbəst və ya Azad ticarət zonalarında logistika xidmətlərinin aparılmasında rəqəmsallaşdır-
ma ilə də işlər aparılır. Ölkənin nəqliyyat sisteminin formalaşmasında, inkişaf etməsində Sərbəst 
və ya Azad ticarət zonalarının inkişaf etməsi, təkmilləşdirilməsi mühim amillərdən biri sayılır. 
Sərbəst və ya Azad ticarət zonaları, əsasən ölkənin logistika xidmətləri, həmin ölkənin ərazilərinin 
genişlənməsinə, iqtisadi cəhətdən böyüməsinə böyük təsir göstərir. Sərbəst və Azad zonalarda şir-
kətlər əsasən müxtəlif növ güzəştlər çərçivəsində fəaliyyət mexanizmini qurduqdan sonra fəaliyyət 
göstərməyə başlayırlar. Başqa sözlə desək, Azad ticarət zonalarının daxilində bu cür şirkətlərin 
fəaliyyət göstərməsi ölkə ərazisində ticarət sektorunda olan intensivliyin artmasına çox böyük təsir 
göstərir. Logistika sahəsinin inkişafında Azad zonaların təsir mexanizmi olduğu kimi  Sərbəst 
ticarət zonalarının da təsiri çox böyükdür. Sərbəst ticarət zonalarının ölkədə birbaşa xarici inves-
tisiyaların yığılmasında, onların cəlb olunmasında, bundan əlavə ölkənin nəqliyyat və logistika 
sahəsində olan inkişafetmə prosesinin iştirakında böyük təsiri vardır. 
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Изучение зарубежного опыта цифровизации международных перевозок 
 

Резюме 
Цель исследования. Он заключается в изучении зарубежного опыта с целью проведения 

работ по совершенствованию транспортного сектора в Азербайджанской Республике. 
Методология исследования. При написании статьи использовались статистические 

показатели, сравнительный анализ, статистические исследования. 
Прикладное значение исследования. Важность применения статьи заключается глав-

ным образом в том, что полученные в этой статье результаты заключаются в развитии тран-
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спортного сектора Азербайджанской Республики, укреплении транспортного сектора и соз-
дании более совершенного транспортного сектора путем применения инноваций в транс-
портном секторе Азербайджанской Республики. другие страны. 

Результаты исследования. В Азербайджанской Республике следует определить новые 
инновационные проекты для дальнейшего совершенствования транспорта путем определе-
ния показателей развития, необходимых для развития цифровизации в транспортной сфере. 

Оригинальность и научная новизна исследования. Изучен международный опыт раз-
вития транспортной отрасли. Мы рассмотрели политику, созданную разными странами в 
отношении логистики и торговой деятельности. Для признания Азербайджана в мире, дол-
госрочной работы логистических и логистических коридоров, эффективной работы Страте-
гической дорожной карты для логистических и международных торговых центров прави-
тельству следует в основном применять мировой опыт и рекомендации, данные меж-
дународными организациями. 

Ключевые слова. стратегия, сектор, цифровизация, торговля, предприниматель-
ство, комплекс, инвестиции, аспект, транспорт. 
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Studying the foreign experience of digitization in international transportation 
 

Summary 
The purpose of the study. It consists of the study of foreign experience in order to carry out 

improvement works in the transportation sector in the Republic of Azerbaijan. 
Research methodology. In the writing of the article, statistical indicators, comparative 

analyses, and statistical studies were used. 
Applied significance of the research. The importance of the application of the article is mainly 

that the results obtained in this article consist in developing the transport sector in the Republic of 
Azerbaijan, strengthening the transport sector, and creating a more perfect transport sector by 
applying the innovations in the transport sector of other countries. 

Results of the study. In the Republic of Azerbaijan, new innovative projects should be defined 
for the further improvement of transport by determining the development indicators necessary for 
the development of digitalization in the transport sector. 

Originality and scientific innovation of research. International experience in the 
development of the transport sector has been studied. We reviewed the policies created by different 
countries for logistics and trade activities. For the recognition of Azerbaijan in the world, the 
longer-term operation of logistics and logistics corridors, the effective operation of the Strategic 
Road Map for logistics and international trade centers, the government should mainly apply the 
world practice and the advice given by international organizations. 

Key words: strategy, sector, digitization, trade, entrepreneurship, complex, investment, 
aspect, transportation. 
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AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ ARASINDA VİZA LƏĞVİNİN TURİZMİN  
İNKİŞAFINA TƏSİRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında vizanın 
ləğv edilməsinin, o cümlədən biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişə icazənin verilməsinin 
turizmin inkişafına təsirini öyrənməkdir.  

Tədqiqatın metodologiyası – məqalənin hazırlanmasında müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə 
metodlarından istifadə olunmuş,  Bakı və Ankara hava limanlarında turistlər arasında sorğu keçiril-
miş və əldə edilmiş nəticələr təhlil olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – alınmış nəticələrdən iki ölkə arasında turizmin inkişafı ilə  
bağlı praktiki problemlərin həll olunmasında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – 2019-cu ildə Azərbaycanın Türkiyə vətəndaşları üçün vizanı ləğv et-
məsi, 2021-ci ilin aprel ayından yeni nəsil biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişə icazənin 
verilməsinin ölkəmizə Türkiyədən gələn turistlərin sayının artmasına səbəb olduğu müəyyən-
ləşmişdir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycanla Türkiyə arasında yeni şəxsiyyət vəsi-
qəsi ilə gediş-gəlişə  icazə verilməsindən sonra bu sahədə yerinə yetirilən ilk tədqiqat işidir. İki 
ölkə arasında qarşılıqlı olaraq gediş-gəlişə icazənin verilməsinin turizmin inkişafına təsiri qiymət-
ləndirilmişdir.  Bu tədbirlərin Türkiyədən Azərbaycana gələn turistlərin sayına necə təsir etdiyini 
ölçmək üçün sorğu keçirilmişdir. Toplanan sorğu məlumatlarının təhlili ilə  hər iki dövlət tərəfin-
dən atılan addımların  turizm sahəsinin inkişafında oynadığı rol müəyyənləşdirilmiş və bu sektorun 
inkişafı ilə bağlı elmi cəhətdən əsaslandırılmış təklif və tövsiyələr verilmişdir.  

Açar sözlər: yeni nəsil biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi, turizm, pandemiya,  turizm gəlirləri, 
xərclər. 

 
Giriş 

Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı iqtisadi əlaqələrin, o cümlədən 
turizmin inkişafı strateji əhəmiyyətə malikdir. Pandemiyadan öncəki dövrdə, yəni 2019-cu ildə 
Azərbaycana gələn turistlərin 10 faizini Türkiyə vətəndaşları, Türkiyəyə gedənlərin 11 faizini isə 
Azərbaycan vətəndaşları təşkil etmişdir. Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı hökumətin 
prioritetlərinə daxildir və bu sektorun inkişafına yönəlmiş əməli fəaliyyətin nəticəsində ölkəmizə 
turizm məqsədilə gələn vətəndaşların sayı dinamik olaraq artmışdır. Xüsusən də 2000-ci ildən bəri 
icra edilən dövlət proqramları, strateji yol xəritəsi, həyata keçirilən layihələr ölkənin turizm po-
tensialından daha effektiv istifadə etmək üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Regionlarında mehman-
xanalar, istirahət zonaları, əyləncə və idman mərkəzləri - Qafqaz Hotel Şəbəkəsi, Qəbələdə Qəbələ 
Turist Parkı, Qusarda möhtəşəm Şahdağ Qış-Yay Turist Kompleksi, Olimpiya İdman Kompleksi 
və s. yaradılması turizmin Azərbaycanda dövlət siyasətinin ən vacib prioritetlərindən biri olduğunu 
təsdiqləyir. 

Son illərdə  Bakıda 5 beşulduzlu mehmanxana, dördulduzlu, üçulduzlu hotellər  tikilmiş, böl-
gələrdə otelçilik ilə bağlı çox böyük işlər görülmüşdür. Bakıda, eləcə də ölkəmizin ayrı-ayrı 
regionlarında biznes, istirahət, sağlamlıq, idman turizmini inkişaf etdirmək üçün irimiqyaslı 
layihələr həyata keçirilir. Azərbyacanda əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün elektron 
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vizaların qısa müddətdə verilməsi üçün “ASAN viza” sistemi uğurla fəaliyyət göstərməyə başla-
mışdır.  

2007-ci ildə Türkiyə Azərbaycan vətəndaşları üçün viza rejimini təktərəfli şəkildə ləğv etmiş-
dir. 2019-cu ildə isə Azərbaycan Türkiyə vətəndaşları üçün anoloji addımı atmışdır. 2021-ci ilin 
aprel ayının 1-dən etibarən isə hər iki ölkənin vətəndaşları biometrik şəxsiyyət vəsiqəsilə səyahət 
etməyə başlamışlar. Araşdırma yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişə icazənin verilməsinin ölkə-
də turizmin inkişafına, Türkiyədən gələn turistlərin sayına təsirini ölçmək üçün istifadə olunan 
sorğulara əsaslanır. Toplanan sorğu məlumatları turizmin inkişafına sosial-iqtisadi təsirlərinin 
qiymətləndirilməsini təmin edir.  

Azərbaycanla Türkiyənin turizminin inkişafı və mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi 
Azərbaycanın beynəlxalq turizm əlaqələri sahəsində əsas strateji partnyorlarından biri Türki-

yədir. Türkiyə 2019-cu ildə 51,8 milyon turistlə ən çox ziyarət edilən ölkədir [16]. Azərbaycan isə 
2019-cu ildə 2,8 milyon turist qəbul etmişdir [1].  

Türkiyə Statistika Təşkilatının açıqladığı məlumatlara görə, 2019-cu ildə Türkiyənin turizm 
gəliri 34,5 milyard dollar,  adambaşına düşən turizm gəliri 647 dollar, turizm xərcləri 4,4 milyard 
dollar olmuşdur [15, s.19]. 2019-cu ildə Türkiyəyə gələn xarici vətəndaşların ən çox üstünlük ver-
diyi ölkələr - Bolqarıstan, Gürcüstan, Yunanıstan, İran və Almaniya olub.  

Azərbaycanda statistik məlumatlara əsasən, 2019-cu ildə 3,5 mlrd.dollar [11], adambaşına 
düşən turizm gəliri 122 dollar, turizm xərcləri 174.7 milyon dollar olmuşdur. 2019-cu ildə Azər-
baycana gələn xarici vətəndaşların sayına görə 5 ölkə – Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan və Səu-
diyyə Ərəbistanı üstünlük təşkil edir, gələnlərin 74%-i bu ölkələrin payına düşür.  

Məlumat üçün qeyd edək ki, 2018-ci ildə Azərbaycana dünyanın 196 ölkəsindən 2849,6 min 
və ya əvvəlki illə müqayisədə 5,7 faiz çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. Dünyada 
baş verən COVİD-19 pandemiyasından əvvəl, 2019-cu il Azərbaycana gələn turistlərin sayına görə 
rekord ili olmuşdur. Həmin  ildə Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 3 milyondan artıq 
olmuşdur. Son illərdə ölkədə turizm sektoru 3,3 dəfə böyümüş, ölkənin bu sahədə potensialı 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır. 

Apardığımız araşdırma isə göstərmişdir ki, 2010-cu ildə Azərbaycana gələn əcnəbi və vətən-
daşlığı olmayan şəxslərin ancaq 65 faizi turizm məqsədi ilə səfərlərini həyata keçirirdilərsə, 2019-
cu ildə bu sahədə vəziyyət müsbətə doğru dəyişmişdir. Statistik məlumatların təhlilindən aydın 
olmuşdur ki, 2019-cu ildə Azərbaycana gələnlərin 90 faizi turizm məqsədi ilə səfərlərini real-
laşdırmışdır. Xaricə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının isə 2010-cu ildə 57 faizi, 2019-cu ildə isə 
90 faizi turizm məqsədi ilə səfərlərini reallaşdırmışdır. 

 
Cədvəl 1 

Türkiyədən Azərbaycana gələn turistlərin göstəriciləri 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Turistlərin sayı 314 476 288 620 313 341 301 924 291 499 316 628 
gecələmələrin sayı 117 791 

 
136 671 

 
117 295 

 
118 157 

 
87 744 

 
111 612 

 
Mehmanxana və meh-
manxana tipli müəssisələrdə 
yerləşdirilmişlərin sayı 

67 562 
 

68 169 
 

69 627 
 

71 478 
 

60 765 
 

74 709 
 

mehmanxana və meh-
manxana tipli müəssisələrin 
göstərdikləri xidmətlərin 
məbləği, min manat 

1 437,7 
 

2 257,4 
 

2 291,0 
 

1 535,0 
 

8 117,1 
 

12 214,0
 

 

Mənbə: [1, s. 96]. 
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2019-cu ildə ölkəmizə gələnlərin 29 faizi Rusiya Federasiyası, 22 faizi Gürcüstan,  10 faizi 
Türkiyə, 8 faizi İran vətəndaşları olmuşdur [1, s. 23].  

 
Cədvəl 2 

2018-2019-cu illərdə Azərbaycana turizm məqsədi ilə gələnlərin bölgüsü, min nəfər 
 

 2018 2019 Faiz dəyişməsi,% 
İstirahət 1,042,417 1,164,010 +11,7 
İşgüzar 787,385 850,507 +8,0 
Qohum, dost ziyarəti 651,621 719,858 +10,5 
Müalicə 63,077 63,907 +1,3 
Dini 15,259 16,641 +9,1 
Tranzit 6,784 12,906 +90,2 
Alış-veriş 4,652 4,948 +6,4 
Digər  34,120 30,754 -9,9 
Cəmi 2,605,315 2,863,315 +9,9 

 

Mənbə: [2, s.13]. 
 
Azərbaycana gələn əcnəbilər əsasən, istirahət, işgüzar, dost və qohumları ziyarət etməyə gəlib-

lər ki, bu da turizm məqsədli ziyarətçilərin 95 faizini təşkil edib. Ziyarətçilərin 40 faizindən çoxu 
istirahət, 30 faizi işgüzar, 25 faizi dost və qohumları ziyarət, 5 faizi isə digər məqsədlə gəliblər [2, 
s.13]. 2019-cu ildə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı əvvəlki illə 
müqayisədə 13,4 faiz artaraq 5567,7 min nəfər olmuşdur [9, s. 154].   

Türkiyədən Azərbaycana gələn turistlərin səfərlərinin məqsədi daha çox Azərbaycanın tarixi, 
mədəniyyəti, mətbəxi, təbiəti ilə bağlı məlumatlar almaqdır. Azərbaycana gələn türkiyəli turistlər 
səfər üçün daha çox Bakıya üstünlük verirlər. Son illərdə isə Şəki, Gəncə, Şamaxı, Qəbələ, Quba, 
Qusar, İsmayıllı (Lahıca) və Lənkərana maraq artmışdır. Belə ki, Şəki 2016-ci ildə “Türk dün-
yasının mədəniyyət paytaxtı” elan edildiyi üçün, 2009-cu ildən  bəri davam edən Qəbələdə keçiri-
lən beynəlxalq musiqi festivalı bu bölgələrə turistlərin gəlməsinə səbəb olmuşdur. Araşdırmamız 
göstərir ki, turizm xidmətlərindən istifadə etmək arzusunda olan orta gəlirli Azərbaycan vətən-
daşları isə əsasən müalicəvi turizm xidmətlərindən yararlanmaq üçün Rusiyanı, istirahət və 
əyləncə üçün isə Türkiyə turizm bazarını seçirlər. Azərbaycanın turizm cəlbediciliyinin artırılması 
və ölkənin bu sahədəki mövcud potensialından səmərəli istifadə olunması sahəsində yürüdülən 
dövlət siyasətinin əsas hədəflərindən biri də qeyri-neft sektorunda büdcə daxilolmalarının artırıl-
masıdır. Prezident İlham Əliyevin 20 fevral 2017-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasına turist 
axınının sürətləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamı bu sahədə ötən illərdən 
tətbiq edilən islahatların uğurlu davamına təminat yaradıb. Sərəncamın tələblərinə uyğun xüsusi 
hərəkət zolaqlarının yaradılması təmin olunmuş, sərhəd buraxılış məntəqələrində keçidin sürətlən-
dirilməsi və yarana biləcək sıxlığın aradan qaldırılması məqsədi ilə əlaqələndirmə işləri təkmilləş-
dirilmişdir. Xatırladaq ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istismara buraxılması hesabına Azər-
baycana turist axınının artırılmasına əlavə imkanlar yaranacaqdır [10, s.53]. Digər tərəfdən qış 
turizminin inkişaf etdirilməsi üçün ölkəmizdə xeyli sayda dağ var. Bu dağlar Avropa və ABŞ-da 
olduğu kimi ilboyu turizm potensialına malikdir. Bu imkanlardan məqsədyönlü şəkildə istifadə 
edilməli, yay və qış turizmi ilə bağlı Türkiyə təcrübəsindən yararlanmalıyıq.   

Bu baxımdan yaxın perspektivdə Azərbaycan-Türkiyə arasında turizm əlaqələrinin daha da 
inkişaf etdirilməsi üçün potensial imkanların aşkar edilməsi vacibdir.  

Göründüyü kimi, dünya turizm sənayesində ilk yerləri bölüşən Türkiyənin turizm sahəsindəki 
təcrübələrinin Azərbaycana gətirilməsi ölkəmizdə bu sektorda beynəlxalq standartların tətbiq 
olunması, xidmətin keyfiyyətinin artırılması, ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  
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Pandemiyanın turizmə təsiri  
COVID-19 pandemiyasının təsiri ilə Türkiyə və Azərbaycanın turizm sahəsi də itkilərlə üzləş-

mişdir. Belə ki, 2020-ci ildə Türkiyəyə 15,9 milyon turist sayı (69,14% azalma), turizm gəliri 12,1 
mlrd. dollar (65,1% azalma), adambaşına ortalama xərc 762 dollar olmuşdur [18]. 2021-ci ildə 29, 
3 milyon turist sayı, turizm gəliri 24,4 mlrd. dollar, adambaşına ortalama xərc 834 dollar  olmuşdur 
[17, s. 2021]. 2022-ci ilin yanvar-may aylarında 12,7 milyon turist qəbul edib. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin məlumatına görə, Türkiyəyə gələn turistlərin 11 milyon 301 min 602 nəfərini 
əcnəbi, 1 milyon 408 min 829 nəfərini isə xaricdə yaşayan türk vətəndaşları təşkil edib. 

2020-ci ildə Azərbaycana isə 795,7 min nəfər əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər gəlmişdir 
ki, 519,4 mini turist məqsədilə gəlmişdir. 2020-ci il üzrə qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 
4,9 dəfə azalaraq 715,9 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir və turizm xidmətləri üzrə 107,5 milyon 
ABŞ dolları dəyərində kəsir yaranmışdır [12]. 2021-ci ildə qarşılıqlı turizm xidmətlərinin döv-
riyyəsi 22% artaraq 0.9 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir [13].  Amma turizm xidmətləri üzrə 
idxalın ixracı üstələməsi nəticəsində 248,9 milyon ABŞ dolları dəyərində kəsir yaranmışdır. 2022-
ci ilin yanvar-mart aylarında 468170 min turist gəlmiş [3], 2022-ci ilin  yanvar-mart aylarında 
qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 2,9 dəfə artaraq 318 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
Yanvar-mart aylarında turizm xidmətləri üzrə idxalın (196,8 mln.$) ixracı (121,3 mln.$) 
üstələməsi nəticəsində 75,5 milyon ABŞ dolları həcmində kəsir yaranmışdır. Bu dövrdə xaricə 
səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 2,7 dəfə, Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 
isə 2,1 dəfə artmışdır [14]. 

Pandemiyadan öncə Azərbaycana səfər edən əcnəbilər arasında Türkiyə vətəndaşları ilk sıra-
larda yer alırdı. 2019-cu ildə Azərbaycandan Türkiyəyə 1 milyona yaxın turist getmiş, Türkiyədən 
Azərbaycana 317 min turist gəlmişdir ki, gedişlə gəlişin arasında 3 dəfəyə yaxın fərq vardır. 
Ölkəmizə gələn Türkiyə vətəndaşlarının sayının 2 milyona çatdırılması hədəflərimizdən olmalı, 
bu hədəfə çatmaqda isə iki ölkə arasında şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişə icazənin verilməsi və 
İkinci Qarabağ savaşından sonra Zəngəzur dəhlizi mühüm rol oynayacaqdır.   

Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişin turizmin inkişafına təsiri 
2019-cu il sentyabrın 1-dən Azərbaycana 30 günədək müddətə səfər etmək istəyən Türkiyə 

Respublikasının etibarlı ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşları üçün viza tələbi ləğv edil-
mişdir. Diplomatik, xüsusi və xidməti pasportu olan Türkiyə vətəndaşları isə Azərbaycana vizasız 
gedə və hər gedişdə 90 gün qala bilərlər. Azərbaycana səfər edən Türkiyə vətəndaşlarına viza 
tələbinin ləğv edilməsi həm sahibkarlıq, həm də turizm sahələrində ciddi irəliləyişlərə gətirib 
çıxarmışdır. Türkiyədən və başqa ölkələrdən Azərbaycana gələn turistlərin dövlət sərhədinin bu-
raxılış məntəqələrindən sürətli keçidinin təmin olunması və viza sisteminin asanlaşdırılması üçün 
müvafiq normativ-hüquqi aktlar qəbul edilib, sürətləndirilmiş elektron vizanın verilməsi müddəti 
üç gündən üç saata endirilib.   

İki ölkə vətəndaşları 2021-ci ilin aprelin 1-dən etibarən yeni tip şəxsiyyət vəsiqələri ilə qarşılıqlı 
səyahət həyata keçirə bilirlər. Vizasız qalma müddəti 30 gündən 90 günədək artırılmışdır. Vizanın 
əldə edilməsinin asanlığı, biznes və mədəni əlaqələri, Avropanın üçüncü ən böyük hava limanı 
olan İstanbul Atatürk Hava Limanı ilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı arasında müntəzəm 
və nisbətən uyğun qiymətə uçuşların olması Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafı nöqteyi-
nəzərindən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Yeni tip şəxsiyyət vəsiqələri ilə qarşılıqlı səyahətin asanlaşdırılmasını sorğu vasitəsilə qiymət-
ləndirməyə çalışmışıq. Sorğuda həm azərbaycanlı, həm də türk vətəndaşları iştirak etmişdir. Sorğu 
Azərbaycan hava yolları və İstanbul beynəlxalq hava limanında, həmçinin hər iki ölkənin tur şir-
kətlərinin köməkliyi ilə 100 turist arasında keçirilmişdir. Azərbaycanda soruşulanların 58%-i qa-
dınlar, 42%-i kişilər olmuşdur. Türkiyədə isə respondentlərin 46%-i qadınlar, 54%-i kişilər olmuş-
dur. Azərbaycanda respondentlərin əsas kütləsi – yaşı 24-dən 55-ə qədər və daha çox olan insanlar 
61,5% civarında olmuşdur. Türkiyədə soğruda iştirak edən 24-55 yaş qrupuna aid respondentlər 
59,5% təşkil etmişdir. 
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Şəkil 1. Səyahətin məqsədi 
 
Azərbaycanda turistik səyahəti həyata keçirtmək istəmələri ilə bağlı suala 91,9%, Türkiyədə isə 

95,9% səyahət etmək istədiklərini bildirmişdir. Səyahətin məqsədinə gəldikdə isə 48,6%, türk 
vətəndaşları, 82,4% (Şəkil 1) Azərbaycan vətəndaşları istirahət və əyləncəni seçmişlər. Azərbay-
can-Türkiyə arasında yeni nəsil biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişə icazənin verilməsinin 
səyahətə təsirinə gəldikdə isə 86,5% türk respondentləri, 71,8% Azərbaycan respondentləri müsbət 
təsir etdiyini qeyd etmişlər.  

İki ölkə arasında gediş-gəlişin asanlaşdırılması sualına cavabı Azərbaycan vətəndaşlarının 
47,3%-i, Türkiyə vətəndaşlarının isə 40.5% iqtisadi və ticari əlaqələrin inkişafına, ölkə vətəndaş-
larının 18,2%-i, Türkiyə vətəndaşlarının 29,7%-i isə türkdilli ölkələri də bu addımın atılmasına 
təşviq edəcəyini düşünürlər (Şəkil 2). Aviabiletlərin qiymətləri ilə bağlı sualı isə sorğuda iştirak 
edənlərin 85,2%-i “qane etmir” cavablandırmışlar.  

 

 
Şəkil 2. Gediş-gəlişin asanlaşdırılması 
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Sorğunun nəticəsinə görə hər iki ölkə arasında gediş-gəlişin asanlaşdırılması, həm “Türk Hava 
Yolları”, həm də “AZAL”-ın Azərbaycan və Türkiyə arasındakı aviabiletlərinin ucuz olması Tür-
kiyədən Azərbaycana gələn turistlərin sayının artmasında çox əhəmiyyətli dərəcədə rol oynaya 
bilər.   

 
Nəticə 

2019-cu ildə Azərbaycanın Türkiyə vətəndaşları üçün vizanı ləğv etməsi, 2021-ci ilin aprelin-
dən yeni nəsil biometrik şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişə icazənin verilməsi, Zəngəzur dəhlizinin 
açılması və s. postpandemiya dönəmində ölkəmizə Türkiyədən gələn turistlərin sayının artmasına 
səbəb olacaqdır.  

Türkiyə turizm sahəsindən hər il 30-40 milyard dollar gəlir əldə edir. Ölkəmizdə isə bu vəsait 
3-4 mlrd.dollardır. Rəqəmlərin təhlili göstərir ki, ölkəmizdə bu sahədə hələ də bir sıra problemlər 
mövcuddur, göstərilən xidmətin keyfiyyəti, infrastruktur istənilən səviyyədə deyil, turizm məhsulu 
üzrə qiymətlər qonşu ölkələrlə müqayisədə bahadır. Buna baxmayaraq mövcud problemlərin həlli 
ilə bağlı ölkə rəhbərliyi çox böyük işlər görür.  Azərbaycan ilə Türkiyə arasında 2021-ci il iyunun 
15-də Şuşa şəhərində imzalanan Bəyannamə qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası üçün katalizator 
rolunu oynayacaqdır. Belə ki, birgə əməkdaşlıq, siyasi münasibətlər, iqtisadi-ticarət əlaqələri, 
mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi turizmin 
inkişafına da töhfə verəcəkdir. Bu isə yaxın gələcəkdə Azərbaycana Türkiyədən gələn turistlərin 
sayının 2 milyona çatmasına ssəbəb olacaqdır.   
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Влияние отмены виз между Азербайджаном и Турцией на развитие туризма 

 
Резюме 

Целью исследования - является изучение влияния отмены визы между Турецкой 
Республикой и Азербайджанской Республикой, а также выдачи разрешения на поездку с 
биометрической идентификационной картой на развитие туризма. 

Методология исследования - при подготовке статьи использовались сравнительный 
анализ, методы обобщения, проведен опрос среди туристов в аэропортах Баку и Анкары и 
проанализированы полученные результаты. 

Практическая значимость исследования – полученные результаты могут быть 
использованы для решения практических задач, связанных с развитием туризма между 
двумя странами. 

Результаты исследования - отмена Азербайджаном виз для граждан Турции в 2019 году 
и выдача с апреля 2021 года разрешений на поездки с биометрической ID-картой нового 
поколения привели к увеличению числа туристов, прибывающих в нашу страну из Турция. 

Оригинальность и научная новизна исследования - это первая исследовательская 
работа, проведенная в этой области после разрешения на поездки между Азербайджаном и 
Турцией с новым удостоверением личности. Оценено влияние поездок между двумя стра-
нами на развитие туризма. Был проведен опрос, чтобы определить, как эти меры влияют на 
количество туристов из Турции в Азербайджан. Путем анализа опроса и собранных данных 
была определена роль шагов, предпринятых обоими государствами в развитии туристи-
ческого сектора, и даны научно обоснованные предложения и рекомендации по развитию 
этого сектора. 

 Ключевые слова: биометрическая идентификационная карта нового поколения, 
туризм, пандемия, доходы от туризма, затраты.  
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The impact of visa cancellation between Azerbaijan and Turkey on the development of 

tourism 
 

Summary 
The aim of the study is to examine the effect of visa cancellation and issuance of travel permit 

with biometric identity card on the development of tourism between the Republic of Turkey and 
the Republic of Azerbaijan. 

Methodology of the research - comparative analysis, generalization methods were used in the 
preparation of the article, a survey was conducted among tourists at Baku and Ankara airports and 
the results were analyzed. 

Practical significance of the research - the results obtained can be used to solve practical 
problems related to the development of tourism between the two countries. 

Results of the study - It was determined that the cancellation of visas for Turkish citizens by 
Azerbaijan in 2019 and the issuance of travel permits with a new generation biometric identity 
card as of April 2021 led to an increase in the number of tourists coming to our country from 
Turkey.  

The originality and scientific novelty of the research - It is the first research study in this 
field after the permission to travel between Azerbaijan and Turkey with a new identity card. The 
effect of mutual travel between the two countries on the development of tourism was evaluated. A 
survey was conducted to identify how these measures affect the number of tourists coming from 
Turkey to Azerbaijan. By analyzing the collected survey data, the role played by the steps taken 
by both states in the development of the tourism sector was determined and scientific-based 
suggestions were made for the development of this sector. 

Key words: new generation biometric ID card, tourism, pandemic, tourism income, expenses. 
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SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ YARANA BİLƏN RİSKLƏRİN AZALDILMASI VƏ 
İDARƏ EDİLMƏSİ STRATEGİYASININ İŞLƏNMƏSİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – sənaye müəssisələrində yarana bilən risklərin azaldılması və idarə edil-
məsi strategiyasının işlənməsinin xarakterik cəhətlərinin tədqiq olunması yolu ilə ölkə sənayesi 
üçün optimal hesab edilə biləcək təklif və tövsiyələrin hazırlanmasıdır. 

Tədqiqatın metodologiyası – araşdırılan problemə hərtərəfli yanaşma, həmçinin sənaye müəs-
sisələrində yarana bilən risklərin azaldılması və idarə edilməsi strategiyasının işlənməsinin fərqli 
aspektlərdən müqayisəli təhlili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı metodlar istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında sənayenin iqtisadi ida-
rəçiliyinin təkmilləşdirilməsində iqtisadi artımın mənbəyi kimi müəyyən edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – dünyada və ölkəmizdə olan sənaye müəssisələrində yarana bilən risklə-
rin səviyyəsi nəzərə alınmaqla, onların azaldılması və idarə edilməsi üzrə təklif və tövsiyələrin 
hazırlanması. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə müəssisə risklərinin idarə edilməsi biznes 
məqsədlərinə nail olmaq üçün ağlabatan əminlik yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş dinamik proses 
kimi müəyyən edilmişdir. Bu prosesdə biznesə təsir edə biləcək mümkün hadisələr müəyyən edil-
mişdir. Bu hadisələrin səbəb ola biləcəyi riskləri biznesin risk iştahına uyğun olaraq idarə etməklə 
bağlı təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: sənaye, risk, risklərin idarə edilməsi. 
 

Giriş 
Sənaye müəssisələri artan təhlükə mənbəyidir və eyni zamanda gözlənilməz qəza və fəlakət-

lərdən, habelə qeyri-müəyyənlik şəraitində qəbul edilən qərarlardan əlavə itki ehtimalına səbəb 
olan xarici mühitin dəyişməsi şəraitində fəaliyyət göstərir. Dünya praktikasında risklərin idarə 
edilməsi prosedurlarının formalaşması yeni başlamamışdır. Eyni zamanda, risklərin idarə edilmə-
sinə ehtiyac ilk növbədə hüquqi tələblərlə deyil, şirkətlərin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin 
yüksəldilməsi, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, hesabatların şəffaflığının artırılması, 
müəssisənin sabit inkişafında səhmdarların inamına nail olmaq üçün daxili ehtiyacları ilə bağ-
lıdır. Sənaye şirkətləri risklərin idarə edilməsi prosedurlarının həyata keçirilməsi üçün qlobal təc-
rübələrə riayət etməyə çalışırlar. 

Risklərin idarə edilməsi təşkilatın bütün sahələrinə təsir göstərir və müəssisənin həm strateji, 
həm taktiki, həm də operativ bütün məqsədlərinə çatmağa yönəlib. Eyni zamanda, risklərin zama-
nında ortadan qaldırılması, risklərin azaldılması üçün ən vacib vasitələrdən biridir və ilk növbədə, 
əsas istehsalat obyektlərində baş verən qəza və fəlakətlərdən dəymiş zərərin bərabərləşdirilməsinə 
yönəlib. Sahibkarlıq risklərinin miqyasına həm makroiqtisadi, həm də mikroiqtisadi amillər təsir 
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edir. Eyni zamanda, sənaye müəssisələrinin risklərin idarə edilməsi və strateji idarə olunması pro-
sesinin optimallaşdırılması nöqteyi-nəzərindən bu amillərin hərtərəfli kompleks təhlilinə ehtiyac 
var. 

Sənaye müəssisələrində yarana bilən risklərin azaldılması və idarə edilməsi strategiyası-
nın işlənməsinin aktuallığı 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı və kapitalın hərəkətini məhdudlaşdı-
ran maneələrin aradan qalxması ilə maliyyə bazarları arasında inteqrasiya tədricən artmışdır. Lakin 
bu inteqrasiyanın gətirdiyi maliyyə liberallaşması prosesinin müsbət tərəfləri ilə yanaşı, lazımi 
makroiqtisadi şərait yaradılmadan maliyyə liberallaşmasına keçid maliyyə bazarında dəyişikliyi 
artırıb. Sənaye müəssisələrinin fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə hadisələrin dinamikliyi və mürək-
kəbliyi qeyri-müəyyənlik dərəcəsini günü-gündən artırmaqda davam edir. Dünyada artan qlobal-
laşma tendensiyası şaxələndirməni və risklərin daha kompleks şəkildə idarə olunmasını zəruri etdi. 
Daim dəyişən qlobal iqtisadi vəziyyət və daim inkişaf edən texnologiya kimi qeyri-sabit şərtlər 
müəssisələrin risklərini fərqləndirir və artırır. Risk növlərinin artması və mürəkkəbləşməsi və 
informasiya texnologiyalarının dəyişməsi nəticəsində risklərin idarə edilməsinin hesablanmasında 
ənənəvi üsullar öz yerini daha mürəkkəb təkmil ekonometrik, statistik və təkmil riyazi hesablama-
lara əsaslanan maliyyə mühəndisliyi tətbiqlərinə verməyə başlamışdır.  

Sənaye istehsalının dinamik inkişafı üzrə tədbirlər və tədbirlər sistemində istehsal aparatının 
yeni texnoloji əsaslarla təkrar istehsalı həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Mürəkkəb iqtisadi sistemlər 
olan sənaye müəssisələri (istehsalat və elmi-texniki təşkilatlar) müasir şəraitdə dinamik qarşılıqlı 
təsir göstərən daxili və xarici amillərin təsiri altında inteqrasiyaya və bu prosesin nəticəsi olaraq 
sistemli şəkildə təşkil olunmuş biznes proseslərini formalaşdırmağa meyillidirlər. Bu sistemli şə-
kildə təşkil edilmiş biznes prosesləri rəqabət qabiliyyətli məhsulun sənaye istehsalının bütün mər-
hələlərinin mövcud olduğu sahə və ya sahələrarası xarakterli müəssisə və təşkilatların kompleks-
ləridir. 

Müəssisədə yarana bilən risklərin həll yolları 
Müəssisə risklərinin idarə edilməsi səkkiz komponentdən ibarətdir.  

Cədvəl 1.1 
Müəssisə risklərinin idarə edilməsi [1] 

 

1 Daxili mühit 
2 Məqsədin müəyyən edilməsi 
3 Hadisələrin müəyyənləşdirilməsi 
4 Riski dəyərləndirmək 
5 Riski cavablandırmaq 
6 Nəzarət fəaliyyətləri 
7 İnformasiya və kommunikasiya 
8 Monitorinq 

 
Daxili mühit (nəzarət mühiti və ya daxili mühit) müəssisə risklərinin idarə edilməsi modelinin 

yuxarı hissəsində yerləşdirilir və bütün digər komponentlərin təməlində rol oynayır. Bu, müəssisə-
dəki işçilər tərəfindən risklərin necə görülməsi və qarşılanması üçün əsas təşkil edir. Daxili mühitə 
həmçinin müəssisənin risklərin idarə edilməsi fəlsəfəsi, risk iştahı və fəaliyyətindəki etik dəyərlər 
daxildir. Biznesin fəaliyyət göstərdiyi mühit də daxili mühit çərçivəsində nəzərə alınır. Biznesdə 
strategiya və məqsədlərin necə qurulacağına, risklə bağlı fəaliyyətlərin necə qurulduğuna və risk-
lərin necə müəyyən edildiyinə, risklərə qarşı necə davranılacağına və risklərin necə yönəldi-
ləcəyinə daxili mühit də təsir göstərir. Bu vəziyyətlərdə aktiv rol oynayan daxili mühit komponenti 
də bir çox elementdən təsirlənir. Bu elementlərə misal olaraq biznesin idarə edilməsinin fəlsəfəsi 
və iş üslubu, direktorlar şuralarının və onların komitələrinin funksiyaları, biznesdə yaradılmış 
təşkilati struktur və bu strukturdan asılı olaraq səlahiyyət və vəzifələrin bölüşdürülməsi, qəbul 
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edilmiş siyasət və prosedurlar göstərilə bilər. Müəssisə işçilərinə qarşı daxili audit fəaliyyətləri 
daxil olmaqla nəzarət sistemləri mövcuddur.  

Məqsədin müəyyən edilməsi elementinə biznesin strateji və əməliyyat məqsədləri, biznes tərə-
findən müəyyən edilən risk iştahı, risklərə dözümlülük və bunların hər birinin biznesin vizyonu və 
missiyası ilə əlaqəsi daxildir. Hədəfin müəyyən edilməsi prosesində bu əlaqələr biznes tərəfindən 
nəzərə alınmalıdır. Başqa sözlə, biznesin uğuruna təsir edəcək potensial hadisələri müəyyən etmək 
üçün idarəetmə fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl məqsədləri müəyyən etmək lazımdır. Korporativ 
risklərin idarə edilməsi müəssisənin riskgötürmə meylini nəzərə almaqla, müəssisənin baxış və 
missiyasına uyğun olaraq müəyyən edilmiş hədəflərin sağlam həyata keçirilməsinə kömək edir. 
Müəssisə risklərinin idarə edilməsinin sual altına düşməsi üçün rəhbərlik ilk növbədə əməliyyat, 
hesabat və uyğunluq məqsədləri daxil olmaqla strateji məqsədlərini müəyyən etməlidir. Hər bir 
müəssisə müxtəlif daxili, xarici risklərlə üzləşir və effektiv hadisənin müəyyən edilməsi, riskin 
qiymətləndirilməsi və biznesdə mövcud riskə münasibətin əsas şərti məqsədlərin müəyyən edil-
məsidir. Hər bir biznesin fərqli məqsədləri olsa da, bütün müəssisələr üçün bəzi məqsədlər möv-
cuddur və bu məqsədlər müxtəlif təsnifatlara tabedir.  

Ədəbiyyatdakı bəzi mənbələrdə hadisənin tərifi komponentinə “risk identifikasiyası” da deyilir 
[2]. Bununla belə, müəssisə riskinin idarə edilməsi tədqiqatında hadisələrin müəyyənləşdirilməsi 
konsepsiyası müəssisə risklərinin idarə edilməsi cədvəlində üçüncü komponent kimi daxil edil-
mişdir. Bu nöqtədə hadisə kimi qeyd olunan anlayış əslində riskdir. Rəhbərlik biznesdə məqsədlərə 
nail olmağa mane olacaq hadisələri (və ya riskləri) müəyyən etməlidir. Risk, məqsədlərə nail olun-
masına təsir göstərə biləcək hadisənin başvermə ehtimalıdır. Biznesin idarə edilməsi baş verərsə, 
biznesə təsir edə biləcək potensial hadisələri müəyyən edir və bu hadisələrin imkanları təmsil edib-
etmədiyini və ya məqsədlərə nail olunmasına mənfi təsir göstərə biləcəyini müəyyən edir. Mənfi 
təsiri olan hadisələr rəhbərliyin qiymətləndirilməsini və sonradan cavab verməsini tələb edən 
riskləri, yəni münasibət göstərməyi, müsbət təsiri olan hadisələr isə imkanları təmsil edir. Müəs-
sisə risklərinin idarə edilməsi biznesə mənfi təsir göstərən hadisələrin təsirini minimuma endirmək 
və müsbət təsir göstərən hadisələrin təsirini maksimuma çatdırmaq üçün müəssisələrə dəstək verir. 
Bununla belə, strategiyaların həyata keçirilməsinə və məqsədlərə nail olunmasına təsir edən bu 
hadisələri çoxsaylı xarici və daxili amillər istiqamətləndirir. Hadisənin tərifində rəhbərlik qeyri-
müəyyənliklərin mövcudluğunu qəbul edir və hadisənin baş verib-verməyəcəyini, nə vaxt baş 
verəcəyini və ya təsirini dəqiq bilmir. Rəhbərlik ilkin olaraq təsirin müsbət və ya mənfi olmasına 
diqqət etmədən həm xarici, həm də daxili amillər nəticəsində yaranan bir sıra mümkün hadisələri 
qiymətləndirir. Beləliklə, rəhbərlik nəinki mənfi təsir göstərən, həm də həyata keçirmək imkanla-
rını təmsil edən potensial hadisələri müəyyən etmək şansı əldə edir. Müəssisə risklərinin idarə 
edilməsinin bir hissəsi kimi rəhbərlik bu xarici və daxili amilləri və onların nəticəsində yarana 
biləcək hadisələrin növlərini başa düşməyin vacibliyini qəbul edir.  

Riskin qiymətləndirilməsi müəssisədə risklərin necə idarə olunacağını müəyyən etmək və bu 
istiqamətdə risk münasibətini inkişaf etdirmək üçün imkan və nəticələri nəzərə alaraq risklərin 
təhlilinə aiddir. Riskin qiymətləndirilməsi daxili nəzarət və daxili audit çərçivəsində korporativ 
risklərin idarə edilməsi komponentlərində də əsas rola malikdir. Korporativ risklərin idarə edilmə-
sinin tərkib hissələrindən olan daxili mühitin, məqsədlərin müəyyən edilməsinin və hadisələrin 
müəyyən edilməsi komponentlərinin məlumatların toplanmasına və ümumilikdə çərçivənin yara-
dılmasına töhfə verdiyini nəzərə alsaq, belə düşünmək olar ki, risklərin qiymətləndirilməsi, riskə 
münasibət, nəzarət fəaliyyətlər, informasiya-kommunikasiya və monitorinq komponentləri daha 
çox risklərə qarşı fəaliyyət sahəsidir. Bu nöqtədə riskin qiymətləndirilməsi prosesinin məlumatları 
sözügedən risklə bağlı fəaliyyətlərə istiqamət verəcəkdir. Riskin qiymətləndirilməsi prosesinin 
mühüm hissəsi kimi, rəhbərlik riskləri xas (təbii-məxsus) və qalıq (qalıq) risklər kimi nəzərdən 
keçirməlidir [3]. Təbii (təbii-məxsus) risk rəhbərlik riskin ehtimalını və ya təsirini dəyişdirmək 
üçün heç bir tədbir görmədikdə mövcud olan riskdir. Başqa sözlə, daxili risklər riski idarə etmək 
üçün heç bir tədbir görülmədikdə yaranan risklərdir. Məsələn, ehtiyatlarda olan giriş-çıxışlar üçün 
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blank hazırlanmadıqda və lazımi nəzarət tədbirləri həyata keçirilmədikdə, səhv hesablanmış və ya 
oğurlanmış ehtiyatlar ola bilər. Lakin ehtiyatların giriş-çıxış formaları hazırlanaraq doldurulsa və 
ehtiyatlara giriş-çıxışa nəzarət tədbirləri həyata keçirilərsə, ehtiyatlarda olan kənarlaşmalar mində 
birə qədər azalacaq. Bunun üçün əvvəlcə biznesdə daxili risklər müəyyən edilməli, sonra isə bu 
risklərə qarşı nəzarətin riskin təsirini məqbul edib-etməməsi təhlil edilməlidir. 

Riskin qiymətləndirilməsi prosesindən sonra müəyyən ediləcək risk münasibəti (risk reaksi-
yaları, riskə reaksiya) risklərə qarşı risklərin idarə edilməsinin fəaliyyət sahəsini təşkil edir. Qiy- 
mətləndirmə nəticəsində əldə edilən məlumatları müəssisədə risk götürmək istəyi ilə müqayisə 
edərək, təcili tədbirlər görülməsini tələb edən risklər müəyyən edilir. Daha sonra variantlar arasın-
da riskli davranışlara üstünlük verilir. 

Riskləri cavablandırmaq, riskə səbəb olan biznes bölməsini satmaq, narahatedici coğrafi ərazini 
tərk etmək və ya məhsul xəttini tərk etmək kimi fəaliyyətlər vasitəsilə biznesin riskdən yayınma-
sıdır. Çətinlik ondan ibarətdir ki, müəssisələr tez-tez məhsul xəttini tərk etmirlər və ya risk onun 
əlaqəli xərcləri ilə reallaşana qədər biznes bölməsindən uzaqlaşmırlar. Biznesin çox aşağı risk 
iştahı olmadığı halda, bütün digər şərtlər artıq mövcud olduğu halda, yalnız gələcək potensial risk 
əsasında biznesdən çıxmaq və ya məhsul qrupundan uzaqlaşmaq çox çətindir. Digər tərəfdən, 
gələcəkdə daha böyük riskin qarşısını almağa kömək edəcək bir sahəyə daxil olmaq üçün hər hansı 
bir investisiya qoyularsa, bu dəfə qaçınmaq potensial olaraq daha baha başa gələn bir strategiya 
olacaqdır. Bundan əlavə, əgər biznes rəhbərliyi riskin ehtimalını və təsirini məqbul səviyyəyə en-
dirəcək variantı müəyyən edə bilmirsə, riskə qarşı uyğun risk münasibəti kimi yayınma variantı 
seçilməlidir [4]. Azaltma riskin ehtimalını, təsirini və ya hər ikisini azaltmaq üçün tədbirlər gör-
mək deməkdir. Risklərin mənfi təsirləri ehtimalını azaltmaq və ya risklərin mənfi təsir dərəcəsini 
zəruri tədbirlərlə azaltmaq üçün həyata keçirilən fəaliyyətlərdir. Məsələn, maliyyə institutu sis-
temlərinin üç saatdan artıq işləməməsi riskini qiymətləndirərkən belə hadisənin təsirini qəbul edə 
bilməyəcəyinə qərar verə bilər. Bu halda, biznes bu ehtimalı azaltmaq üçün qabaqcıl ehtiyat sis-
temlərinə və texnologiyasına investisiya edə bilər. 

Nəzarət fəaliyyətləri müvafiq risk münasibətlərinin mövcud olmasını təmin etməyə kömək 
edən siyasət və prosedurlardır. Bu nəzarət fəaliyyətləri müəssisədəki bölmələrin hər səviyyəsində 
həyata keçirilir [5]. Biznesdə risk münasibəti seçildikdən sonra rəhbərlik bu risk münasibətlərinin 
vaxtında və effektiv şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün lazımi nəzarət tədbirlərini 
həyata keçirməlidir. Ümumi istifadə edilən nəzarət fəaliyyətləri yüksək səviyyəli hesabatlar, fəa-
liyyətin idarə edilməsi, informasiya prosesləri, fiziki nəzarətlər, fəaliyyət göstəriciləri, vəzifə və 
məsuliyyətlərin ayrılması kimi sıralana bilər. Qeyd olunan fəaliyyətlər müxtəlif təşkilati səviyyə-
lərdə işçilər tərəfindən həyata keçirilən və biznesə məqsədlərinə çatmaq üçün irəliləməyə imkan 
verən bir çox prosedurlardan yalnız bir neçəsidir. Müəssisələrin strukturlarından asılı olaraq nəza-
rət fəaliyyətini şaxələndirmək mümkündür. Müəssisələr tərəfindən öz risk münasibətləri üçün bir 
neçə nəzarət fəaliyyətinin birləşməsindən istifadə etmək ümumiyyətlə üstünlük təşkil edir. Nəzarət 
fəaliyyətinin müəyyən edilməsində vurğulanmalı olan məqamlardan biri də müəssisədə nəzarətin 
optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsidir. Nəzarət fəaliyyətləri müəssisədə davam edən gündəlik 
işlərə mane olmamaq üçün çevik olmalıdır, eyni zamanda hədəflərə və idarəetməyə çatma imka-
nını dəstəkləmək üçün sərt olmalıdır. 

Bütün müəssisələr biznesin idarə edilməsi ilə bağlı daxili və xarici hadisələr və fəaliyyətlər 
haqqında geniş məlumat əldə edir. Bu məlumat işçilərə korporativ risklərin idarə edilməsi və digər 
öhdəliklərini yerinə yetirmək imkanı verən formada və vaxt çərçivəsində ötürülür. İnformasiya və 
kommunikasiya müəssisə risklərinin idarə edilməsi prosesinin hər mərhələsində, onun bütün kom-
ponentlərində və nəzarət vasitələrinin qiymətləndirilməsində mərkəzi rol oynayır [6]. Riskləri 
müəyyən etmək, qiymətləndirmək və onlara cavab vermək, biznesi idarə etmək və məqsədlərinə 
çatmaq üçün təşkilatın bütün səviyyələrində bilik tələb olunur. İnformasiya sistemləri həm biz-
nesdə, həm də xarici amillərdən yaranan məlumatlardan istifadə etməklə, riskləri idarə etmək və 
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məqsədlərinə uyğun olaraq əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək üçün məlumat, rabitə isə məlu-
matın müəssisə daxilində aşağı, yuxarı və üfüqi şəkildə dövriyyəsidir. Aşağıya doğru ünsiyyət 
işçilərin rəhbərliyin planlarından xəbərdar olması və məlumat axınının yuxarı səviyyədən aşağı 
səviyyəyə keçməsi deməkdir. Yuxarı ünsiyyət aşağı səviyyədən yuxarı səviyyəyə doğru ünsiyyət-
dir. Yüksək rəhbərliyə məlumat verən işçilər belə ünsiyyətə misaldır. Üfüqi rabitə eyni səviyyədə 
olan bölmələr arasında ünsiyyətdir. Müəssisədə kompleks müəssisə risklərinin idarə edilməsi 
sisteminin yaradılması və saxlanması üçün müştərilər, təchizatçılar, səhmdarlar və işçilərlə əlaqə 
saxlayan risklərin monitorinqi və kommunikasiya sistemlərinin hazırlanmasına ehtiyac var [7]. 
Keçmişdə bu çox çətin proses olsa da, məlumatı ehtiva edən veb-əsaslı verilənlər bazalarından 
istifadə və bir çox təchizatçı və müştərilərin, xüsusən də böyük müəssisələrdə əməkdaşlığı bu in-
formasiya əlaqələrini daha əlçatan edir. Effektiv ünsiyyətdə bütün işçilər yüksək səviyyəli rəhbər-
lərdən müəssisə risklərinin idarə edilməsi üzrə öhdəliklərinin diqqətlə yerinə yetirilməli olduğu 
barədə aydın mesaj alırlar. Onlar həm korporativ risklərin idarə edilməsində öz rolları, həm də 
fərdi fəaliyyətlərinin digər işçilərin fəaliyyətləri ilə necə əlaqəli olduğu haqqında biliklər əldə 
edirlər.  

Müəssisə risklərinin idarə edilməsi komponentlərinə təsir göstərmək və dəstəkləmək üçün he-
yətin rolları və məsuliyyətləri doğru şəkildə bölüşdürülməlidir. Üst rəhbərlik işçilərin rəhbərliyin 
problemləri tez və lazımi şəkildə dinləməyə və həll etməyə hazır olduğuna inanmasını təmin et-
məlidir. Bu addım başa çatdıqdan sonra rəhbərlik, risklərin idarə edilməsini davam etdirmək üçün 
kifayət edib-etmədiyini müəyyən etmək üçün ünsiyyət tərzini, prosesi və effektivliyi dəstəkləyən 
texnoloji inkişafları da izləməlidir. 

Monitorinq prosesi müvafiq nəzarət vasitələrinin mövcudluğuna, prosedurların başa düşülmə-
sinə və onlara əməl olunmasına əminlik təmin edilməsidir. Hər bir müəssisə qurduğu müəssisə 
risklərinin idarə edilməsi sisteminin monitorinq prosesində diqqətli olmalıdır. Davamlı monitorinq 
prosesi zamanı rəhbərlik əməliyyat sisteminin saxlanılıb-saxlanmayacağının müəyyənləşdirilmə-
sini asanlaşdıran məlumatları təqdim etməlidir [8]. Çünki müəssisələrdə qurulan müəssisə risklə-
rinin idarə edilməsi sistemləri zamanla dəyişir. Keçmişdə biznesdə təsirli olan risk münasibəti bir 
müddət sonra etibarlılığını və gözlənilən təsirini itirə bilər. Eynilə, nəzarət fəaliyyətləri zaman 
keçdikcə daha az effektiv ola bilər və ya biznesin məqsədlərində dəyişiklik ola bilər. Bu cür dəyi-
şikliklər qarşısında rəhbərlik müəssisə risklərinin idarə edilməsinin fəaliyyətində effektivliyin 
davamlı olub-olmadığını müəyyən etməlidir. Monitorinq iki yolla həyata keçirilə bilər – ya həyata 
keçirilən fəaliyyətlər vasitəsilə, ya da ayrıca qiymətləndirmələr şəklində [9]. Müəssisə risklərinin 
idarə edilməsi sistemləri tez-tez özlərini daim izləmək üçün müəyyən dərəcədə strukturlaşdırılır. 
Bu monitorinqin dərəcəsi və effektivliyi nə qədər yüksək olarsa, ayrı-ayrı qiymətləndirmələrə 
ehtiyac bir o qədər az olar. Rəhbərlik davamlı risklərin idarə edilməsinin effektivliyinə əsaslı əmin-
lik əldə etmək üçün zəruri olan ayrıca qiymətləndirmələrin tezliyinə özü qərar verir. Bu təyinatı 
verərkən dəyişikliklərin xarakteri və dərəcəsi ilə bağlı riskləri, risklərə cavab tədbirləri və müvafiq 
nəzarəti həyata keçirən heyətin səriştəsi və təcrübəsini və davamlı monitorinqin nəticələrini nəzərə 
alır [10]. Çox vaxt davamlı monitorinq və ayrı-ayrı qiymətləndirmələrin birləşməsi müəssisə 
risklərinin idarə edilməsinin zamanla effektiv qalmasını təmin edir. 

 
Nəticə 

Müəssisə risklərinin idarə edilməsi qeyri-müəyyənlik mühitinə baxmayaraq biznes risklərinin 
idarə edilməsi fəaliyyətlərinin effektiv və səmərəli icrası və biznes məqsədlərinə nail olmaq üçün 
həyati əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq mövzu ilə bağlı müxtəlif araşdırmalar araşdırıldığında korpo-
rativ risk idarəetmə sisteminin hələ də müəssisələr üçün lazımi səviyyədə qurulmadığını söyləmək 
mümkündür. Şirkətdə risklərin təhlilində istifadə olunan metoda alternativ olaraq risklərin təsir və 
ehtimallarının çarpılması ilə əldə edilən risk matrisi hazırlanmış və istifadə edilməsi tövsiyə olun-
muşdur. Risklərin ümumi ballarının hesablanmasında orta və orta çəkili metodlardan istifadənin 
bəzi narahatlıqlara səbəb ola biləcəyi və buna görə də risklərin ümumi ballarında vurma metoduna 
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üstünlük verilə biləcəyi barədə risklərin idarə edilməsi komitəsi ilə məsləhətləşmələr aparılmışdır. 
Korporativ risklərin idarə edilməsi sisteminin effektivliyini qorumaq üçün ildə bir dəfə daxili audit 
bölməsinin auditinin aparılması və sistemin tətbiqinin müəyyən edilmiş çərçivə və hədəflərə 
uyğun olaraq həyata keçirilməsinin nə dərəcədə qiymətləndirilməsi tövsiyə olunur. Təkmilləşdir-
mə səyləri sayəsində şirkətdə korporativ risklərin idarə edilməsi sistemindən gözlənilən faydanın 
artacağı gözlənilir. 
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Резюме 
Целью исследования - подготовить предложения и рекомендации, которые можно счи-

тать оптимальными для промышленности страны, путем изучения особенностей разработ-
ки стратегий снижения и управления рисками, которые могут возникнуть на промышлен-
ных предприятиях. 

Методология исследования - комплексный подход к исследуемой проблеме, а также 
методы, связанные со сравнительным анализом и оценкой развития стратегии снижения и 
управления рисками на промышленных предприятиях с разных сторон. 

Значимость исследования - в качестве источника экономического роста можно выде-
лить совершенствование управления экономикой отрасли в стратегии социально-экономи-
ческого развития. 
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Результатом исследования - с учетом уровня рисков, которые могут возникнуть на про-
мышленных предприятиях в мире и в нашей стране, это подготовка предложений и ре-
комендаций по их снижению и управлению. 

Оригинальность и научная новизна исследования - в статье управление рисками 
предприятия определяется как динамический процесс, призванный обеспечить разумную 
уверенность в достижении бизнес-целей. В этом процессе выявляются возможные события, 
которые могут повлиять на бизнес. Были выдвинуты предложения и рекомендации по 
управлению рисками, которые могут быть вызваны этими событиями, в соответствии с  
риск-аппетитом бизнеса. 

Ключевые слова: отрасль, риск, риск-менеджмент. 
 

Tural Gazanfar oglu Hasanov, 
master, Azerbaijan State Oil and Industry University, 

Scientific leader: Gazanfar Salman Suleymanov 
E-mail: tural-hesenov@hotmail.com, 

 
Development of a strategy for reduction and management of risks that may arise in 

industrial institutions 
 

Summary 
The aim of the study - It is the preparation of proposals and recommendations that can be 

considered optimal for the country's industry through the study of the characteristics of the 
development of risk reduction and management strategies that may arise in industrial enterprises. 

The research methodology - a comprehensive approach to the investigated problem, as well 
as methods related to the comparative analysis and evaluation of the development of the risk 
reduction and management strategy in industrial enterprises from different aspects were used. 

The significance of the study - can be identified as a source of economic growth in the 
improvement of the economic management of the industry in the socio-economic development 
strategy. 

The result of the study - are the preparation of proposals and recommendations for their 
reduction and management, taking into account the level of risks that may arise in industrial 
enterprises in the world and in our country. 

Originality and scientific novelty of research - the article defines enterprise risk management 
as a dynamic process designed to provide reasonable assurance of achieving business objectives. 
In this process, possible events that may affect the business are identified. Proposals and 
recommendations have been put forward to manage the risks that may be caused by these events 
in accordance with the risk appetite of the business. 

Key words: industry, risk, risk management. 
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MARJİNAL TƏHLİL YOLU İLƏ QƏRARLARIN QƏBUL EDİLMƏSİ 

METODOLOGİYASI 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - marjinal təhlil metodundan istifadə etməklə səmərəli idarəetmə qərarla-

rının qəbul edilməsi üsullarını araşdırmaqdır.  
Tədqiqatın metodologiyası - sistemli yanaşma,  kompleks təhlil metodları. 
Tədqiqatın nəticələri - marjinal təhlil metodu-satışın həcminin, strukturunun, bütün məsrəfləri 

daimi və dəyişən xərclərə ayırmaqla reallaşdırılan məhsulun maya dəyərinin, satışdan alınan mən-
fəətin səbəb-nəticə əlaqələrinə istinad etməklə idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması və optimal-
laşdırılması  təmin edilir. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - tədqiqatın nəticələri və irəli sürülən tövsiyələr idarəetmə   
qərarlarının qəbulunda marjinal təhlilin tədqiqinə şərait yaradır. Respublikamızın sənaye  müəs-
sisələrində marjinal təhlil əsasında qərarların qəbul edilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün təklif və 
tövsiyələrin hazırlanmasında istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - idarəetmə qərarlarının qəbulunda marjinal təhlilin 
tədqiqinin təkmilləşdirilməsi üçün  təklif və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 

Açar sözlər: marjinal təhlil, idarəetmə metodları, qərarların qəbulu, bazar iqtisadiyyatı, satış 
mənfəəti. 

 
Giriş 

Məlumdur ki, idаrəеtmə mеtоdları аyrı-аyrı məhsul növləri üzrə dаimi və dəyişən хərclərin 
nisbəti hаqdа məlumаt əldə еtməyə imkаn vеrir. Bu səbəbdən prаktiki оlаraq ölkəmizin hеç bir 
müəssisəsində marjinal təhlil metodundan istifаdəyə rаst gəlinmir. Hələ də bir sırа kеçmiş sоvеt 
dövlətlərində, еləcə də ölkəmizdə ənənəvi təhlil mехаnizmindən istifаdə еdilir. Dоğrudur, həmin 
təhlil mexanizmləri əsаsındа dа müəyyən nəticələr еldə еtmək оlаr. Lаkin, intеqrаsiyа оlunаn bа-
zаr şərаitində, qiymətlərin və хərclərin strukturunun dаimа dəyişdiyi bir dövrdə оpеrаtiv idаrəеtmə 
qərаrlаrının işlənib hаzırlаnmаsı, əsаslаndırılmаsı zаmаnı mövcud təhlil mеtоdunun bir sırа çаtış-
mаzlıqlаrı üzə çıхır. Məsələn, uzun müddət istеhsаl оlunаn məhsulun həcmi ilə digər istеhsаl аmil-
ləri аrаsındаkı аsılılığı kоnkrеt оlаrаq məhsulun sаtış qiymətinin məlum həcmdə dəyişməsi zаmаnı 
müəssisənin gəlir və mənfəətinin nеcə dəyişəcəyi, bu dəyişikliyin hаnsı intеrvаl dахilində müəs-
sisə üçün təhlükəsiz оlmаsını müəyyən еtməyə imkаn vеrmir.  

Müəssisənin nəzərdə tutduğu mаliyyə nəticələrini əldə еtmək üçün, bаş vеrən dəyişikliklərin 
çеvik surətdə təhlil оlunmаsı və müəssisənin istеhsаl хəttində оnlаrın nəzərə аlınmаsı istiqаmə-
tində səmərəli mаliyyə qərаrlаrının işlənib hаzırlаnmаsı məsələsi bir qədər mürəkkəbləşir. Məhz 
bu qеyd оlunаn çаtışmаzlıqlаr аrtıq özünü təsdiq еtmiş marjinal təhlilin mеtоdоloji əsаslаrının 
mənimsənilib istifаdə оlunmаsının əhəmiyyətini аrtırır. 

Marjinal təhlil metodunun xüsusiyyətləri 
Müəssisələr bаzаr iqtisаdiyyаtı şərаitində özünün dаvаmlı оlаrаq fəаliyyətini təmin еtmək üçün 

müəyyən strаtеji qərаrlаr qəbul еdirlər. Bu qərаrlаr isə müəyyən məlumаtlаrın təhlil еdilməsindən 
sоnrа əldə оlunаn nəticələr əsаsındа hаzırlаnır. 

Son illər inkişаf еtmiş Qərb ölkələrinin təcrübəsində  idarəetmə qərarlarının  marjinal təhlil 
metodu  əsаsındа qəbul edilməsi gеniş yаyılmışdır. Marjinal təhlil metodu: 
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- satışın həcminin; 
- satışın  strukturunun; 
- bütün məsrəfləri daimi və dəyişən xərclərə ayırmaqla reallaşdırılan məhsulun maya dəyərinin; 
- satışdan alınan mənfəətin səbəb-nəticə əlaqələrinə istinad etməklə idarəetmə qərarlarının 

əsaslandırılması və optimallaşdırılması metodudur.  
Marjinal təhlil metodunun tətbiqi nəticəsində idаrəеtmə qərаrlаrının əsаslаndırılmаsı üçün 

zəruri оlаn bir sırа infоrmаsiyаlаr əldə оlunur. Bunlаr аşаğıdаkılаrdır (şəkil 1): 
- məhsul vаhidinin plаn mаyа dəyəri və оnun sаtış qiymətinin minimаl səviyyəsi; 
- məhsul çеşidinin ən optimаl strukturu; 
- istеhsаl həcminin аrtırılmаsı ilə sаtış qymətinin аşаğı sаlınmаsı; 
- ayrı-аyrı məhsul çеşidləri üzrə qiymətin dəyişməsinin mənfəətə təsiri; 
- sаtış bаzаrının gеnişləndirilməsini qаrşısınа məqsəd qоyаn müəssisənin təyin еdəcəyi dеm-

pinq qiymətlərinin səviyyəsi; 
- ayrı-аyrı mаtеriаl və yаrımfаbrikаtlаrı “ İstehsal etmək, yохsа pullа аlmаq?” [10, s. 87] 
Marjinal təhlil nəticəsində əldə оlunаn bu kimi infоrmаsiyаlаr əsаsındа müəssisələr özünün 

оpеrаtiv idаrəеtmə qərаrlаrını işləyib hаzırlаyırlаr. Müаsir şərаitdə müəssisə qiymətlərin dəyiş-
məsi və istеhsаl хərclərinin səviyyəsi üzrə kənаrlаşmаlаrа cəld rеаksiyа vеrməklə əsаslаndırılmış 
qərаrlаrı qəbul еdə və bununlа dа bаzаrdаkı rəqаbət qаbiliyyətini möhkəmləndirə bilər. 

Ələlхüsus, iqtisаdiyyаtın bütün sаhələrində rəqаbətin kəskinləşdiyi dövrdə məhsulun mаyа 
dəyərinin аşаğı sаlınmаsı ən mühüm istiqаmətlərdən biri kimi istifаdə olunur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 1. Marjinal təhlil zamanı əldə olunan informasiyalar 

 
Ümumiyyətlə, ənənəvi təhlil mеtodlarının əhəmiyyətini аzаltmаq düzgün оlmаzdı. Sаdəcə оlа-

rаq bir dаhа qеyd еtmək  lazımdır ki, bu mеtоdlar çох tеz dəyişən хаrici аmillər şərаitində оpеrаtiv 
idаrəеtmə qərаrlаrının işlənib hаzırlаnmаsınа imkаn vеrmir [3]. Ümumi hаldа dеsək, müəssisə 
məhsul sаtışı üzərində prоblеmlə üzləşmədiyi, sifаrişlər və sаtış həcminin sаbit оlduğu hаldа, 
bаşqа sözlə, plаnlı təsərrüfаt sistеmində ənənəvi təhlil mеtоdu öz üstünlüklərini büruzə vеrir. 

Məhsul çеşidinin ən 
optimаl strukturu 

Məhsul vаhidinin 
plаn mаyа dəyəri və 
оnun sаtış qiymətinin 

minimаl səviyyəsi 
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еdəcəyi dеmpinq qiymətlərinin 
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Marjinal təhlil metodunun tətbiqi 
nəticəsində əldə оlunan infоrmаsiyаlаr 

İstеhsаl həcminin 
аrtırılmаsı ilə sаtış 
qiymətinin аşаğı 

sаlınmаsı 
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Lаkin çеvik dəyişən bаzаr sistеmi şərаitində idаrəеtmə qərаrlаrının əsаslаndırılmаsı üçün еlə təhlil 
mехаnizmlərindən istifаdə еtmək lаzımdır ki,  о: 

- аyrı-аyrı məhsul növləri üzrə dəyişən хərclərin (хаmmаl, mаtеriаl, istеhsаl fəhlələrinin əmək 
hаqqı, yаnаcаq-еnеrji və s.); 

- аyrı-аyrı məhsul növləri üzrə sаbit хərclərin (ümum-zаvоd və sех хərcləri, inzibаti idаrəеtmə 
işçilərinin əməkhаqqı və s.); 

- burахılаn məhsullаrın hər biri üzrə sаtış qiymətinin və mаyа dəyərinin ən sоn həddinin-böhrаn 
və yа zərərsizlik səviyyəsinin qiymətinin dəyişən şərаitindən аsılı оlаrаq istənilən zаmаn аnındа 
hеsаblаnmаsınа şərаit yаrаtsın.  

Bеləliklə, marjinal təhlil metodu nəinki sаtış, həttа istеhsаl prоsеsinə də tətbiq оlunur. Burаdаn 
dа bаzаrdаkı dəyişikliklər hаqqındа infоrmаsiyаnın nə dərəcədə zəruri, dəyərli оlmаsının 
əhəmiyyəti оrtаyа çıхır. Bu infоrmаsiyа əsаsındа marjinal təhlil mеtоdunun köməyilə istənilən 
kəmiyyətin sоn hədd səviyyəsini (və yа zərərsizlik səviyyəsini) müəyyənləşdirməklə bаzаrdа dаhа 
çеvik mаnеvr еtmək imkаnı qаzаnmış оluruq. Bütün bunlаr isə хаrici аmillərin çеvik dəyişdiyi bir 
şərаitdə kifаyət qədər əsаslаndırılmış idаrəеtmə qərаrlаrının qəbul еdilməsinə imkаn yаrаdır. 

Marjinal təhlilin metodiki əsasları 
İqtisаdiyyаtın əsаs qаnununа görə iqtisаdi subyеktlərin bаşlıcı məqsədi istеhsаl - təsərrüfаt fəа-

liyyətindən mənfəət əldə еtməkdir, başqa sözlə, minimum хərclərlə mаksimum gəlir əldə еtmək. 
Оdur ki, bu və yа digər  qərаrlаrın qəbul еdilməsi zаmаnı оnlаr bir nеçə аltеrnаtiv vаriаnt аrаsındаn 
sеçim еtmək məcburiyyətində qаlırlаr [2, s. 87]. Müаsir bаzаr iqtisadiyyatı şərаitində çеvik dəyi-
şən kоnyunkturаlаr  müəssisə rəhbərlərini еlmi cəhətdən əsаslаndırılmış idаrəеtmə qərаrlаrını işlə-
yib hаzırlаmаğа sövq еdir.  

Qeyd edildiyi kimi, marjinal təhlilin mеtоdiki əsаslаrı üç mühüm iqtisаdi göstərici: gəlir, хərc-
lər və mənfəət аrаsındаkı funksiоnаl аsılılıq üzərində fоrmаlаşır. Məhz marjinal təhlil nəticəsində 
aşağıdakılar mümkün оlur (şəkil 2): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 2. Marjinal təhlil zamanı əldə olunacaq nəticələr 
 
- mənfəətin dəyişməsinə təsir еdən аmilləri аşkаr еtmək və оnlаrı qаbаqcаdаn prоqnоzlаşdır-

mаq; 
- istеhsаl və sаtışın zərərsizlik həddini müəyyən еtmək; 
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Marjinal təhlil nəticəsində yaranan 
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Əldə оlunmuş nəticələr əsаsındа 
аltеrnаtivlər arаsındаn ən оptimаlının 

sеçilib qəbul еdilməsi 

Ayrı-аyrı məhsul növlərinə qоyulаn 
qiymətin səviyyəsinin  (о cümlədən 

qiymətin sоn həddinin) təyin еdilməsi 

Prоqnоzlаşdırılаn 
mənfəətin əldə еdilməsi 

üçün istеhsаlın hаnsı 
həddə qədər аrtırılıb-

аzаldılmаsının 
müəyyənləşdirilməsi 
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- prоqnоzlаşdırılаn mənfəəti əldə еtmək üçün istеhsаlın hаnsı həddə qədər аrtırılıb-аzаldılmа-
sını müəyyənləşdirmək; 

- аyrı-аyrı məhsul növlərinə qоyulаn qiymətin səviyyəsini (о cümlədən qiymətin sоn həddini) 
təyin еtmək;  

- əldə оlunmuş nəticələr əsаsındа аltеrnаtivlər arаsındаn ən оptimаlının sеçilib qəbul еdilməsi.  
İstənilən hаldа bu və yа digər iqtisаdi fəаliyyət хərclər hеsаbınа bаşа gəlir. İqtisаdi хərcləri 

müəyyən əlаmətlərinə görə bir nеçə qrupdа təsnifləşdirmək оlаr [6, s. 65].  
Marjinal təhlil zаmаnı həmin хərclər istеhsаlın həcmindən аsılı оlаrаq dəyişmə хаrаktеrinə görə 

aşağıdakı kimi qruplаşdırılır:  
- dаimi (FC); 
- dəyişən хərclər (VC). 
Dаimi хərclərin səviyyəsi qısаmüdətli dövr üçün istеhsаl həcminin dəyişməsindən аsılı оlmа-

yаrаq sаbit qаlır. Dаimi хərclər həttа istеhsаlın оlmаdığı dövrdə bеlə mövcud оlur. Dаimi хərclərə: 
- аmоrtizаsiyа аyırmаlаrı; 
- inzibаti idаrəеtmə işçilərinin əməkhаqqı; 
- binа və tikililərə görə icаrə hаqqı; 
- əmlаk vеrgisi; 
- mаrkеtinq və rеklаm fəаliyyəti ilə bаğlı хərclər; 
- ümumi zаvоd хərclər аiddir. 
Dəyişən хərclərin səviyyəsi isə istеhsаl həcminin dəyişməsindən аsılı оlаrаq mütənаsib qаydа-

dа аrtır və yа аzаlır. Bir qаydа оlаrаq dəyişən хərclər dövriyyə vəsаitlərindən istifаdə ilə əlаqədаr 
mеydаnа çıхır. Dəyişən xərclərə: 

- mаtеriаl və хаmmаl; 
- tехnоlоji məqsədlər üçün еnеrji və yаnаcаq; 
- istеhsаl fəhlələrinin əməkhаqqı və s хərclər аiddir. 
Хərclərin bu cür bölünməsində əsаs məqsəd marjinal mənfəət аnlаyışıınа iqtisаdi mənа vеrmək-

dən ibаrətdir [4, s. 99]. 
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə sənaye müəssisələrinin idarə olunması sistemi üçün yeni 

olan marjinal təhlil metodu heç də ənənəvi təhlil metodunu inkar etmir. Sadəcə olaraq marjinal 
təhlil metodu ənənəvi təhlil metodunun müsbət cəhətlərini və eyni zamanda onun çatışmazlıqlarını 
özündə əks etdirir.  

Marjinal təhlil metodundan əldə edilmiş nəticələr 
Marjinal təhlil metodu göstərir ki, müəssisənin yekun maliyyə nəticələrinin formalaşmasına 

təsir edən mühüm amillərdən biri istehsal həcminin zərərsizlik nöqtəsidir. Müəssisə özünün daxili 
rıçaqları hesabına istehsal və satışın zərərsizlik səviyyəsinin qiymətini aşağı salmaq və yaxud zə-
rərsizlik göstəriciləri ilə istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin yekun göstəriciləri arasındakı fərqi yük-
səltməklə özünün maliyyə nəticələrini yaxşılaşdıra, istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəliliyini 
yüksəldə bilər. 

Daimi, dəyişən xərclər və satış qiyməti ilə mənfəət arasındakı asılılığı bilməklə müəssisənin 
hazırkı vəziyyətində bunlardan hansının hesabına müəssisənin mənfəətinin artırılmasının məqsə-
dəuyğun olmasını aydınlaşdırmaq mümkündür [7, s.109].   

Marjinal təhlil metodunun ən mühüm üstünlüklərindən biri  ondan ibarətdir ki, o,  ixtiyari anda 
sadalanan amillər üzrə baş verən dəyişikliklərin proqnozlaşdırılan mənfəət həcminə təsirini aşkar 
etmək və müəyyən xərcləri ixtisar edib – etməmək, məhsulun satış qiymətini qaldırmaq və ya aşağı 
salmaq barəsində qərar qəbul etməyə imkan verir. Bu da müəssisənin baş verən dəyişikliklərə cəld 
reaksiya vermək və bazar mühitində operativ qaydada manevr etmək imkanlarını artırmış olur. 

İdarəetmə quruluşunun istənilən pilləsində işlənib hazırlanmış qərarlar, o cümlədən maliyyə qə-
rarları özündə konkret məqsədi hədəf götürmüş və müəyyən nəticələrin əldə olunmasına xidmət edən 
əmr və göstəricilər sistemini əks etdirir. Marjinal təhlil metodu əsasında maliyyə qərarlarının qəbul 
olunmasından əvvəl bir neçə mərhələdən ibarət olan hazırlıq prosesi həyata keçirilir (şəkil 3): 
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Şəkil 3. Marjinal təhlildən əvvəl həyata keçirilən hazırlıq mərhələləri 
 
- perspektiv dövr üçün müəssisənin məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması; 
- məqsədə nail olmaq üçün taktiki hərəkət istiqamətlərinin müəyyən olunması;  
- alternativ variantlar arasından ən optimalının seçilməsi; 
- seçilmiş variantın reallaşdırılması. 
Həmin   qərarların  həyata  keçirilməsi  zamanı meydana çıxan əsas problem neqativ xarakterli 

xarici mühit amilləridir, hansı ki, onlar müəssisənin iradəsindən asılı deyil və onların idarə olun-
ması müəssisənin imkanları xaricindədir. Kifayət qədər bu cür amilləri sadalamaq olar:  

- rəqabət mühitinin kəskinləşməsi; 
- xammal, material, yanacaq və s. üzrə qiymətlərin dəyişməsi; 
- yüksək inflyasiya; 
- məhsula tələbin azalması və s. [9] 
Qısamüddətli – taktiki xarakterli maliyyə qərarları qəbul edərkən mütləq bu kimi spekulyativ  

amilləri nəzərə almaq lazımdır. Məhz marjinal təhlil metodu bugünkü gündə xammal – material, 
yanacaq – enerji, işçi qüvvəsi, və s. xərclər, həmçinin satış qiyməti və tələbin dəyişməsini  təhlil 
etməklə əsaslandırılmış maliyyə qərarlarının qəbul olunması üçün zəruri olan məlumatların əldə 
olunmasına imkan verir. Bu halda müəssisə aşağıdakı kimi suallara cavab tapmış olur (şəkil 4): 

 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Şəkil 4. Marjinal təhlil zamanı müəssisənin əldə etdiyi cavablar 
 

Marjinal təhlildən əvvəl hayata 
keçirilən hazırlıq mərhələləri 

Perspektiv dövr üçün müəssisənin məqsəd 
və vəzifələrinin müəyyən olunması 

Seçilmiş variantın 
reallaşdırılması 

Alternativ variantlar arasından ən 
optimalının seçilməsi 

Məqsədə nail olmaq üçün taktiki hərəkət 
istiqamətlərinin müəyyən olunması 

Məhsulun qiyməti hansı 
səviyyədə olmalıdır? 

Hər hansı məhsul növündən 
nə qədər istehsal etməli 

Marjinal təhlil zamanı 
müəssisənin əldə etdiyi cavablar 

Ayrı – ayrı məhsul növləri üzrə istehsal 
həcmini artırmaq, yoxsa azaltmaq? 

Xarici mühit  amillərinin təsiri nəticəsində  
müəssisənin maliyyə nəticələri necə olacaq? 
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- məhsulun qiyməti hansı səviyyədə olmalıdır? 
- hər hansı məhsul növündən nə qədər istehsal etməli? 
- ayrı – ayrı məhsul növləri üzrə istehsal həcmini artırmaq, yoxsa azaltmaq? 
- xarici mühit  amillərinin təsiri nəticəsində  müəssisənin maliyyə nəticələri necə olacaq?  
Marjinal təhlil metodu əsasında müəssisə mövcud olan iki və daha artıq alternativlər üzrə qeyd 

olunan suallara cavab tapır və  özünün son səmərəliliyini – marjinal mənfəətini təmin etmək üçün 
müvafiq qərarlar qəbul edir [5, s. 90].  

Marjinal təhlilin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onu tətbiq etməklə müəssisələr istənilən vəziy-
yətdə xalis gəliri, yəni ümumi gəlirlə ümumi xərclər arasındakı fərqi maksimuma çatdırmaq im-
kanlarını müəyyən etməyə səy göstərirlər. Buna nail olmaq üçün müəssisələr marjinal təhlil əsasın-
da fəaliyyətlərinin bəzi ən vacib parametrlərini dəyişə bilərlər. O, adətən nəzarət dəyişəni adlanır. 

Məsələn, istehsal prosesinin təhlilinin nəticələrinə əsasən müəssisə ya alınmış resursların miq-
darını, ya da istehsalın həcmini dəyişə bilər. Marjinal təhlil “nəzarət dəyişənini daha bir vahid (və 
ya neçə faiz) artırmağa dəyərmi” sualına cavab verir. 

Marjinal təhlilin səmərəli təşkil edilməsi üçün bir sara prinsipləri nəzərə almaq lazımdır. Bu 
prinsiplərin nəzərdən qaçırılması təhlilin gözlənilən nəticələrinə imkan verməyə bilər. 

Marjinal təhlilin əsas prinsipləri aşağıdakılardır (şəkil 5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 5. Marjinal təhlilin əsas prinsipləri 
 
1. Nəzarət dəyişənini təyin etmək. 
2. Nəzarət dəyişəni bir vahid (və ya neçə faiz) artdıqda ümumi gəlirin nə qədər artacağını 

müəyyən etmək. Ümumi gəlirdəki bu artım marjinal gəlir (MR) adlanır. 
3. Nəzarət dəyişəninin bir vahid (və ya neçə faiz) artımı ilə ümumi xərclərin artımının nə qədər 

olacağını müəyyən etmək. Bu artım marjinal xərc (MC) adlanır. 
4. Bu iki artımı müqayisə etmək.  
Marjinal gəlir marjinal dəyəri üstələyirsə, əlavə vahidin (və ya faiz artımının) istifadəsi məqsə-

dəuyğundur. Bu halda yanaşmanın (artımın) səmərəliliyi təmin olunacaqdır. Əgər: 
MR = ümumi gəlirin artması və MC = ümumi xərclərin artması kimi ifadə olunarsa, onda: 
MR - MC = xalis gəlirin artmasını ifadə edəcəkdir. 
MR-nin MC-dən çox olması halında, xalis gəlir artır (onun artımı müsbətdir) və buna görə də 

nəzarət dəyişəninin həcmini artırmaq üçün hər cür səbəb vardır. 
Marjinal təhlil demək olar ki, bütün iqtisadi mülahizələrin əsasını təşkil edir. O,  nəzarət dəyi-

şəninin kiçik dəyişiklikləri nəticəsində baş verən təsirlərə istinad edir. Nəzarət dəyişənindəki hər 

Nəzarət dəyişənini təyin 
etmək 

Marjinal təhlilin əsas prinsipləri 

Nəzarət dəyişəninin bir vahid 
(və ya neçə faiz) artımı ilə 

ümumi xərclərin artımının nə 
qədər olacağını müəyyən etmək 

Bu iki artımı müqayisə 
etmək 

Nəzarət dəyişəni bir vahid (və ya 
neçə faiz) artdıqda ümumi gəlirin 

nə qədər artacağını müəyyən etmək
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bir belə dəyişikliyin xalis gəlirə öz müsbət (marjinal gəlir) və mənfi təsiri (marjinal xərc) vardır. 
Nə qədər ki, müsbət təsir mənfi təsirdən böyükdür, istehsal və ya istehlakın miqyasının artı-
rılmasına ehtiyac olduğunu əminliklə söyləmək olar. 

Marjinal təhlilin üstünlükləri 
Marjinal təhlilin üstünlüklərindən biri, dəyişən bazar şərtlərinə cavab olaraq istehsalın tez bir 

zamanda istiqamətini dəyişdirmək qabiliyyətidir. Dəyişən (birbaşa) xərclər üçün maya dəyəri nə-
zərə alındıqda, müəyyən bir məhsulun  istehsalının özünü doğrultması daha aydın görünür. 

Məhsulun maya dəyərinin dəyişən xərclərinin  məhdudlaşdırılması aşağıdakılara imkan verir: 
-  xərc maddələrinin sayını kəskin azaltmaqla normalaşdırma, planlaşdırma, uçot və nəzarəti 

sadələşdirməyə;  
- xərcin daha aydın görünməsinə və onun ayrı-ayrı elementlərinin daha yaxşı idarə olunmasına. 
Məlumdur ki, marjinal təhlilin aparılmasında müəssisələrin əsas məqsədi: 
- məhsul istehsalının, satışın, mənfəətin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi üçün imkanların 

müəyyən edilməsindən; 
- bu göstəricilərə təsir edən müsbət və mənfi amillərin aşkara çıxarılmasından; 
- bunların əsasında  müəssisənin perspektivdə daha səmərəli fəaliyyəti üçün qərarların qəbul 

edilməsindən ibarətdir. 
Bu məqsədə çatmağın əsas yollarından biri marjinal təhlilin həyata keçirilməsinə metodoloji 

yanaşmanın tətbiq edilməsidir.  
 

Nəticə 
İnkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl şirkətlərinin təcrübəsi göstərir ki, marjinal təhlil metodundan  

istifadə səmərəli idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində mühüm rol oynayır. Marjinal təhlil me-
todu-satışın həcminin, strukturunun, bütün məsrəfləri daimi və dəyişən xərclərə ayırmaqla reallaş-
dırılan məhsulun maya dəyərinin, satışdan alınan mənfəətin səbəb-nəticə əlaqələrinə istinad et-
məklə idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması və optimallaşdırılması metodudur. Ancaq aparılan 
təhlillər göstərir ki, ölkəmizin müəssisələrində, o cümlədən “Etilen-Polietilen” zavodunda  idarəet-
mə qərarları qəbul edilərkən marjinal təhlil aparılmır və bu,  təbiidir ki, zavodun təsərrüfat-istehsal 
fəaliyyətinin nəticələrinə mənfi təsir göstərir. Bununla yanaşı, fikrimizcə,“ Etilen-Polietilen” zavo-
dunda  idarəetmə qərarlarının marjinal təhlil əsaında qəbul edilməsi üçün imkanlar vardır. Hesab 
edirik ki, bu dissertasiya işinin III Fəslində qeyd edilən istiqamətlərdə  tədbirlərin həyata keçiril-
məsi bu imkanlardan istifadə edilməsinə imkan verərdi.  
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Методология принятия решений посредством предельного анализа 

 
Резюме 

Цель исследования - исследовать способы принятия эффективных управленческих ре-
шений с помощью метода маржинального анализа. 

Методология исследования – системный подход, комплексные методы анализа. 
Результаты исследования - метод маржинального анализа - обоснование и оптимиза-

ция управленческих решений обеспечивается обращением к причинно-следственным 
связям объема и структуры продаж, себестоимости реализуемой продукции путем деления 
всех затрат на постоянные и переменные затраты и прибыль от продаж. 

Практическая значимость исследования - результаты исследования и предложенные 
рекомендации позволяют изучить маржинальный анализ при принятии управленческих ре-
шений. Его можно использовать при подготовке предложений и рекомендаций по совер-
шенствованию принятия решений на основе маржинального анализа на промышленных 
предприятиях нашей республики. 

Оригинальность и научная новизна исследования- заключается в разработке пред-
ложений и рекомендаций по совершенствованию изучения маржинального анализа при 
принятии управленческих решений. 

Ключевые слова: маржинальный анализ, методы управления, принятие решений, 
рыночная экономика, прибыль от продаж. 
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Decision-making methodology through marginal analysis 

 
Summary 

The purpose of the study- is to investigate the methods of making effective management 
decisions using the marginal analysis method. 

Research methodology - systematic approach, complex analysis methods. 
The results of the research - the marginal analysis method - justification and optimization of 

management decisions are ensured by referring to the cause-and-effect relationships of the volume 
and structure of sales, the cost of the product realized by dividing all costs into fixed and variable 
costs, and profit from sales. 
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The practical importance of the research - the results of the research and the proposed 
recommendations make it possible to study the marginal analysis in making management 
decisions. It can be used in the preparation of proposals and recommendations for the improvement 
of decision-making based on marginal analysis in the industrial enterprises of our republic. 

The originality and scientific innovation of the research -consists in the development of 
suggestions   and   recommendations   for   improving   the   study   of   marginal  analysis in 
making management decisions. 

Keywords: marginal analysis, management methods, decision making, market economy, 
sales profit. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ КОВИД-19 
 

Резюме 
Цель исследования: изучение мер государственного регулирования для преодоления 

кризисных последствий пандемии коровид-19.   
Методология исследования: теоретико-методологической основой исследования явля-

ются Законы и законодательные акты Азербайджанской Республики. Используются методы 
сравнительного анализа, дедукция и индукция.   

Важность исследовательского применения: создание системы регулирования эконо-
мики государства в такого рода кризисный период остается актуальной темой на сегодня-
шний день, ввиду непредсказуемости течения пандемия и необходимости восстановления 
сфер деятельности пострадавший за этот небольшой промежуток времени. 

Результаты исследования: в ходе исследования выли определены возможности  ис-
пользования разработок в изучении различного рода кризисов и мер государственной по-
литики для предотвращения, смягчения их последствий для экономики.   

Оригинальность и научная новизна данного исследования в том, что впервые расс-
матриваются особенности мер государственного регулирования в период пандемии корид-
19, выявляются тенденции и последствия такого типа шоков для макроэкономики. 

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, антикризисная эконо-
мика, экономический рост, пандемия ковид-19, экономические кризисы. 

 
Введение 

Вопросы регулирования экономики остаются одними из наиболеее обсуждаемых и спор-
ных в экономической науке. Как известно подходы к регулирующей роли государства в 
разное время были диаметрально противоположными. Цикличный характер экономики 
обусловил то, что периоды активного государственного вмешательства сменялись макси-
мальным невмешательством. Так, на смену протекционистской политики рекомендуемой 
меркантилистами пришла классическая школа невмешательства в экономику, после появи-
лась кейнсианская школа активного вмешательства в экономику, которая в 70-е годы ХХ 
века была вытеснена неоклассической школой, сводящей функции государства к нулю. В 
настоящее время в основном используется неоклассический синтез, когда в зависимости от 
складывающейся на рынке национальной экономики ситуации используются как рычаги 
неокейнсианской, так и неоклассической политики (5 – Харченко Е. В., Вертакова Ю. В., 
2016). 

В 2020 году в мировая экономика, столкнулась с беспрецедентным явлением – глобаль-
ной пандемией ковид-19, которая нанесла значительный урон национальным экономикам. 
Локаут вызванный ковид-19 сопровождался   снижением темпов роста мирового ВВП и цен 
на энергоресурсы, глубоким спадом в ряде отраслей, таких как туризм и сопряженных с 
ним отраслей, ростом безработицы, снижением доходов и уровня жизни и т.п. 
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Несмотря на то, что пандемия ковид-19 продолжается уже 2 года, создание системы регу-
лирования экономики государства в такого рода кризисный период остается актуальной те-
мой на сегодняшний день ввиду непредсказуемости течения пандемия и необходимости 
восстановления сфер деятельности пострадавший за этот небольшой промежуток времени. 

Государственное вмешательство обусловлено необходимостью, что бы придать дейс-
твиям рыночных субъектов необходимую упорядоченность, соблюдение законов и общес-
твенных интересов. В той или иной степени государственное регулирование имеет место и 
в странах с либеральной экономикой. По объектам регулирования государственное воз-
действие реализуется в 3 направлениях – регулирование ресурсов, производства и финан-
сов. Основной целью государственного регулирования является устранение, предотвраще-
ние, смягчение рыночных провалов.  Для нормального функционирования рыночной эконо-
мики государство прежде всего обеспечивает правовую базу функционирования экономи-
ки, обеспечивает защиту конкуренции. Кроме того, государство посредством бюджетной 
системы обеспечивает социальную защиту населения, финансирует фундаментальную нау-
ку, влияет на формирование структуры экономики, защиту экологии и т.п. (1 - Allahverdiyev 
H.B., Qafarov K.S. və d., 2012). 

Разработка эффективных мер государственного регулирования экономики для 
преодоления последствий пандемии ковид-19: 

Конкретно для экономики Азербайджана ситуацию с ковид-19 усугубило военное поло-
жение, благоприятно завершившееся освобождением оккупированных территорий нашей 
страны. Данный опыт должен быть хорошо изучен и сопоставлен с общепринятыми 
теориями управления экономикой в кризисной ситуации. 

Можно сказать, что современные правительства не сталкивались с аналогичными кризи-
сом, вызванным пандемией. Независимо от формы регулирования практически правитель-
ства всех стран были готовы вкладывать средства для того, что бы уменьшить последствия 
от пандемии. В основном меры правительства по снижению последствий от ковид-19 мож-
но разделить на 3 группы: 

- поддержка населения 
- поддержка занятости, которая выражалась в сохранении рабочих мест; 
- помощь малому и среднему бизнесу 
Модели антикризисной политики можно разделить на рыночно-либеральные, смешан-

ные (регулируемый рынок) и характерные для развивающихся стран. На выбор модели так-
же влияли финансовые возможности государства, эффективность фискальной и денежно-
кредитной политики, отраслевой структуры экономики, соотношения государственного и 
частного сектора и др. (1 - Allahverdiyev H.B., Qafarov K.S. və d., 2012). 

Страны с регулируемой экономикой, к которым можно отнести многие европейские ст-
раны активно поддерживали население и бизнес. Такие меры, оказывая значительную под-
держку экономике, увеличивают государственные расходы, а также инфляцию. Такое по-
ложение в среднесрочной перспективе может негативно отразится на экономической эф-
фективности, замедляя темпы экономического роста. Таким образом, страны, с регули-
руемой экономикой поддерживая малый бизнес и занятость в период пандемии, после нее 
могут столкнутся с проблемой стагнации и невозможностью проведения структурной по-
литики. 

Страны с либеральной экономики в меньшей степени, чем страны с регулируемой эко-
номикой поддерживают экономику. Поддержка государства направлена в основном на до-
мохозяйствах, соответственно неся в основном социальные расходы. Такой подход повы-
шает риски в текущей ситуации, но сохраняют большую маневренность в перспективе. 

Что касается стран с развивающейся экономикой, то они могут столкнуться с проблемой 
ограниченности финансовых ресурсов для поддержки экономики. Кроме того, проблему 
создает наличие неформального сектора. Наличие неформального сектора является важной 
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частью экономики развивающихся стран. Однако ввиду незарегистрированной деятельнос-
ти этих субъектов им практически невозможно оказать государственную поддержку. 

Основной проблемой экономической политики в условиях пандемии является достиже-
ние баланса между антикризисными мерами и среднесрочными целями развития страны. 

Кризис, вызванный пандемией ковид-19, не является структурным. Однако он породил 
ряд структурных проблем. Во-первых, это касается необходимости усовершенствовать сис-
тему здравоохранения. Независимо от уровня развития страны и методов регулирования 
экономики, роль здравоохранения резко возросла, и возможно на ближайшую перспективу 
она будет оставаться одной их ключевых, требующих внимания и значительных расходов 
отраслью (4 - Мюлейзен М., Гудмундссон Т. и Пуарсон Э.В., 2020). 

Во-вторых, пандемия дала мощный импульс развитию цифровизации. На протяжении 
последних десятилетий во всех сферах шли процессы цифровизации, однако пандемия ко-
вид-19 значительно ускорила эти процессы. За 2020 год высокая скорость внедрения циф-
ровых технологий позволила практически полностью перевести систему образования на он-
лайн, значительная часть торговых операций и др. перешли к онлайн услугам Структурные 
изменения могут усугубить кризисные процессы. Таким образом, модернизация экономики 
может значительно влиять на то, что целы отрасли и профессии могут стать аутсайдерами. 
Однако отказ от реформ для сохранения устаревающих производств, сохранение рабочих 
мест и др. могут ограничивать экономический рост, снижая эффективность экономики в 
перспективе. 

Внедрение новых технологий усложняется при сохранении старых институтов. Таким об-
разом, развитие новых технологий требует изменений в институциональной сфере. Рассмот-
рим рычаги фискального и монетарного регулирования экономики в условиях пандемии. 

Ковид-19 внес серьезные коррективы в устоявшуюся модель государственного регули-
рования, которая была провозглашена почти 40 лет назад и ознаменовалась переходом от 
регулируемой по рекомендациям Дж. М. Кейнса политики к неоклассической модели. Воз-
растание роли государства в связи с ковид-19 не означает возврат к регулируемой экономи-
ке по типу кейнсианской модели 50-70-х годов ХХ века. В новых условиях необходимо 
конкретизировать в чем заключается роль государства и как достичь эффективности регу-
лирующих мер государства в условиях кризисов, вызванных как экономическими, так и 
неэкономическими причинами. Современный мир динамично меняется. Если раньше изме-
нения в технологиях и условиях жизни менялись от одного поколения к другому, то в нас-
тоящее время они происходят в рамках одного поколения. Это порождает технологическую 
неопределенность, которая в свою очередь ведет к экономической и социальной неустойч-
ивости. Внедрение новых технологий и неопределенности, связанные с ними повышают 
риски внедрения инноваций (6 - Хижный Э.К., 2016). 

Инвестиции, связанные с инновациями, очень рисовые и необходима государственная 
поддержка и гарантии. Технологическая неопределенность может привести к росту соци-
ально-экономической нестабильности, возникают риски кризисов и увеличивает роль госу-
дарства. Следует отметить, что инвестиции в инновации с высоким уровнем неопределен-
ности делают их малопривлекательными для потенциальных инвесторов, которые предпо-
читают ликвидность риску. В сложившихся условиях государство должно поддерживать 
инвестиционную активность. Наблюдается тенденция рост неравенства между доходами от 
собственности и доходами наемных работников, что создает еще одну проблему для госу-
дарства, которое должно смягчить дифференциацию в доходах для сохранения социальной 
стабильности. 

В настоящее время сложно ответить на вопрос как именно лучше осуществлять госу-
дарственное регулирование – посредством роста налогообложения или повышением бюд-
жетной нагрузки. Предполагается, что государственные инвестиции обеспечить не за счет 
увеличения налогового бремени, а через целевые займы. В данном случае эта мера в боль- 
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шей степени будет способствовать сбалансированности бюджета. Наряду с этим, есть мне-
ния полностью отказаться от свободного рынка и использовать механизм жесткого регули-
рования. В связи с проблемами, которые возникли в связи с пандемией высказываются 
мнения, что повышается роль государства как гаранта (страхователя) стабильности. В дан-
ном контексте имеется ввиду, что государство должно иметь возможность поддержать ры-
ночные субъекты, так как ни одна из них не способна финансировать возросшие расходы 
здравоохранения, поддерживать безработных и малоимущих граждан и др. Таким образом 
растет роль национальных государств, которые также могут выделить средства для поддер-
жки целых отраслей, помогая им выжить в условиях кризиса. 

В связи с пандемией ковид-19 стали пересматриваться и отношение к индексу Doing 
Business. Как известно, Всемирный банк под эгидой которого разрабатывается данный ин-
декс, рекомендовал экономическую свободу и невмешательство в рыночный механизм. 
Считалось, что дерегулирование экономики является основным условие, обеспечивающим 
благоприятный инвестиционный климат. Однако, поддержка сторонников свободного 
рынка являясь эффективной для развитых стран с хорошо развитыми рыночным механиз-
мом не всегда дает ожидаемый результат в развивающихся странах, где есть необходимость 
в государственном вмешательстве. Конечно же данные рекомендации разрабатывались в 
конце ХХ века и соответствовали с периодом, когда дерегулирование экономики было эф-
фективной мерой, но в изменившихся в связи с пандемией условиях эти меры не отвечают 
современным вызовам. 

До пандемии ковид-19 глобализация являлась важной характеристикой экономического 
роста, охватывая весь мир как единое целое, а также выражалась в развитии региональных 
союзов и зон свободной торговли. глобализация в большей степени служила интересам 
развитых стран, а развивающиеся страны включаясь в данный процесс оставались постав-
щиками сырья. Вместе с тем, при необходимости государства использовали политику про-
текционизма, использую в качестве не запреты или рост таможенных пошлин, а, например, 
экологические требования, определенные стандарты к качеству товаров, изменение валют-
ных курсов, санкции и др. 

Следует отметить, что после активного развития в последние годы темпы глобализации 
стали снижаться ввиду нарастания политических, экономических и социальных противо-
речий. Пандемия ковид-19 отрицательно отразилась на данном процессе. Закрытие границ, 
сокращение производств, разрыв сложившихся ранее экономических связей привел к 
серьезному ослаблению глобализации. 

Это выразилось 1) в ограничении продвижения населения, товаров, появились санитарно 
- эпидемиологические требования к их движению. 2) Разрыв экономических связей и огра-
ничение экспорта поставили вопрос о снижении зависимости стран от импорта и переход 
на самообеспечение по стратегически важным для страны товарам. Это не означает, что 
страны переходят к автаркии, но стараются значительно повысить устойчивость экономи-
ки, обеспечить продовольственную безопасность. Для этого предполагается иметь опреде-
ленные резервы производства в границах национальных экономик. 3) альтернативой глоба-
лизации стал поиск конкретных партнеров, например, в рамках регионального сотрудни-
чества, или в форме свободных экономических зон. Это делает актуальным формирование 
союзов между различными странами для решения региональных или каких-либо других 
проблем (3 - Manafov Q.N.,2010). 

Перед экономикой любой страны стоит проблема выхода из экономического и социаль-
ного кризиса вызванного пандемией ковид-19. Для Азербайджана это еще и сопровожда-
лось сокращением валютных отступлений из-за устойчиво низких цен на нефть. Проблема 
еще более усугубилась Освободительной войной, когда в течение 44 дней азербайджанской 
армии во главе с Президентом И.Г. Алиевым удалось освободить от оккупации Карабах (2 
- Əhmədov M. A., Hüseyn A.C., 2011). 
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Для восстановления экономики после пандемии правительства многих стран могут 
выбрать в качестве основных направлений следующее: 

- совершенствование в области государственного регулирования, особенно в финансо-
вой сфере и доходов; 

- улучшение инвестиционного климата, стимулирование предпринимательства, особен-
но малого, среднего, инновационного; 

- эффективная работа в области цифровизации экономики. Данное направление требует 
создания соответствующей инфрасируктуры, а следовательно и средств на это. 

Перечисленные меры помогли бы стране выйти на уровень восстановления экономики и 
стать более устойчивой к различного рода ожидаемым в будущем кризисам. Таким образом, 
фискальная политика должна быть направлена на поддержание экономики, что вызывает 
рост государственных расходов. Так, государство должно поддержать стратегически важ-
ные отрасли, чтобы избежать их краха. Отсутствие поддержки может спровоцировать мас-
совое разорение особенно предприятий, сильно пострадавших от ковида-19, таких как сфе-
ра услуг, особенно туризм и сопряженные с ним отрасли. Сворачивание деятельности мно-
гих предприятий приведет к росту массовой безработицы и ухудшению уровня и качества 
жизни, что повышает угрозу социальных конфликтов. В связи с этим увеличатся расходы 
по обеспечению социальной поддержки населения. А также поддерживать социальную ста-
бильность, посредством различного вида компенсационными выплатами. Особенно в по-
мощи нуждаются социально уязвимые категории населения и безработные, которым в пе-
риод локаута выплачивалось по 190 манат в месяц. 

Для смягчения вызовов возможных подобных, вызванных не экономическими причина-
ми кризисов необходимо: 

- совершенствовать фискальную политику и монетарную политику, способствуя их дос-
таточной мобильности, то есть способности срочно мобилизовать и направить финансовые 
ресурсы для поддержки экономики в случае необходимости. Расширять источники госу-
дарственного и стимулирую возможности создания частного финансирования. Важным 
направлением совершенствования фискальной политик является расширение налогообла-
гаемой базы. Такая мера позволит при умеренных размерах налогов с большего числа нало-
гоплательщиков собрать больше налогов, чем с малого числа крупных налогоплатель-
щиков. Следует отметить, что цели денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики 
должны соответствовать стратегическим и тактическим целям экономической политики. 
Это позволит улучшить маневренность финансовых рынков, улучшить качество предостав-
ляемых услуг. 

- улучшение инвестиционной среды, позволяющей максимально использовать трудовой 
и ресурсный потенциал страны. Стимулировать малый и средний бизнес, создавать условия 
для внедрения технологий, разработку инноваций. Это сферы, которые должны быть в 
центре внимания государства, которое может финансировать из бюджета или стимулиро-
вать частные инвестиции в инновации. Достичь этого можно при совершенствовании меха-
низма государственного регулирования, в том числе снижая барьеры выхода предпринима-
телей на рынок, ограничивая монополизм и улучшая конкурентную среду, привлекать инос-
транных инвесторов, создавая совместные предприятия. Для Азербайджана важно развитие 
ненефтяного сектора экономики и оптимизировать его перспективные и конкурентоспособ-
ные отрасли. 

- снизить зависимость страны от импорта стратегически важных товаров, обеспечить 
продовольственную безопасность страны. 

- диверсифицировать экономику и экспорт. Диверсификация необходима для роста до-
ходов и снижения риска потерь от одностороннего развития. В условиях Азербайджана ее 
можно достичь, распределяя доход, полученный в нефтяной сфере в другие отрасли. Высо-
кий уровень в нефте-газодобывающую отрасль невысокая трудоемкость которой не спо- 
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собствовал росту занятости. Таким образом, направление доходов от нефти в другие более 
трудоемкие отрасли также будет способствовать росту занятости. Стране необходимо отой-
ти от экспорта углеводородов, уменьшая их долю в структуре экспорта. Следует отметить, 
что растет число экспортируемых страной других товаров, но они не могут заменить нефте-
газовую отрасль по уровню доходов. Состояние мировых рынков энергоресурсов подвер-
жено постоянным колебаниям. Снижение цен на нефть может значительно дестабили-
зировать экономику страны. Углеводородные ресурсы являются главным источником ва-
лютных доходов, а снижение цен на них может значительно снизить ее курс. Значительная 
часть бюджетных доходов формируется за счет трансфертов нефтяного фонда. Важно обе-
спечить справедливое накопление средств в нефтяном фонде и сохранить их для будущих 
поколений в соответствии с условиями устойчивого развития. 

Для усиления макроэкономической политики в периоды кризисов важно обеспечить эф-
фективную координацию институтов. Важную роль тут играют связь проводимой макроэ-
кономической политикой и ожиданиями от нее со стороны экономических агентов. Что бы 
избежать таких противоречий, нужно устранить информационный пробел. Между эконо-
мическими агентами и правительством, проводящим макроэкономическую политику дол-
жно быть доверие. Отсутствие информации или ее недостоверность будут порождать проб-
лемы. Одной из проблем может стать то, что пробел в информации будет использован спе-
кулянтами в свою пользу. В результате несущие потери от этого экономические агенты и 
домашние хозяйства могут перестать доверять государственным институтам. 

Одним из серьезных последствий ковид-19 является усиление дифференциации между 
различными слоями населения. Учитывая, что значительная часть населения во многих 
странах работает в сфере услуг, где уровень заработных плат невысокий, а в связи с панде-
мией они остались без источников доходов это тяжелое бремя для правительства по их под-
держке. Проблема усугубляется тем, что часть занятых в сфере услуг работают в теневом 
секторе экономики. А это лишает их средств выделяемых правительством для потерявших 
работу при пандемии ковид-19. Это актуализирует проблемы легализации неформальной 
занятости 

 
Заключение 

В целом пандемия ковид-19 показала ряд проблем, которые нужно разрешить. Важна 
вовлеченность всего общества в решение возникающих проблем. Это предусматривает раз-
работку институциональных и законодательных мер для мобилизации как государствен-
ных, так и частных ресурсов в рамках национальной экономики. 

Таким образом, в экономическом развитии этапы регулирования сменялись этапами де-
регулирования. Как правило, в кризисные периоды, когда обострялись противоречия в ра-
звитии роль государственного регулирования возрастала. Кризис, вызванный вирусом ко-
вид-19, отличается от финансовых, экономических кризисов, он вызван биологическим ка-
таклизмом, в результате обострились социально-экономические противоречия. Важной 
проблемой государства порожденной вирусом является сложный выбор между сохранени-
ем жизни населения или падением экономического роста. 

В сложившейся ситуации перед государством стоит задача в краткосрочном периоде 
поддержать экономику, найти средства и направить их охрану жизни и здоровья населения. 
А в долгосрочной перспективе обеспечить структурные преобразования и устойчивое раз-
витие экономики, нивелировав последствия пандемии. 

Кризис, связанный эпидемией ковид-19 вскрыл проблемы в сфере здравоохранения. В 
дальнейшем возможны новый всплеск этой или подобной инфекции и система здравоохра-
нения должна быть готовой к новым вызовам. Достичь этого можно инвестируя в систему 
здравоохранения, укрепляя, модернизируя ее, с тем, чтобы при необходимости она могла 
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эффективно противостоять таким проблемам в будущем. Актуально направлять инвести-
ции на средства вакцинации, гигиены, а также в мобильные многофункциональные боль-
ницы модульного типа. Важным направлением в здравоохранении является проведение раз-
личных превентивных мероприятий для повышения иммунитета и др. Кроме того, целесо-
образно активное сотрудничество страны с международными структурами, в частности с 
ВОЗ для координации усилий по борьбе с вирусами. 
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Covid-19 pandemiyasının iqtisadi zərərlərinin aradan qaldırılması məqsədi ilə 

iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin effektiv tədbirlərinin hazırlanması 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Covid-19 pandemiyasının yaratdığı böhranın aradan qaldırılmasına dair 

həyata keçirilən tədbirlərin iqtisadi təhlili. 
Tədqiqat metodları - Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını Azərbaycan Respublikasının 

Qanunları və qanunvericilik aktları təşkil edir. Müqayisəli analiz, deduksiya və induksiya metod-
larından istifadə olunur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Covid-19 pandemiyasının gedişatının proqnozlaşdırılmasının 
çətin olduğunu nəzərə alaraq və bu qısa müddət ərzində zərər çəkmiş fəaliyyət sahələrinin bərpası 
zərurətini həyata keçirtmək məqsədi ilə, üzləşdiyimiz iqtisadi böhran dövründə dövlət iqtisadiy-
yatının tənzimlənməsi sisteminin yaradılması bu gün də aktual mövzu olaraq qalır və böyük tətbiqi 
əhəmiyyətə malikdir. 

Tədqiqatın nəticələri - Tədqiqat zamanı müxtəlif növ böhranların və onların iqtisadiyyata 
mənfi təsirinin qarşısının alınması və yumşaldılması üçün dövlət siyasəti tədbirlərinin öyrənilmə-
sində inkişaflardan istifadə imkanları müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Covid-19 pandemi-
yası zamanı dövlət tənzimlənməsi tədbirlərinin xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir, bu tip sarsıntıla-
rın makroiqtisadiyyatda yaratdığı trendlər və nəticələri üzə çıxarılır. 

Açar sözlər: iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, böhranın idarə edilməsi, iqtisadi artım, 
Covid-19 pandemiyası, iqtisadi böhranlar. 
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Summary 
The purpose of the study is to investigate state regulation measures to overcome the crisis 

consequences of the covid-19 pandemic. 
Research methodology: the theoretical and methodological basis of the research are the Laws 

and legislative acts of the Republic of Azerbaijan. Methods of comparative analysis, deduction 
and induction are used. 

The importance of research application: the creation of a system for regulating the economy 
of the state in such a crisis period remains a hot topic today, due to the unpredictability of the 
course of the pandemic and the need to restore areas of activity affected in this short period of 
time. 

Results of the study: in the course of the study, the possibilities of using developments in the 
study of various kinds of crises and public policy measures to prevent and mitigate their 
consequences for the economy were identified. 

The originality and scientific novelty of this study is that for the first time the features of state 
regulation measures during the covid-19 pandemic are considered, the trends and consequences of 
this type of shocks for the macroeconomy are revealed. 

Key words: state regulation of the economy, anti-crisis economy, economic growth, covid-19 
pandemic, economic crises. 
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MÜƏSSİSƏLƏRİN RƏQABƏTQABİLİYYƏTLİLİK AMİLLƏRİ VƏ ONUN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – müəssisələrin rəqabətqabiliyyətlilik amillərini nəzərdən keçirməklə on-

ların qiymətləndirilməsi prinsiplərini təhlil etmək və bunun nəticəsində mövcud olan və gələcəkdə 
də müəssisələrin sosial, iqtisadi, siyasi, ətraf mühit və s. məsələlərlə bağlı yarana biləcək problem-
lərinin həlli istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.  

İşin metodologiyası – müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi prinsiplərinin 
təhlilindən, ayrı-ayrılıqda tədqiqat üçün seçilmiş müəssisələrin spesifik xüsusiyyətlərinin fərqlən-
dirilməsindən və məntiqi ümumiləşdirmədən ibarətdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – ondan ibarətdir ki, tədqiqat müəssisələrin rəqabətqabiliyyət-
liliyinin qiymətləndirilməsi və onun müəssisələrin fəaliyyətində oynadığı rolu daha yaxından təhlil 
etmək məqsədi ilə istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – müəssisələrin inkişaf problemlərinin həllində oynadığı rol araşdırılmış 
və gələcəkdə yarana biləcək problemlərin həllində rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi üçün gö-
rülə biləcək tədbirlər nəzərdən keçirilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – araşdırma aparılan müəssisənin iqtisadi inkişafında 
rəqabətqabiliyyətliliyin oynadığı rolu göstərməkdən ibarətdir. 

Ac ̧ar so ̈zlər: rəqabətqabiliyyətlilik, müəssisə, iqtisadi inkişaf, tədqiqat, istehlak, beynəlxalq 
ticarət 

 
Giriş 

Rəqabət, mahiyyəti birmənalı şərhə malik olmayan iqtisadi kateqoriyalara aiddir. “Rəqabət” 
anlayışı bir sıra müxtəlif xüsusiyyətləri əks etdirən iqtisadi fəlsəfə ilə birlikdə inkişaf etmişdir. 
“Rəqabət” termininin iqtisadi mənasını müxtəlif nəzəri çərçivələrdən istifadə etməklə başa düşmək 
olar. 

Başlanğıcda “rəqabət” sözü iqtisadi nəzəriyyəyə gündəlik dildən daxil olmuş və uzun müddət 
yalnız iki və ya daha çox şəxs arasında müstəqil rəqabət demək idi. İqtisadi ədəbiyyatda ilkin 
olaraq rəqabət kateqoriyasının təfsirinə davranış yanaşması qoyulmuşdur. Rəqabət insana təbiətən 
xas olan, rəqabətə can atan insanların iqtisadi davranışlarında təbii olaraq özünü göstərən daxili 
xassə hesab olunurdu [2, s.15]. 

Rəqabət anlayışı və iqtisadiyyatın inkişafında onun rolu 
İlk dəfə olaraq A.Smit “Millətlərin sərvətini öyrənir” əsərində rəqabətin tərifini aydınlaşdırma-

ğa çalışmışdır. O yazırdı ki, “təchizatda azalma olarsa, alıcılar arasında rəqabət dərhal başlayacaq 
və bu, qiymətlərin artmasına səbəb olacaq”, lakin təklif çox böyük olduqda, qiymət bir o qədər 
aşağı düşəcək, satıcılar arasında rəqabət bir o qədər çox olacaq” və ya , bu məhsulu satmağın nə 
qədər tez olacağından asılı olaraq. A.Smit rəqabəti “mallarının satışı üçün daha əlverişli şərait üçün 
satıcılar arasında ədalətli rəqabət”, bazarın “görünməz əli” – rəqabət qüvvələrinin təsiri altında 
formalaşan bazar qiymətləri ilə müəyyənləşdirdi. Rəqabətin mahiyyəti, A.Smitə görə, satıcıların 
uzunmüddətli perspektivdə bazarda nəzarəti bərqərar etmək üçün bir-biri ilə əlaqəli cəhdlərinin 
məcmusudur. Buna görə də rəqabət yeni qüvvəyə reaksiya prosesi və yeni tarazlığa nail olmaq 
yoludur, onun mahiyyəti rəqiblərin nisbi üstünlüklər uğrunda mübarizəsidir. Rəqabətin əsas üsulu 
qiymətlərin dəyişməsidir [7, s. 28]. 

A.Smit azad rəqabət üçün müəyyən şərtlər toplusunu müəyyən edir: 
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• rəqiblər sövdələşmə yolu ilə deyil, müstəqil hərəkət etməlidirlər; 
• potensial və ya mövcud rəqiblərin sayı olmalıdır, fövqəladə gəlirləri istisna etmək üçün kifa-

yətdir; 
• iqtisadi vahidlər bazar imkanları haqqında ağlabatan biliyə malik olmalıdır; 
• bu biliyə uyğun fəaliyyət azadlığı təmin edilməlidir; 
• kifayət qədər vaxt marjası lazımdır ki, istiqamət və həcm resurslarının axını sahibkarlıq sub-

yektlərinin istəyini qarşılamağa başladı. 
Neoklassik formada rəqabətin davranış şərhinin memarlarından biri hesab edilən ingilis 

iqtisadçısı A.Marşall onu qıt iqtisadi əmtəələr və təbii ki, istehlakçının pulu uğrunda mübarizə ilə 
əlaqələndirir ki, bu da öz məhsulu ilə istifadə oluna bilər. Bu strategiyanın məntiqi ondan ibarətdir 
ki, əmtəələrin, xidmətlərin və resursların əksəriyyətinin potensial ictimai ehtiyacları ödəmək üçün 
daha az olması baxımından qıtdır. Buna görə də, onlar əmlak sahibləri tərəfindən gəlirliliklərinə 
uyğun olaraq bölüşdürülə bilər. Onlar tələblər və ya meyarlar (qiymətlər, keyfiyyət və s. üçün 
zəruri standartlar) müəyyən edir və bu tələblərin yerinə yetirilib-yetirilməməsinə əsaslanaraq 
kimin müavinət alması və kimin almaması barədə qərar verir. 

Müəssisənin Rəqabət Qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün metodoloji yanaşmalar 
A.Marşallın rəqabət nəzəriyyəsi 1940-cı illərə qədər iqtisadi təhsilin mərkəzində dayanırdı.  

Marşall yazırdı ki, o, tələb və təklif qüvvələrinin sərbəst hərəkət etdiyini, hər iki tərəfdən tacirlərin 
möhkəm birliyinin olmadığını, hər birinin müstəqil fəaliyyət göstərdiyini, azad rəqabətin geniş 
şəkildə inkişaf etdiyini, yəni alıcılar adətən alıcılarla, satıcılar isə satıcılarla eynilə sərbəst rəqabət 
aparırlar. Bununla belə, Marşall vurğulayır ki, hər biri öz adından danışsa da, onun başqalarının 
fəaliyyəti haqqında biliyinin adətən onun hamıdan daha aşağı qiymətə satmağa və ya daha yüksək 
qiymətə almağa razı olmasının qarşısını almaq üçün kifayət etdiyi güman edilir [6]. 

A.Marşallın fikrincə, bu məqsədi dəqiq ifadə edən bir ifadə yoxdur, lakin “istehsal azadlığı və 
sahibkarlıq” və ya “iqtisadi azadlıq” düzgün istiqamətə işarə edir və daha yaxşısı olmadıqda isti-
fadə edilə bilər. Buna görə də, həm rəqabətin, həm də əməkdaşlığın seçim azadlığından qaynaqla-
nacağı gözlənilir. 

Azad rəqabət A.Marşall tərəfindən optimal əmək bölgüsünə aparan, iqtisadiyyatın səmərəlili-
yini təmin edən təşkilatlanma yolu kimi şərh olunur [1, s. 92]. 

Geniş mənada müəssisənin rəqabət qabiliyyətini müəyyən müddət ərzində rəqiblərin müqavi-
məti qarşısında öz məqsədlərinə çatmaq qabiliyyəti kimi müəyyən etmək olar. 

Müəssisənin rəqabətqabiliyyətliliyi onun rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal etmək qabiliyyə-
tini, ölkə daxilində və xaricdə bu sənayenin digər müəssisələrinə nisbətən rəqabət üstünlüklərini 
əks etdirən iqtisadi kateqoriyadır. Müəssisənin rəqabət qabiliyyətini yalnız eyni sahəyə aid olan 
müəssisələr qrupu daxilində qiymətləndirmək olar, ona görə də müəssisənin rəqabətqabiliyyətlilik 
dərəcəsinin qiymətləndirilməsi, ilk növbədə, müqayisə üçün əsas obyektlərin seçilməsini nəzərdə 
tutur. Müqayisə ediləcək rəqabətqabiliyyətli müəssisələr mütənasib olmalıdır: 

1) onun köməyi ilə ödənilən ehtiyacların eyniliyinə görə istehsal olunan məhsulların xüsusiy-
yətləri; 

2) istehsal olunan məhsulların nəzərdə tutulduğu bazar seqmentləri; 
3) müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi həyat dövrünün mərhələləri. 
Müəssisənin rəqabət qabiliyyəti qazanc əldə etmək qabiliyyətidir, başqa sözlə desək, əmtəə 

məhsullarını öz bazar yerlərindəki digər bazar müttəfiqlərindən keyfiyyətcə nə yüksək, nə də pis 
qiymətə sürmək və satmaq. Beləliklə, müəssisənin rəqabət qabiliyyəti üç əsas amildən ibarətdir: 

1) resurs (hazır məhsul vahidinə düşən resursların fiziki məsrəfləri); 
2) qiymət (bütün istifadə olunan istehsal resursları və hazır məhsullar üzrə qiymətlərin səviyyəsi 

və dinamikası); 
3) "ekoloji amil" (dövlətin iqtisadi siyasəti və onun bazardakı qarşı tərəfə təsir dərəcəsi). 
Mikro səviyyədə müəssisənin özü, ilk növbədə, rəqabət qabiliyyətinin artımının resurs amilinə 

nəzarət edə bilir, buna görə də əmək məhsuldarlığının, kapital məhsuldarlığının və ümumi isteh-
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salın səmərəliliyinin artırılması çox vacibdir və şirkətin R&D təşkili siyasətindən asılıdır, əsas 
kapitalın toplanması, marketinq, sənaye kooperasiyası sistemi, kadrların peşə hazırlığı və yenidən 
hazırlanması [7, s. 32]. 

Müəssisənin texnoloji və maliyyə potensialına rəqabət qabiliyyətinin təsiri 
İdarəetmənin təşkili, müəssisənin texnoloji və maliyyə potensialı rəqabət qabiliyyətinin resurs 

komponentinin artımını təmin edə bilər. Xammal və yarımfabrikatların, eləcə də öz hazır məhsul-
larının bazar qiymətlərinə nəzarət etmək daha çətindir, çünki qiymət səviyyəsi əsasən dünya və 
milli iqtisadiyyatın vəziyyətindən asılıdır. 

“Ətraf mühit amili”nə bank sisteminin etibarlılığı, inflyasiya səviyyəsi, bank faizi, valyuta mə-
zənnəsi, xarici ticarət tarifi və müəssisənin rəqabət qabiliyyətinə bilavasitə təsir edən digər kom-
ponentlər daxildir. Buna görə də müəssisələr, xüsusən də kiçik və orta müəssisələr rəqabət qabi-
liyyətinin əhəmiyyətli sayda xarici amillərinə nəzarət edə bilmirlər. Bu baxımdan dövlətin iqtisadi 
siyasəti, xüsusən də iqtisadiyyatın qloballaşması şəraitində getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. 

Müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin iki mənbəyi var: əməliyyat səmərəliliyi və strateji mövqe-
ləşdirmə [4, s. 315]. 

Əməliyyat səmərəliliyi müəssisənin mövcud istehsal amillərindən daha səmərəli istifadə etmə-
yə imkan verən müəyyən fəaliyyət növlərinin fəaliyyətinin hərtərəfli qiymətləndirilməsini əhatə 
edir. Müəssisənin əməliyyat səmərəliliyinin səviyyəsi əsasən onun yerləşdiyi amillərdən asılıdır. 

Müəssisənin texnoloji avadanlığının çevikliyini, geniş çeşiddə, o cümlədən yeniliyə malik olan 
məhsul istehsal etmək qabiliyyətini əks etdirən, əməliyyat səmərəliliyi bir tərəfdən təsərrüfat sub-
yektinin bazara uyğunlaşma qabiliyyətinin artırılmasına şərait yaradır, digər tərəfdən, müəssisənin 
istehsal fəaliyyətinin rentabelliyini xarakterizə edir. 

Strateji mövqeləşdirmə rəqiblərin fəaliyyətindən fərqli fəaliyyətlərin kombinasiyası ilə əvvəl-
cədən müəyyən edilmiş unikal və sərfəli mövqenin yaradılmasından ibarətdir. Strateji yerləşdirmə 
iki komponentdən ibarətdir. Birincisi, xarici mühitə uyğunlaşma qabiliyyətidir, bu, müəssisənin 
yenilənməsi prosesinin effektivliyini əks etdirir. Bu komponent təsərrüfat subyektinin xarici mü-
hitin şərtlərinə çevikliyini və uyğunlaşma qabiliyyətini xarakterizə edir. 

Strateji mövqeləşdirmənin ikinci komponenti innovasiya, daim davam edən innovasiya proses-
ləridir ki, onun yönəldilmiş təsiri müəssisənin bütün sahələrində innovasiyaların tətbiqini təmin 
edir. Beləliklə, innovasiya rəqabətli mübarizədə müəssisənin uğurunun açarı olmaqla, uyğunlaşma 
mənbəyi kimi xidmət edir. 

Yuxarıda göstərilən komponentlər təsərrüfat subyektinin bazarda strateji mövqe tutması üçün 
zəruri və kifayət qədər şərait yaradır. Bir tərəfdən rəqibləri ilə eyni sinifdə müxtəlif malların isteh-
salını tez mənimsəməyi bacaran, digər tərəfdən dəyişən bazarı nəzərə alaraq müştərilərinə yeni 
mal və xidmətlər təklif edən müəssisələr daha üstündür. Müəssisədə davamlı və ritmik şəkildə 
axan və onun fəaliyyətinin bütün aspektlərini əhatə edən innovativ proseslər rəqabət mühiti amil-
lərinin təsiri ilə tələb olunur. Təsərrüfat subyektinin aktiv innovativliyi onun bazarın tələblərinə 
uyğunluq dərəcəsini artırır, yəni uyğunlaşma səviyyəsini yüksəldir. Uyğunlaşma, əslində, yeniləş-
mə proseslərinin səmərəliliyini xarakterizə edən müəssisələrin xarici mühitlə əlaqələrinin ifadə 
forması kimi çıxış edir. Müəssisənin innovativliyi və uyğunlaşma qabiliyyəti onun strateji yerləş-
dirilməsinin effektivliyini müəyyən edir – iqtisadi subyektin rəqabət qabiliyyətinin iki mənbəyin-
dən biridir. 

Müəssisənin rəqabət qabiliyyətinə təsir edən amillərin əsas kateqoriyaları aşağıda verilmişdir 
[2, s. 12]: 

• Texniki və texnoloji qrup; istehsal mexanizmlərini, əmək vasitələrini və görülən işlərin tex-
nologiyasını təsvir edən elementlərdən ibarətdir. Bu elementlər ilk növbədə qrupu müəyyənləşdi-
rir, çünki əmək alətlərinin və qurğularının vəziyyəti və keyfiyyəti, onlardan istifadə, istehsalın 
mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması dərəcəsi və texnoloji tərəqqinin miqdarı müəssisənin 
əməliyyat səmərəliliyinə dərhal təsir göstərir; 
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• Təşkilati və idarəedici komanda; istehsalın və əməyin necə təşkil edildiyi, işə qəbulun necə 
idarə edildiyi və mütərəqqi əməkhaqqı sisteminin necə tətbiq edildiyinə görə texniki və texnoloji 
alt sistemi işə salan elementlərdən ibarətdir; 

• Maliyyə və iqtisadi; gəlirliliyin və maliyyə sabitliyinin uğurla idarə edilməsi perspektivindən 
müəssisə məsələlərini əhatə edir; 

• Biznesi, onun təşkilati mədəniyyətini, dəyərlərini, ehtiyaclarını və işçilərin maraqlarını əhatə 
edən sosial-psixoloji dəyişənlər toplusu. Kollektivin özünüifadə və özünü həyata keçirmə tələblə-
rinin artmasına səbəb olan sağlam mənəvi və psixoloji iqlimin saxlanması üçün normal iş və isti-
rahət şəraiti yaradılmalıdır; 

• Təbii-coğrafi amillər qrupu; bu qrupun amilləri müəssisəni öz logistik strukturunu buna uy-
ğun qurmağa, istehsal texnologiyasını daim təkmilləşdirməyə, daşımanın nəqliyyat sxemlərini op-
timallaşdırmağa, istehsalın enerji tutumunu azaltmağa və s. məcbur edir. Bu amillər həm də təsər-
rüfat subyektinin resurs potensialına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  

• Torpaq, su və hava kimi ətraf mühit komponentləri. O, keyfiyyətini artırmaq üçün müxtəlif 
mürəkkəb texniki və təşkilati fəaliyyətlərdən ibarətdir və yüksək rəqabət qabiliyyəti gözlənildiyi 
təqdirdə bütün bunlar uğurla başa çatdırılmalıdır; 

• sənaye amilləri qrupu; sənaye məhsuluna ehtiyac və onun müstəsnalığı, yüksək keyfiyyətli 
xammalın əlçatanlığı, təchizatçıların rəqabət qabiliyyəti, sənaye konsentrasiyasının ümumi səviy-
yəsi, ixtisaslaşma və kooperasiya ilə müəyyən edilən təsərrüfat subyektinin fəaliyyəti üçün xarici 
şərtləri əks etdirir. Sənaye idarəetməsinin informasiya bazasının səmərəliliyi, kadr hazırlığı və ix-
tisasartırma sistemi. Bu amillər hər bir müəssisədə texnikanın, texnologiyanın, istehsalın təşkili və 
idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini qabaqcadan müəyyən etməklə təsərrüfat sub-
yektlərinin fəaliyyəti üçün əsas platforma rolunu oynayır; 

• bazar elementləri dəsti; Bu amillərə bazarda resurslara və yeni texnologiyalara asan çıxış, 
istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin fərqliliyi, səmərəli istehsal və paylama kanalları, şirkətin 
məhsullarının təcrübəsi və satışın təşviqi sisteminin uğuru daxildir [1, s.113]. 

Müəssisənin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinə təsir edən yuxarıda qeyd olunan amillər siste-
mindən istifadə etməklə müvafiq göstəricilər sistemi yaradıla bilər. Belə təkmilləşdirmə bir neçə 
əsas metodoloji qaydaya əsaslanmalıdır. 

Sistem prinsipi. Bu prinsip sistem anlayışına əsaslanır, o zaman ki, onun elementlərinin hər 
birinin davranışı bütövün davranışına təsir edir. Müəssisənin xarici və daxili rəqabət şəraiti kom-
pleksinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində özünü göstərən rəqabətqabiliyyətlilik amilləri sistemi belə bir 
bütövlükdə çıxış edir. Bu və ya digər amilin konkret şəraitdə həlledici olması üçün bütün digər 
amillərin və xüsusiyyətlərin müəyyən birləşmələri mövcud olmalıdır. Buna görə də, firmanın rə-
qabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi prosesi kimi mürəkkəb hadisəni təhlil etmək üçün bu prosesin 
çoxsaylı hissələrini əks etdirən göstəricilər bir sistemdə ümumiləşdirilməlidir. 

Çətin olan amil qiymətləndirməsinin arxasında duran ideya. Sistemdəki hər bir göstərici 
hər hansı elementin və ya dəyişənlər toplusunun nəzərdən keçirilən prosesə təsirinin kəmiyyətcə 
qiymətləndirilməsini təmin etdiyi üçün sistem bütövlükdə təşkilatın rəqabət qabiliyyətinə və bö-
yüməsinə təsir edən amillər toplusuna uyğun qurulmalıdır. . Bu o deməkdir ki, yuxarıda qeyd olu-
nan göstəriciləri əldə etməzdən əvvəl tədqiq olunan prosesin təkamülünə təsir edən bütün element-
lər dəsti araşdırılmalıdır. 

Funksional idarəetmə oriyentasiyasının rəhbər prinsipi. İşlənmiş göstəricilər sisteminə plan-
laşdırma, təşkili, uçot və nəzarət, motivasiya və stimullaşdırma, əlaqələndirmə və tənzimləmə da-
xil olmaqla müxtəlif idarəetmə funksiyaları üzrə göstəricilər daxil edilməli və müəssisənin rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması prosesinin idarə edilməsi üçün istifadə edilməlidir. 

İstehsal xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ideyası. Hazırlanmış sistemə istehsal sahəsinin 
unikal keyfiyyətlərini göstərən və onların müəssisənin rəqabət qabiliyyətinə təsirini nəzərə alan 
göstəricilər daxil edilməlidir. 
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Göstəricilərin iyerarxiyası prinsipi. Tədqiq olunan sistemi təbii şəkildə dolduran göstəricilə-
rin əhəmiyyətini sıralamaq lazımdır. Firmanın rəqabətqabiliyyətliliyinin gücləndirilməsinin əsas 
istiqamətlərinin ən əhatəli, mümkünsə inteqrativ təsvirini təmin edən göstəricilərin ümumiləşdiril-
məsi tədqiq olunan prosesin aparıcı əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsini asanlaşdırmalıdır. Siste-
min unikal göstəriciləri müəssisənin unikal xüsusiyyətlərinin tədqiq olunan prosesə təsirini nəzərə 
alaraq ümumi mənzərəni tamamlamaq üçün nəzərdə tutulub. 

İnformasiya təhlükəsizliyi prinsipi. Hazırlanmış sistemdə hesablanması cari mühasibat və 
statistik hesabatlarla, habelə onların tamlığı, etibarlılığı, dəqiqliyi və qəbulunun operativliyi ilə 
təsdiq edilə bilən göstəricilər olmalıdır. 

Müqayisəlilik prinsipi. Sistem göstəricilərin həcm xüsusiyyətləri, qiymətləndirmə pəncərələri, 
məlumatların toplanması üsulları, ölçü vahidləri və hesablama metodologiyaları baxımından necə 
müqayisə oluna biləcəyini nəzərə alaraq qurulmalıdır. 

Davamlılıq prinsipi. Tədqiqat obyekti və ya ətrafdakı rəqabət mühiti haqqında yeni təfərrüatlar 
aşkar edildikdə bəzi göstəricilərdə mümkün dəyişiklikləri nəzərə alır. Eyni zamanda, belə bir dü-
zəliş diskret olmalıdır və onun zəruriliyi yalnız istehsal edilmiş göstərici sisteminin faktiki istifa-
dəsinin nəticələrinə baxmaqla müəyyən edilə bilər. 

Müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üsulları 
Rəqabət qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. 
1. Reytinq qiymətləndirməsinə əsaslanan rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsi. 
Müəssisələrin rəqabətqabiliyyətlilik reytinqini tərtib edərkən parametrik təhlil ideologiyasın-

dan istifadə olunur, lakin kəmiyyət müqayisəsi əsasında, yəni seçilmiş göstəricilər (əmsallar) əsa-
sında artıq normativ nəticələr hazırlanır”. Göstəricilər sistemi əsasında müəssisələrin ümumi balı 
hesablanır ki, bu da müəssisənin reytinqdə son yerini müəyyən etmək üçün əsasdır. 

Müəssisənin reytinqi aşağıdakı ardıcıllıqla tərtib edilir: 
1. reytinq göstəricilərinin seçilməsi meyarlarının müəyyən edilməsi; 
2. ayrı-ayrı göstəricilərin dinamikası nəzərə alınmaqla müəssisənin yekun qiymətləndirilmə-

sində göstəricinin “çəkisi”nin müəyyən edilməsi. 
2. Bazar payının hesablanması əsasında rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. 
Bölgənin istehlak bazarında bazar payı sahibkarlıq subyektlərinin rəqabət qabiliyyətini səciyyə-

ləndirən əsas iqtisadi və statistik göstəricidir, çünki onların bir çoxu sənaye nöqteyi-nəzərindən 
müqayisə oluna bilməz, lakin biznesin mövqeyi ilə müqayisə edilə bilər. 

Bazar payı müəssisənin pərakəndə ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmində payı kimi müəyyən 
edilir. 0-dan 100% aralığında artım və ya azalma rəqabət qabiliyyətinin səviyyəsini göstərir. 

Qiymət və qeyri-qiymət rəqabəti 
Qiymətin rəqabət vasitəsi kimi istifadəsi bazarda hökm sürən rəqabətin məzmunundan asılıdır. 

Müəssisənin strateji məqsədlərini həyata keçirmə yollarından asılı olaraq iki növ rəqabət fərqlənir: 
qiymət və qeyri-qiymət [9, s. 215]. 

Qiymət rəqabəti mal və ya xidmətlərin rəqiblərinkindən daha aşağı qiymətə satılmasını nəzərdə 
tutur. İstehsal və marketinq xərclərini azaltmaqla və ya məhsulların qiymətinə daxil olan gəlir də-
rəcəsini azaltmaqla qiymətləri aşağı salmaq olar. Qiymət rəqabətinin növlərinə aşağıdakılar da-
xildir: 

1) eyni malları satan firmalar arasında rəqabət, həddindən artıq aşağı qiymətlər təyin etməklə 
digər satıcıları sıxışdırmağa çalışır və bununla da ən böyük satışı təmin edir; 

2) eyni sənayenin alıcıları arasında məhsula tələbin artmasına və nəticədə təklif olunan malların 
qiymətlərinin artmasına səbəb olan rəqabət. Alıcının məhsula olan öz ehtiyacını ödəmək hüququ 
üçün çəkə biləcəyi xərcləri qiymətləndirərək, satıcı bu məhsulun qiymətini qaldırır; 

3) alıcılar və satıcılar arasında rəqabət: alıcılar malı daha ucuz almağa, satıcılar onu baha  
satmağa üstünlük verirlər. Bu rəqabətli mübarizənin nəticəsi əsasən rəqabət aparan tərəflərin qüv- 
vələr balansından asılıdır; 
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4) sektorlararası rəqabət, yəni, əvəzedici məhsullar istehsal edən müxtəlif sənaye müəssisələri 
arasında rəqabət. Belə rəqabətin inkişafı bazarda qiymətlərin həm azalmasına, həm də artmasına 
səbəb ola bilər. Bu vəziyyətdə tənzimləyici element əvəzedici məhsulun qiymətidir. 

Qiymət rəqabəti, hətta oxşar məhsulların bazarda müxtəlif qiymətlərlə təklif olunduğu azad ba-
zar rəqabətinin uzaq günlərinə gedib çıxır. Qiymətin aşağı salınması sənayeçinin (tacirin) öz məh-
sulunu fərqləndirməsi, ona diqqəti cəlb etməsi və son nəticədə özü üçün istədiyi bazar payını qa-
zanması üçün əsas idi. Əsas mövqeləri ələ keçirmiş az sayda iri şirkətlər tərəfindən öz aralarında 
bölünmüş bazarlar inhisarlaşdırıldıqda, istehsalçılar mənfəəti artırmaq və onları maksimumlaş-
dırmaq üçün maya dəyərini və marketinq xərclərini məqsədyönlü şəkildə azaltmaq üçün qiymətləri 
mümkün qədər uzun müddət dəyişmədən saxlamağa çalışırlar. 

Qiymət rəqabəti mexanizmi aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərir. İstehsalçı şirkət öz məhsullarının 
qiymətlərini bazar qiymətlərindən aşağı müəyyən edir. Bu təşəbbüsə əməl etmək imkanı olmayan 
rəqiblər bazarda qalıb onu tərk edə və ya müflis ola bilməzlər. Bununla belə, həmişə şirkəti çətin 
vəziyyətdən çıxaracaq, “qiymət müharibəsi”ndən sağ çıxacaq və məhsul qiymətlərində yeni artım 
gözləyəcək bir rəqib var. Beləliklə, yalnız bazarda rəqibləri ilə müqayisədə daha sabit mövqeyə 
malik olan şirkət qalib gələcəyinə arxalana bilər. Əgər rəqabət aparan şirkətlər təxminən bərabər 
şəraitdədirsə, o zaman “qiymət müharibəsi” nəinki israfçı, həm də mənasızdır. 

Qiymət rəqabəti inhisarçılara qarşı mübarizədə əsasən autsayder firmalar tərəfindən istifadə 
olunur, bu rəqabət üçün autsayderlərin qeyri-qiymət rəqabəti sahəsində gücü və qabiliyyəti yox-
dur. Bundan əlavə, bazarlara yeni məhsullarla nüfuz etmək (inhisarçılar mütləq üstünlüyə malik 
olmadıqları yerdə bunu laqeyd qoymurlar), həmçinin marketinqin çətinliyinin qəfil kəskinləşməsi 
zamanı mövqeləri gücləndirmək üçün qiymət metodlarından istifadə olunur. Məsələn, bir vaxtlar 
Amerikanın “Coca-Cola” şirkəti Latın Amerikası ölkələrinin bazarlarını zəbt edərkən bu rəqabət 
üsulundan istifadə edirdi. Sonralar, oxşar şəkildə, Yapon firmaları öz məhsullarını ABŞ və Qərbi 
Avropada tanıtdılar [10, s. 136]. 

Birbaşa qiymət rəqabəti ilə şirkətlər istehsal olunan və bazarda mövcud olan məhsulların qiy-
mətində endirimlər barədə bazar iştirakçılarını geniş şəkildə məlumatlandırır. 

Gizli qiymət rəqabəti ilə şirkətlər istehlak keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıran yeni 
məhsul təqdim edir və qiyməti qeyri-mütənasib şəkildə artırır. Belə ki, 1976-cı ildə “Crate 
Research” şirkəti saniyədə 1 milyon əməliyyat gücünə malik və qiyməti 8,5 milyon dollar olan, 
1982-ci ildə isə məhsuldarlığı üç dəfə yüksək olan kompüter istehsal edib, dəyəri cəmi 15% artıb. 

Qiymətlərin köməyi ilə uğurlu rəqabətin əsas şərti istehsalın daim təkmilləşdirilməsi və maya 
dəyərinin aşağı salınmasıdır. Yalnız istehsal xərclərini azaltmaq üçün ehtiyatı olan sahibkar qalib 
gəlir. 

20-ci əsrin ortalarına qədər bütün dünyada rəqabətin iki növü arasında qiymət nəzərəçarpacaq 
dərəcədə üstünlük təşkil edirdi. Hazırda vəziyyət dəyişib, qeyri-qiymət rəqabəti ön plana çıxıb. 

Qeyri-qiymət rəqabətinin əsasını qiymət səviyyəsi deyil, malın keyfiyyəti (xidmət müddəti, 
məhsuldarlıq, etibarlılıq) təşkil edir. Bu rəqabət metodunun yaranması istehlakçıların gəlirlərinin 
artması, bazarın genişlənməsi, elmi-texniki və texnoloji tərəqqinin sürətlənməsi ilə əlaqədar 
müraciətlərinin mürəkkəbləşməsi ilə əlaqədardır. 

Keyfiyyətin yüksəldilməsi iki əsas istiqamətdə həyata keçirilə bilər: birincisi, malların texniki 
xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, ikincisi, əmtəələrin istehlakçıların tələblərinə uyğunlaşdırıl-
masının təkmilləşdirilməsi. Məhsulun keyfiyyətini yüksəltməklə qeyri-qiymət rəqabətinə məhsul 
rəqabəti deyilir. Bu rəqabət növü sələflərindən əsaslı şəkildə fərqlənən və ya köhnə modelin 
modernləşdirilmiş variantını təmsil edən yeni məhsullar buraxmaqla sənaye bazarının bir hissəsini 
ələ keçirmək istəyinə əsaslanır. Keyfiyyətə əsaslanan rəqabət mübahisəlidir. Bir tərəfdən keyfiy-
yətin yüksəldilməsi qiymətlərin gizli şəkildə aşağı salınması və satışın genişləndirilməsi vasitəsi 
kimi çıxış edir, digər tərəfdən “keyfiyyət” reklam və gözəl qablaşdırmadan istifadə etməklə  
saxtalaşdırma imkanlarını açan subyektiv qiymətləndirmədir. 
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Məhsulların satışı ilə qeyri-qiymət rəqabətinə satış şərtləri üzrə rəqabət deyilir. Bu rəqabət növü 
müştəri xidmətlərinin yaxşılaşdırılmasına əsaslanır. Buraya reklam vasitəsilə istehlakçıya təsir, 
ticarətin təkmilləşdirilməsi, malların alınmasından sonra müştərilərə xidmət üçün güzəştlərin yara-
dılması aiddir [11, s.45]. 

Qeyri-qiymət rəqabətinin əsas formaları bunlardır: 
• məhsulun fərqləndirilməsi; 
• malların keyfiyyətinin və istehlakçı parametrlərinin yaxşılaşdırılması; 
• reklam. 
Məhsulun fərqləndirilməsi çeşidi artırır. Müxtəlifliyi və müştərilərə növü, üslubu, markası, 

keyfiyyəti baxımından hər cür məhsul və xidmətləri təklif etməyə imkan verir. İstehlakçıların üs-
tünlüklərini təhlil edərək, əmtəə istehsalçısı bazarda asanlıqla öz yerini qazana bilər. Eyni zaman-
da, öz təzahürünün ifrat dərəcəsinə götürülən bu üsul alıcını çaşdırır, seçim prosesini çətinləşdirir. 
Çox vaxt bir məhsula digərlərindən üstünlük verilməsi məhsulun real keyfiyyətinə və istehlakçı 
parametrlərinə görə deyil, ən yaxşı göstərici kimi qiymətə görə verilir. 

 
Nəticə 

Bazar iqtisadiyyatının fəaliyyət qanunauyğunluqlarını rəqabətin mahiyyətini, bazar münasibət-
ləri subyektlərinin və obyektlərinin rəqabət üstünlüklərinin formalaşması və həyata keçirilməsi 
mexanizmini dəqiq dərk etmədən başa düşmək olmaz. 

Rəqabət mühiti bütün qüvvələrin qarşılıqlı təsir dərəcəsi və rəqabətin intensivliyi baxımından 
getdikcə mürəkkəbləşir. Bu mərhələdə iqtisadiyyatın inkişafı iqtisadi subyektlər arasında münasi-
bətlərin dəyişməsi ilə xarakterizə olunur: şiddətli rəqabətdən müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq və 
rəqabətin birləşməsinə doğru. Dəyər-şəbəkə yanaşması nöqteyi-nəzərindən rəqabət haqqında yeni 
bir anlayış formalaşmışdır ki, onun mahiyyəti iki əsas aspektdə nəzərdən keçirilə bilər: birincisi, 
texnoloji qaydaların mövcud olduğu ən səmərəli və etibarlı dəyər zəncirlərinə daxil olmaq üçün 
rəqabətdir və idarəetmə qanunları rəhbərlik edənlər tərəfindən müəyyən edilir; ikincisi, zəncirdə 
yer uğrunda mübarizədir, çünki mənfəətin payının ölçüsü bundan asılıdır. 

Rəqabətin hazırkı inkişaf mərhələsi innovasiya ilə bağlıdır. Dəyər zəncirlərinin öz daxilində 
“zəncirlərin” rəqabəti və rəqabət münasibətləri mövcuddur. Müəssisələr son innovativ məhsulun 
yaradılmasında rəqiblərdən daha çox potensial tərəfdaşdırlar. Məhsulu alarkən istehlakçı təkcə son 
satıcını deyil, həm də bütün iştirakçıları, istifadə dəyərinin yaradılmasında iştirak edən bütün səna-
ye zəncirini qiymətləndirir, buna görə də zəncirə daxil olan hər hansı bir müəssisə təkcə məhsul 
daxilindəki nəticələrə görə məsuliyyət daşımır. 

Müəssisənin rəqabət qabiliyyəti iqtisadiyyatın mikro, mezo və makrosəviyyələrində yaranan 
rəqabət münasibətlərinin müxtəlifliyi, rəqabət üstünlüklərinin formalaşmasında xarici və daxili 
amillər nəzərə alınmaqla araşdırılmalıdır. 

Rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi həm də bu iqtisadi kateqoriyanın çoxölçülülük, 
nisbilik, konkretlik və təzahür dinamizmi kimi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını nəzərdə tutur. 
Rəqabət qabiliyyətinin ən vacib xüsusiyyətlərinə ona təsir etmək qabiliyyəti daxildir, yəni, onu 
strateji inkişafın ən mühüm parametrlərindən biri kimi idarə etmək. 

Müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin mənbələri bu müəssisənin xarici mühit şəraitində uyğunlaş-
ma qabiliyyətini, habelə fəaliyyətin bütün sahələrində innovasiyaları xarakterizə edən əməliyyat 
səmərəliliyi və strateji mövqeləşdirmədir. 
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Факторы конкурентоспособности предприятий и принципы ее оценки 
 

Резюме 
Целью исследования является анализ принципов их оценки путем рассмотрения факто-

ров конкурентоспособности предприятий и, как следствие, существующих и будущих со-
циальных, экономических, политических, экологических и др. предприятий. он состоит в 
определении направлений решения проблем, которые могут возникнуть в связи с вопро-
сами. 

Методология работы состоит из анализа принципов повышения конкурентоспособнос-
ти предприятий, дифференциации конкретных характеристик предприятий, отобранных 
для исследования, и логического обобщения. 

Прикладное значение исследования заключается в том, что исследование может быть 
использовано для оценки конкурентоспособности предприятий и более тщательного ана-
лиза той роли, которую она играет в деятельности предприятий. 

По результатам исследования изучена роль предприятий в решении проблем развития, 
а также рассмотрены меры, которые можно было бы предпринять для повышения конкурен-
тоспособности при решении проблем, которые могут возникнуть в будущем. 

Оригинальность и научная новизна исследования заключается в показе роли конку-
рентоспособности в экономическом развитии исследуемого предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, экономическое развитие, 
исследования, потребление, международная торговля. 
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Competitiveness factors of enterprises and principles of its assessment 
 

Summary 
The purpose of the research is to analyze the principles of their assessment by reviewing the 

competitiveness factors of enterprises and, as a result, present and future enterprises' social, 
economic, political, environmental, etc. it consists of determining the directions of solving the 
problems that may arise related to the issues. 

The methodology of the work consists of the analysis of the principles of increasing the 
competitiveness of enterprises, the differentiation of the specific characteristics of the enterprises 
selected for research, and logical generalization. 

The applied importance of the research is that the research can be used to evaluate the 
competitiveness of enterprises and to analyze more closely the role it plays in the activities of 
enterprises. 

The results of the study examined the role played by enterprises in solving development 
problems, and measures that could be taken to improve competitiveness in solving problems that 
may arise in the future were considered. 

The originality and scientific novelty of the research consists in showing the role played by 
competitiveness in the economic development of the researched enterprise. 

Keywords: competitiveness, enterprise, economic development, research, consumption, 
international trade 
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QİYMƏTLİ KAĞIZLARLA ƏMƏLİYYATLARIN ANALİTİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – mühasibat uçotunun nisbətən yeni obyekti kimi  qiymətli kağızların 

ilkin dəyərinin Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun müəyyən edilməsi 
və maliyyə hesabatında əks etdirilməsi metodikasının təkmilləşdirilməsidir.  

Tədqiqatın metodologiyası – Tədqiqat prosesində obyektlərin öyrənilməsinə sistemli və kom-
pleks yanaşmadan, ümumelmi metodlardan, iqtisadi təhlilin üsul və metodlarından və b. elmi-təd-
qiqat metodlarından istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Tədqiqatın nəticələrinin praktiki əhəmiyyəti MHBS-yə uyğun 
qiymətli kağızların tanınması, qiymətləndirilməsi və uçotda əks etdirilməsinin  optimal metodolo-
giyasının işlənməsinə fokuslanmışdır ki, bu da, uçot informasiyasının dürüstlüyünün, uçotun apa-
rılmasının operativliyinin, onun nəzarət-analitik funksiyasının yüksəldilməsinə imkan verəcəkdir.  

Tədqiqatın nəticələri – Qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi nöqteyi-nəzərindən şirkətin 
fəaliyyətinin səmərəliliyini, qiymətli kağızlarının aktivlərlə təminatını və onun adi səhmlərinin 
cəlbediciliyini qiymətləndirməyə imkan verən mühüm əmsallar təklif olunmuşdur. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Maliyyə aktivlərinin tanınma meyarlarına uyğun 
olaraq qiymətli kağızların ilkin dəyərinin mühasibat hesablarında əks etdirilməsinə kompleks ya-
naşma metodikası əsaslandırılmışdır. 
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Giriş 
Hazırda ölkəmizdə qiymətli kağızların tədavülü iqtisadi inkişaf üçün önəmlidir və dövlət tərə-

findən bu sahədə irimiqyaslı islahatlar həyata keçirilir. Maliyyə hesabatlarında qiymətli kağızların 
MHBS-nin tələblərinə uyğun təqdim edilməsi, onların iqtisadi təhlili və yeni tələblər əsasında təs-
nif edilib qiymətləndirilməsi, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları ilə aparılan əməliy-
yatların standartın tələblərinə uyğun qaydada rəsmiləşdirilməsi mühasibat uçotu və maliyyə hesa-
batının inkişaf etdirilməsinin nəzəri və metodiki şərtlərinin sistemləşdirilməsinin, o cümlədən, qiy-
mətli kağızların sintetik və analitik uçotunun təkmilləşdirilməsinin zəruriliyini səciyyələndirir. 
Belə ki, maliyyə bazarının inkişafı və hüquqi şəxslərin investisiya aktivliyinin artması təşkilatlar–
investorların öz vəsaitlərini qiymətli kağızlara daha aktiv yerləşdirilməsinə sövq etmişdir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, istehsal və xidmət sahələrinə investisiyaların cəlb edilməsinin əsas şərtlərindən 
biri investor tərəfindən investisiyanın həcminin təhlili və seçilməsi məqsədi ilə qiymətli kağızlarla 
bağlı obyektiv informasiyanın əldə edilməsidir.  

Vurğulamaq yerinə düşər ki, kapitalın qiymətli kağızlar bazarında yerləşdirilməsi ilə əlaqədar 
idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi maliyyə qoyuluşlarının investisiya cəlbediciliyinin qiymət-
ləndirilməsinə elmi cəhətdən yanaşmaya əsaslanır. Belə yanaşma emitentin maliyyə hesabatları-
nın, onun idarəetmə sisteminin, fəaliyyət göstərdiyi sahədə iqtisadiyyatın vəziyyətinin tədqiqi ilə 
şərtlənir. Məsələyə bu nöqteyi-nəzərdən yanaşaraq belə bir fikir formalaşdırmaq olar ki, qiymətli 
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kağızların mühasibat uşotunda qiymətləndirilməsi və maliyyə hesabatında əks etdirilməsi məsələ-
ləri öz aktuallılığını saxlamaqdadır.  

Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarının (MHBS) tətbiqi şəraitində qiymətli 
kağızların qiymətləndirilməsi 

Qeyd edildiyi kimi, qiymətli kağızlar büdcə kəsirlərinin, müxtəlif ödənişlərin, kreditlərin örtül-
məsi, əmtəə dövriyyəsinin formalaşması, nizamnamə kapitalının artırılmasının, eləcə də digər 
ticarət əməliyyatlarının daha yüksək intensivləşməsi vasitəsidir. Fond birjaları tərəfindən qiymətli 
kağızların bazar dəyəri müəyyən edilir, qiymətli kağızlara olan tələb və təklif arasındakı nisbət 
optimallaşdırılır, eləcə də, bazar iştirakçılarını qiymətli kağızlar haqqında zəruri informasiyalarla 
məlumatlandırır. Qeyd olunmalıdır ki, qiymətli kağızların dəyərinin qiymətləndirilməsi özündə 
pay, borc və törəmə qiymətli kağızların bazar qiymətinin müəyyənləşdirilməsini ehtiva edir. Qiy-
mətli kağızların qiymətləndirilməsi zamanı onların likvidliyi və etibarlılıq dərəcəsi, gələcəkdə da-
xil olması ehtimal olunan gəlirin cari dəyəri, emitentin maliyyə göstəriciləri nəzərə alınmalıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətli kağızlar mühasibat uçotunda aid olduğu investisiya qrupuna 
görə fərqli şəkildə əks olunur. Vurğulamaq lazımdır ki, bazar tərəfindən dəyərləndirilməyən qiy-
mətli kağızlar maya dəyəri ilə, satışa çıxarılan qiymətli kağızlar isə bazar qiyməti ilə uçota alınır. 
Bazar dəyəri ilə ilkin xərclər arasındakı fərq isə məcmu gəlir hesabatında əks olunur. Eyni zaman-
da, nəzərdə tutulmuş ödəmə müddətində saxlanılan qiymətli kağızlar (istiqrazlar) maliyyə vəziy-
yəti haqqında hesabatda amortizasiya olunmuş maya dəyəri ilə, satıla bilən qiymətli kağızlar isə 
bazar dəyəri ilə uçota alınır. Bu zaman belə bir məsələyə diqqət verilməlidir ki, bazar dəyəri ilə 
ilkin dəyər arasındakı fərq mənfəət və zərər haqqında hesabatda deyil, birbaşa kapital hissəsində 
investisiyanın yenidən dəyərləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq reallaşdırılmamış gəlir (xərc) kimi əks 
etdirilməlidir.  

Maliyyə hesabatlarında qiymətli kağızların MHBS-nin tələblərinə uyğun təqdim edilməsi, on-
ların iqtisadi təhlili və yeni tələblər əsasında təsnif edilib qiymətləndirilməsi, qiymətli kağızlar 
bazarının peşəkar iştirakçıları ilə aparılan əməliyyatların standartın tələblərinə uyğun qaydada rəs-
miləşdirilməsi mühasibat uçotu və maliyyə hesabatının inkişaf etdirilməsinin nəzəri və metodiki 
şərtlərinin sistemləşdirilməsinin, o cümlədən, qiymətli kağızların sintetik və analitik uçotunun tək-
milləşdirilməsinin zəruriliyini səciyyələndirir.           

Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətli kağızların mühasibat uçotunda əks etdirilməsi müəyyən şərt-
lərin gözlənilməsi əsasında həyata keçirilir. Həmin şərtlərə qiymətli kağızların mövcudluğunu,  
təsdiq edən olması, həmin hüquqlardan yaranan pul vəsaitlərinin daxil olmasını təsdiq edən rəsmi 
sənədlər - kommersiya müqaviləsi, reyestrdən çıxarış və s, maliyyə qoyuluşları ilə bağlı maliyyə 
risklərinin mülkiyyətçiyə keçməsi (qiymət dəyişikliyi riski, borcların ödəmə riski, likvidlik riski 
və s.) və təsərrüfat subyektinə iqtisadi səmərə gətirəbilmə qabiliyyəti (faiz və divident şəklində) 
daxildir. “Maliyyə alətləri: təqdimat” adlı MHBS 9-a əsasən asılı müəssisəyə investisiya qoyulu-
şunun məbləği əvvəlcə ilkin dəyəri ilə tanınır və  “Asılı müəssisələrə və birgə müəssisələrə inves-
tisiya qoyuluşları” adlı  MUBS 28 ilə tənzimlənir.   

9 saylı MHBS-yə əsasən maliyyə aktivinin tanınması yalnız iki halda-maliyyə aktivindən pul 
vəsaitləri hərəkətlərinə  müqavilə üzrə hüquqların vaxtı bitdiyi zaman və müəssisə maliyyə aktivini 
sözügedən standartın 3.2.4 və 3.2.5-ci maddələrində müəyyən edildiyi kimi köçürdüyü və köçürmə 
3.2.6-cı maddəyə uyğun olaraq tanınmanın dayandırılması şərtlərinə cavab verdiyi zaman dayan-
dırılır [5, MUBS 9, maddə 3.2.3]. Qeyd edilməlidir ki, təsərrüfat subyekti tərəfindən  maliyyə 
aktivinin tanınmasının dayandırılması şərtlərinə cavab verən köçürmə daxilində bütünlüklə köçür-
mə aparırsa və ona pulsuz xidmət etmək hüququnu özündə saxlayırsa xidmət aktivini və ya xidmət 
öhdəliyini tanımalıdır.  

“Maliyyə alətləri: təqdimat” adlı 32 saylı MUBS maliyyə alətlərinin maliyyə aktivləri, maliyyə 
öhdəlikləri və kapital alətləri kimi təsnifləşdirilməsi prinsiplərini əks etdirir. Eyni zamanda, bu, 
ona aid edilən faiz, dividendlər zərər və gəlirlərin mənfəət və ya zərərdə gəlir və ya xərc qismində 
tanınmasını şərtləndirir  [5, MUBS 32, maddə 35, 36]. Sözügedən standarta əsasən, pul vəsaitləri 
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və ya digər maliyyə aləti, ya da maliyyə alətlərinin dəyişdirilməsi vasitəsi ilə ödənilə bilən qeyri- 
maliyyə obyektinin alınması və ya satılması üzrə müqavilələrə elə tətbiq olunmalıdır ki, sanki bu 
müqavilələr maliyyə alətləridir” [5, MUBS 32, 8-ci maddə]. Lakin həmin maddədə qeyd olunur 
ki, bu, “Maliyyə alətləri” adlı 9 saylı MHBS-nin 2.5-ci  maddəsinə uyğun olaraq təsərrüfat subyekti 
tərəfindən mənfəət və ya zərərdə əks etdirilən ədalətli dəyərlə ölçülən kimi təyin edilən müqavilə-
lərə aid edilir. 

“Maliyyə alətləri: Məlumatın açıqlanması” adlı MHBS 7 təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziy-
yəti, onun fəaliyyətinin maliyyə nəticələri, eləcə də həmin maliyyə alətləri üzrə yaranan risklər və 
onların idarə olunması ilə əlaqədar maliyyə hesabatının istifadəçilərini məlumatlandırır. Sözüge-
dən standart idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması məqsədi ilə maliyyə hesabatı istifadəçilərini 
maliyyə alətlərinin hər birinin balans dəyərinin mühasibat balansında və ya qeydlərdə, maliyyə 
alətlərinin hər bir sinfi üçün gəlir, xərc, mənfəət və ya zərər maddələri maliyyə nəticələri haqqında 
hesabatda və ya qeydlərdə, maliyyə alətləri ilə bağlı risklərin mahiyyəti və dərəcəsi, maliyyə alət-
ləri ilə bağlı təsərrüfat subyektinin qəbul etdiyi mühasibat siyasəti, hedc və hedc uçotunun açıq-
lanmasını tələb edir 

Qiymətli kağızlarla əməliyyatların uçotunun mühüm məsələlərindən biri ədalətli dəyərlə bağlı-
dır. Bununla bağlı, 7 saylı MHBS-nin 25-ci maddəsində qeyd edilir ki, maliyyə alətinin balans 
dəyəri ədalətli dəyərə kifayət qədər yaxın olduqda, icarə öhdəlikləri üzrə ədalətli dəyərin açıqlan-
ması tələb olunmur. Digər qalan hallarda təsərrüfat subyekti maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin 
hər sinfi üçün onların balans dəyəri ilə müqayisənin mümkünlüyü baxımından ədalətli dəyəri açıq-
lanmalıdır [5]. 

Qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi modelləri 
Qiymətli kağızların təhlilinin əsas prinsiplərindən biri konkret şirkətin qiymətli kağızlarının 

cəlbediciliyi haqda nəticə çıxarmaq üçün müxtəlif şirkətlərin fəaliyyəti nəticələrinin müqayisə 
edilməsidir. Qiymətli kağızların təhlili qiymətli kağızlar, onları emissiya edən şirkətlər və bazarda 
vəziyyət haqqında məlumatların toplanmasına istiqamətlənmiş çoxsaylı müxtəlif hərəkətlər komp-
leksidir. Qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi zamanı fundamental və texniki təhlil metodların-
dan istifadə edilir.  

Qeyd etnək lazımdır ki, fundamental təhlil bütövlükdə emitentin fəaliyyətinə, eləcə də onun 
aparıcı maliyyə indikatorlarına təsir göstərən makroiqtisadi və sahə amillərinin tədqiqatına istina-
dən təsərrüfat subyektinin aktivlərinin dəyərinin proqnozlaşdırılması ilə səciyyələnir. Sözügedən 
amillərin təhlili səhmlərin dəyərinin real qiymətləndirilməsinə və onlardan gələcək pul daxilolma-
larının həcminin müəyyən ediləsinə  imkan verir. Əlbəttə, həmin hədəfə çatmaq məqsədi ilə gələ-
cək pul daxilolmalarının proqnozlaşdırılması təkcə bazardakı vəziyyəti deyil, eləcə də, şirkətin 
investisiya və divident siyasətinin, investisiya imkanlarının qiymətləndirilməsini tələb edir. Prak-
tikada iqtisadi göstəricilərdən istifadə etməklə fundamental təhlil zamanı ölkələrin, eləcə də, iqti-
sadiyyat sahələrinin, şirkətlərin investisiya cəlbediciliyi, qiymətli kağızlarının   fundamental təh-
lilin dəyərliliyi əsasən, əsas amillərin davranışının proqnozunun və onların reallıqda davranışının 
uzlaşdırılmasında mövcud kənarlaşanın müəyyən edilməsində özünü göstərir [1; 2]. Vurğulamaq 
yerinə düşər ki, iqtisadi səmərə baxımından səhmin bazar qiyməti ilə onun daxili dəyərinin müqa-
yisəsi belə bir fikir formalaşdırmağa imkan verir ki, bazar tərəfindən dəyərləndirilməmiş səhmləri 
almaq məqsədəuyğundur, qiymətləndirilmiş səhmləri isə almaq məqsədəuyğun deyil, əgər həmin 
qiymətli kağızlar investisiya portfelinə daxildirsə, onları satmaq məqsədəuyğundur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kənar amillərin təsiri özünü iki göstəricidə - ticarətin həcmində və 
maliyyə aktivlərinin qiymətlərində özünü göstərir. Bu baxımdan texniki təhlil əksər hallarda ba-
zara təsir göstərən kənar qüvvələri deyil, onun göstəricilərinin dinamikasını tədqiq edir. Texniki 
təhlilin müəyyən praktiki əhəmiyyəti həmin hadisələrin mümkün inkişaf meylini təsdiq (inkar) 
edən indikatorların mövcud olması ilə səciyyələnir[1; 2]. Beləliklə, qiymətli kağızların qiymətlən-
dirilməsi prosesində istifadə olunan təhlil növləri ilə bağlı fikirləri ümumiləşdirərək demək olar 
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ki, əgər fundamental təhlil hansı səhmlərin əldə edilməsinin səmərəli olduğunu müəyyənləşdirirsə, 
texniki təhlil səhmlərin əldə ediləcəyi uyğun vaxtı, zamanı araşdırır.   

Qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi və onların dəyişməsinin uçotda və maliyyə hesabatında 
düzgün əks etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Fikrimizcə, respublikada qiymətli kağızlar 
bazarının inkişafı sahəsində yaranan problemlərə, əsasən, emitent problemini, maarifləndirmə, in-
formasiya şəffaflığı prinsipinin həyata keçirilməsində maneələri, investisiya institutlarının olma-
ması, investorların hüquqlarının qorunması, bazarın qeyri-likvid və kiçik həcmli olması və s. 
problemləri aid etmək olar. Məlum olduğu kimi, qiymətli kağızların bazar dəyəri və bazar qiyməti 
fond birjaları tərəfindən müəyyən edilməklə qiymətli kağızlara olan tələb və təklif arasındakı ta-
razlığı əks etdirir, eləcə də, qiymətli kağızlar haqqında zəruri məlumatlar verir. Qiymətli kağızların 
dəyərinin qiymətləndirilməsi pay qiymətli kağızların səhmlərin, borc qiymətli kağızların- istiqraz-
lar və veksellərin, törəmə qiymətli kağızların - opsionlar və fyuçerslərin bazar qiymətinin müəyyən 
edilməsi ilə xarakterizə olunur. Bu zaman, qiymətli kağızların dəyərləndirilməsində onların lik-
vidliyi və etibarlılıq dərəcəsi, oxşar qiymətli kağızlara tələb və tələb nisbəti, gələcək gəlirlərin cari 
dəyəri, eləcə də, emitentin maliyyə göstəriciləri nəzərə alınmalıdır. Vurğulamaq yerinə düşər ki, 
qiymətləndirmə zamanı onların nominal, buraxılış, bazar, investisiya, ləğvetmə və kadastr dəyə-
rindən istifadə edilir. 

Qiymətli kağızlara maliyyə qoyuluşlarının mühasibat uçotunu biri-biri ilə əlaqəli bir neçə isti-
qamətə bölmək olar: qiymətli kağızların ilkin dəyərinin formalaşması; qiymətli kağızların tədavülü 
prosesində yaranan qrup məsələlər (yenidən qiymətləndirmə, dəyərdən düşmə, ehtiyatın yaradıl-
ması, xidmət üzrə xərclər); qiymətli kağızların balansdan silinməsi metodikası və silinmə (çıxma)  
əməliyyatları üzrə maliyyə nəticələrinin formalaşması. Maliyyə qoyuluşları obyektlərinin ilkin 
dəyərinin formalaşması həmin növ aktivin təşkilatın balansına daxil olması qaydasından çox ası-
lıdır. Maliyyə qoyuluşlarının ilkin dəyərini formalaşdıran xərclər ümumi halda onların yönəldiyi 
obyektin öz dəyərindən, eləcə də investisiya əməliyyatının həyata keçirilməsi ilə birbaşa əlaqəli 
xərclərdən ibarətdir. 

Qeyd edilməlidir ki, maliyyə qoyuluşları mühasibat uçotuna ilkin dəyəri ilə qəbul edilir. Ödəniş 
qaydasında əldə edilmiş maliyyə qoyuluşlarının ilkin dəyərinə əlavə dəyər vergisi və digər əvəz-
lənən vergilər istisna olmaqla faktiki xərclər - müqavilə üzrə satıcıya ödənilən məbləq, həmin ak-
tivin əldə edilməsi ilə əlaqədar informasiya və konsaltinq xidmətləri üzrə təşkilatlara və digər şəxs-
lərə ödənilən məbləğ, maliyyə qoyuluşu qismində aktivlərin əldə edilməsində vasitəçi rolunu 
oynayan təşkilatlara ödənilən mükafat, maliyyə qoyuluşu qismində aktivlərin əldə edilməsi ilə əla-
qədar digər xərclər daxildir. Belə bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, əgər aktivin alınması ilə 
bağlı göstərilən xidmət müqabilində təşkilat almaq fikrindən daşınırsa, həmin xərclər əməliyyat 
xərclərinin tərkibinə daxil edilməklə maliyyə nəticələrinə aid edilir. 

Maliyyə qoyuluşlarının əldə edilməsi mənbələri müxtəlifdir. Belə ki, şirkətin nizamnamə kapi-
talına əmanət formasında verilmiş maliyyə qoyuluşlarının ilkin dəyəri onların şirkətin  təsisçiləri 
tərəfindən razılaşdırılmış qiyməti ilə tanınır. Təşkilatın qiymətli kağız formasında əvəzsiz qaydada 
əldə etdiyi maliyyə qoyuluşunun ilkin dəyəri onların mühasibat uçotuna qəbul edilməsi tarixinə 
cari bazar qiyməti ilə tanınır.  

Məlumdur ki, qiymətli kağızlarla bağlı investorun məqsədi dəyəri nisbətən aşağı olan qiymətli 
kağızları (bazar tərəfindən dəyərləndirilməmiş) əldə etmək və onların qiyməti yüksəldikdə sat-
maqdır. Bu aspektdə qiymətli kağızların təhlilinin vəzifəsi onların ədalətli dəyərinin və etibarlılıq 
dərəcəsinin müəyyən edilməsidir. Təhlilin obyektiv informasiya ilə təmin edilməsi, şirkətin fəaliy-
yətinin səmərəliliyini, onun adi səhmlərinin cəlbediciliyini qiymətləndirmək məqsədi ilə aşağıdakı 
aparıcı maliyyə əmsallarnı hesablamaq və analitik qiymətləndirmək məqsədəuyğundur [4]: 

- qrup A (“səhmə düşən kəmiyyət”): səhmə düşən mənfəət, səhmə düşən xalis aktivlərin balans 
dəyəri və s. ;  

-  qrup B (qiymət əmsalları): səhmin mənfəətlə təmin olunması və ya mənfəət multiplikatoru 
(P/E); 
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- qrup C (mənfəətlilik əmsalları): hesabat dövrü üzrə şirkətin mənfəətliliyi (mənfəətin məcmu 
aktivlərə nisbəti); kapitalın məhsuldar hissəsinin rentabelliyi (mənfəətin (“həqiqi”) investisiya 
olunmuş kapitala- kreditor borcları çıxılmaqla material aktivlərə nisbəti); mənfəətin (imtiyazlı 
səhmlər üzrə öhdəliklər çıxılmaqla xalis mənfəətin korrektə edilmiş məbləğinin) xüsusi kapitala 
nisbəti. İkinci və üçüncü əmsalın müqayisəsi tədqiq edilən şirkətin fəaliyyətində maliyyə alətinin 
səmərəliliyi haqda fikir formalaşdırır; 

- qrup D (artım əmsalları): cari ilin pul gəliri, mənfəət, xüsusi kapital və s. ötən ilin müvafiq  
göstəricilərinə nisbəti. Nəticədə alınmış kəmiyyətlər inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq  korrektə 
edilməlidir (məsələn, inflyasiyanın 7% səviyyəsində pul gəlirinin 5% artımı pul gəlirinin 2% azal-
dığını səciyyələndirir); 

- qrup E (stabillik əmsalları): öyrənilən göstəricinin (pul gəliri, mənfəət, xüsusi kapital, renta-
bellik və s.) 3 illik səviyyəsinin düzülüşü; 

- qrup F (divident ödənişi əmsalları): xalis mənfəətin və ya pul axınının hansı hissəsinin divi-
dent formasında bölüşdürülməsini və beləliklə də, tədqiq edilən şirkətin divident siyasətini səciy-
yələndirir; 

- qrup G (ödəmə qabiliyyəti əmsalları): bura şirkətin öz öhdəliklərinə xidmət etmək qabiliy-
yətini səciyyələndirən likvidlik göstəriciləri, adi səhmlərin təminatlılığı əmsalları və bilavasitə öh-
dəliklərin örtülməsi əmsalları daxildir; 

Yuxarıda qeyd edilən əsas göstəricilərə istinadən adi səhmlərin ədalətli dəyəri müəyyən edilir. 
Vurğulayaq ki, adi səhm sahiblərinin gəliri onu əldə etdiyi müddətdə dividentin məbləğindən və 
kurs fərqindən ibarətdir. Əlbəttə, əgər səhm sahibi onu uzun müddətə saxlayırsa, bu halda,  onun 
dəyəri divident ödənişlərinin diskont axınının cari dəyərinə bərabər olacaqdır ki,  bu zaman dəyər 
şirkətin dividentləri ödəmək qabiliyyəti ilə müəyyən edilir. Qeyd olunanlarla yanaşı, şirkətin gə-
ləcəkdə əldə edəcəyi mənfəət dividentləri ödəmə qabiliyyətini müəyyən edən uzunmüddətli amil 
qismində çıxış edir. Məsələyə bu prizmadan yanaşaraq belə bir fikir formalaşdırmaq olar ki, qiy-
mətli kağızların qiymətləndirilməsi iki model əsasında aparıla bilər: dividentlərin diskontlaşdı-
rılması modeli və mənfəətin kapitallaşdırılması modeli [2; 3]. 

Birinci modelə əsasən, investorun əldə edəcək gələcək bütün ödəmələrin cari dəyərini hesabla-
maq üçün analitik dividentlərin gələcək diskontlaşdırmasını aparmalıdır. İkinci modelə əsasən şir-
kətin gələcəkdə əldə edəcəyi mənfəəti planlaşdırılır və mənfəət multiplikatoru hesablanır, başqa 
sözlə, qiymətin elə həddi müəyyən edilməlidir ki, həmin qiymətli kağıza görə ödəniləcək qiymət 
onun dəyərinə müvafiq olsun. Göründüyü kimi, hər iki modeldə şirkətin mənfəət əldə etmək qa-
biliyyəti (daxili amil) və kapital bazarının vəziyyəti, inflyasiya, bütövlükdə və o cümlədən, konkret 
sahə üzrə bazarın dinamikası (kənar amillər) əsas götürülür. Qeyd olunmalıdır ki, hansı metoddan 
istifadə olunmasından asılı olmayaraq ötən illərin statistik məlumatlarından istifadə olunduğundan 
istehsalın strukturunda, satış siyasətində, rəhbərliyin tərkibində dəyişikliklər, eləcə də bəzi xüsusi 
üstünlüklərin itirilməsi və s. nəzərə alınmalıdır [2; 3]. 

                                                
Nəticə 

Müasir dövrdə səhmdar cəmiyyətin maliyyəsinin idarə olunması kontekstində effektiv model-
lərdən biri xüsusi kapitalın rentabelliyi modelidir. Bu model səhmin dəyəri və xüsusi kapitalın 
rentabellik səviyyəsi göstəricilərinin qarşılıqlı təsiri sisteminə əsaslanır. Xüsusi kapitalın rentabel-
liyinin (ROE) stabilliyi səhmdar cəmiyyətin cəlbediciliyini səciyyələndirir və bu halda onun əda-
lətli dəyərini (xüsusi kapital ilə xüsusi kapitalın tələb olunan gəlirlik səviyyəsinə nisbətinin hasili) 
müəyyən etmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi kapitalın rentabelliyinin tələb olunan 
gəlirlikdən, sonuncunun kredit dərəcəsindən aşağı olması şəraitində səhmin birja qiyməti xüsusi 
kapitaldan az olduqda şirkət səhmlərini geri satın almalıdır, bu halda dividentlərin ödənilməsi, 
əlavə səhmlərin yerləşdirilməsi məqsədəuyğun deyildir [4]. 
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Nəzərə alınmalıdır ki, səhmin birja qiyməti xüsusi kapitaldan az olduqda səhmlərin borc vəsait-
ləri hesabına geri satın alınması sərfəlidir. Əgər bu halda  səhmin bazar qiyməti balans onun qiy-
mətindən yüksək və ya ona bərabər olarsa şirkət üçün səhmlərin geri satın alınması sərfəli, divi-
dentlərin ödənilməsi arzuolunmaz, əlavə səhmlərin yerləşdirilməsi məqsədəuyğun deyildir. Eyni 
zamanda, xüsusi kapitalın rentabelliyinin tələb olunan gəlirlikdən, sonuncunun kredit dərəcəsin-
dən aşağıdırsa və bu zaman səhmin faktiki qiymətinin xüsusi kapitala nisbəti xüsusi kapitalın ren-
tabelliyinin tələb olunan gəlirliyə nisbətindən böyükdürsə bu halda şirkət üçün səhmlərin geri satın 
alınması sərfəli deyil, dividentlərin ödənilməsi, əlavə səhmlərin yerləşdirilməsi mümkün və 
divident formasında xalis (bölüşdürülməmiş) mənfəətin verilməsi məqsədəuyğundur [4]. Qeyd et- 
mək lazımdır ki, təcrübədə belə bir şəraitlə də qarşılaşmaq olar ki, şirkət xüsusi kapitalı müqabi-
lində tələb olunan gəlirlilik dərəcəsinə nail olmur, lakin səhminin faktiki qiymətinin xüsusi kapi-
talın həcminə nisbəti vahiddən böyükdür. Bu halda səhmlərin geri alınmasından imtina edilmə-
lidir, əlavə səhmlərin yerləşdirilməsi və divident ödənişinin həyata keçirilməsi mümkündür. 
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Аналитическая оценка операций с ценными бумагами 
 

Резюме 
Цель исследования – Совершенствование методики определения первоначальной стои-

мости ценных бумаг, как относительно новый объект бухгалтерского учета и отраже-ние в 
финансовой отчетности согласно с Международным Стандартом Финансовой Отчетности 
(МСФО),  

Методология исследований – В процессе исследований применены системного и ком-
плексного подхода, методы и приемы экономического анализа, а также другие обще-науч-
ные методы,  

Практическая значимость исследований – Практическая значимость результатов исс-
ледований заключается в том, что реализация полученных результатов исследования позво-
лит усовершенствовать методологии признание, оценку и отражении в учете ценных бумаг в 
соостветствии с МСФО, что позволит обеспечить достоверность и качество учетной ин-
формации, оперативность ведения учета, а также его контрольно аналитичес кой функции.  

Результаты исследований – С точки зрение оценки ценных бумаг предложены важные 
коэффициенты, позволяющие оценить эффективность деятельности компаний, обеспечен-
ность ее ценных бумаг активами, привлекательность ее обыкновенных акций. 

Оргинальность и научные новизны исследований – В соответствии с критериями 
признания финансовых активов обоснована методика комплексного подхода к отражению 
первоначальной стоимости ценных бумаг на счетах бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: ценные бумаги, фундаментальный анализ, технический анализ, мо-
дели оценки, рыночная цена, дивиденд  
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Analytical assessment of transactions with securities 
 

Summary 
The purpose of the study – As a relatively new object of accounting, it is the improvement of 

the method of determining the initial cost of securities in accordance with the International 
Standards of Financial Reporting (IFRS) and reflecting it in the accounting report. 

Research methodology – A systematic and complex approach to the study of objects in the 
research process, general methods, methods and methods of economic analysis, etc. scientific 
research methods were used. 

Applied significance of the research – The practical significance of the research results is 
focused on the development of the optimal methodology for the recognition, evaluation and 
accounting of securities in accordance with IFRS, which will allow to improve the integrity of 
accounting information, the efficiency of accounting, and its control-analytical function. 

Results of the study – From the point of view of valuation of securities, important coefficients 
have been proposed that allow to evaluate the efficiency of the company's activity, the security of 
its securities with assets, and the attractiveness of its ordinary shares. 

Originality and scientific innovation of research – In accordance with the recognition criteria 
of financial assets, the methodology of a complex approach to reflecting the initial value of 
securities in accounting accounts is justified. 

Keywords: securities, fundamental analysis, technical analysis, valuation models, market 
price, dividend. 
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ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ DİRÇƏLDİLMƏSİNİN İNVESTİSİYA 
TƏMİNATI 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində azad edilmiş Qarabağın, o cüm-
lədən Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olan Şuşanın dirçəldilməsi, sosial-iqtisadi inkişafı döv-
lətimizin qarşısında duran prioritet məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə quruculuq işləri üçün daxili 
və xarici investisiyaların bu bölgəyə cəlb edilməsinin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və 
inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqatda təhlil, şərh, sintez, məntiqi ümumiləşdirmə kimi 
metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - İşgaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinin dirçəldilməsi istiqamə-
tində görüləcək işlərin maliyyə dəstəyinin təmini, xarici və yerli sahibkarların bu istiqamətdə 
fəaliyyətlərini həyata yetirmək üçün lazım olan maliyyə-kredit və investisiya təminatının artırıl-
masına dəstək verməkdir. 

Tədqiqatın nəticələri - İşgaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinin dirçəldilməsi istiqamətində 
dövlətin qarşıya qoydugu tədbirlər proqramlarının tədbiqində investisiya təminatının gələcək 
inkişafa müsbət təsiri aşkar edilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallıgı və elmi yeniliyi - 44 günlük ikinci Qarabag müharibəsi nəticəsində 
işgaldan azad edilən torpaqların dirçəldilməsi istiqamətində dövlətin sosial-iqtisadi istiqamətləri-
nin yerinə yetirilməsi üçün maliyyə yatırımlarının və ivestisiya vasitələrinin cəlb edilməsi yolları-
nın axtarılmasından ibarətdir. 

Açar sözlər: Şuşa şəhəri, dirçəldilmə, sosial-iqtisadi inkişaf, agıllı şəhər, infrastrukturlar, 
maliyyə ehtiyatları, yerli və xarici investisiyalar.  

                                                   
Giriş 

Şuşa şəhərinin inkişafına yönəldilən investisiyanın vəziyyəti, cəlbediciliyi və təminatının  araş-
dırılması indiki dövrdə iqtisadi inkişaf layihələrinin, strategiyalarının və proqramların həyata keçi-
rilməsi üçün müsbət imkanların olmasını ortaya çıxaracaqdır. Regionların investisiya inkişafının 
prioritetlərini öyrənmək üçün ən geniş yayılmış üsul regionların müxtəlif meyarlar üzrə təsnifatını 
aparmaq, yerli maliyyə imkanlarını müəyyən etmək, investisiya şərtlərini  tərtib etmək vacibdir.  
Şuşa şəhərinin yenidən qurulması dövlətimizin əsas prioritetlərindəndir. 
Şuşa şəhərinin inkişafının əsas istiqamətləri 

Azərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Şuşa şəhəri bu gün dirçəldilir və  inkişaf dövrünə başla-
mışdır. Əsarətdə olan dövrdən indiki vaxta qədər bu şəhərdə  düşmən azərbaycanlıların tarixi 
izlərini silmək məqsədilə 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini dagıtmışdır. Dagıdılan məktəb, 
mədəni-maarif, ümumtəhsil müəssisələri, məktəbəqədər uşaq müəssisələri ilə yanaşı düşmən 
qüvvələr tarixi irsimizi də məhv etməyə çalışmışlar. 

Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev və ordumuz tərəfindən 
Qarabagın azad edilməsi nəticəsində bu ərazilərin dirçəldilməsi, yenidən qurulması dövlətimiz 
üçün vacib məsələ olmuşdur. 

Şuşa şəhərinin əhalisinin geri qayıtması və məskunlaşmasının təmini üçün 27 binanın tikilməsi 
və bərpa edilməsinə başlanmışdır. Həmçinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, infrastrukturların 
yenidən qurulması, sosial obyektlərin, idarə və təşkilatların, incəsənət ocaqlarının, məscidlərin 
bərpasına yönəldilən vəsaitlər və cəlb edilən investisiyalar tezliklə Şuşa şəhərinin əvvəlkindən də 
gözəl, müasir bir şəhərə çevrilməsini təmin edəcəkdir. Ümumiyyətlə, Qarabağın təbiəti, yerli 
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imkanları, tarixi abidələri, işgaldan azad olunmuş digər ərazilər kimi Şuşa şəhərinin, həmçinin 
turizm mərkəzinə çevrilməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə şəhərin istehsal, sosial infrastruktur-
larının, kommunal xətlərinin, mədəniyyət və incəsənət obyektlərinin,yaşayış və inzibati binaları-
nın, turizm mərkəzlərinin tikilməsi üçün lazımi maliyyə resurslarının və investisiya yatırımlarının 
müəyyənləşdirilməsi vacib məsələlərdəndir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
cənabları 23 aprel 2022-ci il tarixdə Şuşa şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının V 
Qurultayı-Zəfər Qurultayındakı çıxışında dünya azərbaycanlıları və iş adamlarına müraciət edərək 
Qarabağın, həmçinin Şuşa şəhərinin dirçəldilməsi və yenidən qurulmasına investisiya yatırımları 
etməyə çagırdı. 
   Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı istiqamə-
tində nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hər il, müvafiq 
olaraq, dövlət büdcəsinin və dövlət investisiya proqramlarının tərtibi prosesində maliyyə vəsaitinin 
nəzərdə tutulması üçün zəruri tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. İşgaldan azad edilmiş 
Qarabağın, o cümlədən Şuşa şəhərinin dircəldilməsinə yönəldilən maliyyə ehtiyatları, yerli və xa-
rici investisiyaların tez bir zamanda öz bəhrəsini verməsi ücün dövlət lazımi tədbirlər planı hazırla-
mışdır. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafında indiki dövrə qədər qəbul edilmiş və yüksək 
səviyyədə yerinə yetirilmiş dövlət proqramları, dövlətin bu sahələrin inkişafına dair sərəncamları  
nəzərdə tutulan məsələlərin həlli, regionların sosial-iqtisadi inkişafına,burada sosial infrastruk-
turların və kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlığın münbit mühitinin 
yaradılmasına, yeni müəssisə və təşkilatların yaradılması, iş yerlərinin açılması və çoxaldıl-
masına,investisiya qoyuluşunun artırılmasına və regionlara investisiyanın yönəldilməsi üçün 
tədbirlərin keçirilməsinə, yerli əhalinin məşgullugunun artırılmasına və rifah halının yaxşılaş-
dırılmasına yönəlmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi üçün zəmin yaratmışdır. Qəbul olunan və mü-
vəffəqiyyətlə yerinə yetirilən bu qərar və sərəncamlar bütövlükdə dövlətin sosial-iqtisadi siyasəti-
nin əsasını təşkil edir. Dövlət eynilə işgaldan azad edilmiş torpaqların tezliklə dirçəldilməsi, 
əvvəlkindən daha yaxşı və müasir standartlara cavab verəcək səviyyədə qurulması üçün imkanlara 
malikdir.  

Bütövlükdə işgaldan azad edilmiş və 30 il ərzində demək olar ki, düşmən tərəfindən tamamilə 
dagıdılmış Qarabağın, o cümlədən Şuşa şəhərinin tarazlı və hərtərəfli inkişafı, iqtisadi fəallığın 
yüksəlməsi, iş yerlərinin və yeni müəssisələrin yaradılması, əhalinin məşğulluğunun yaradılması, 
ümumilikdə regionun dayanıqlı və sürətli inkişafının təmin olunması dövlətin prioritet məsələ-
lərindəndir. 

Bu sahələrin inkişafı, işğaldan azad edilmiş ərazilərin tez bir zamanda bərpası və digər region-
ların inkişafından daha yüksək səviyyəyə çatdırılması dövlətin qarşısında duran başlıca vəzifədir.  
Sözsüz ki, bu məsələlərin həlli maliyyə ehtiyatlarının, yerli və xarici investisiyaların bu istiqa-
mətdə cəmləşdirilməsini zəruri edir. 

Maliyyə ehtiyatlarının əldə edilməsi məqsədi ilə Şuşa şəhəri azad edildikdən sonra bir çox 
tədbirlər keçirilərək şəhərə istər yerli iş adamları, istər xarici qonaqların dəvət edilməsi, şəhərlə 
tanış olmaları buraya maliyyə yatırımı etmək istəyənlərin artmasına səbəb olacaqdır.Şuşa şəhə-
rində yenidən “Xarıbülbül” musiqi festivalının, Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi siyasi, tarixi-
mədəni əhəmiyyət kəsb edir. Cıdır düzündə keçirilən tədbir şəhərin təbiətinin turizm mərkəzinə 
çevrilməsi üçün şərait yaratdıgını şübut edir. Məhz Şuşa şəhərinin resurs potensialının yüksək 
olması, tarixi mədəniyyət ocağı olması,şəhərin Azərbaycan üşün əhəmiyyət kəsb etməsi bu şəhərin 
dünya standartlarına uyğun müasir bir şəhərə çevrilməsini labüd edir. 

Bildiyimiz kimi, Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildi,buna görə də burada 
incəsənət və mədəniyyət  sahəsi üzrə obyektlərin, musiqi məktəbləri, muzeylər, kitabxanalar, 
konsert zalları, hətta musiqi konservatoriyalarının tikilməsini labüd edir. Tez-tez keçirilən kon-
franslar, musiqi festivallarının və digər tədbirlərdə iştirak edənlərin, o cümlədən şəhərə gələn 
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turistlərin yerləşdirilməsi üçün yeni mehmanxanaların, gələcəkdə keçiriləcək idman yarışları üçün 
idman zallarının  tikilməsi vacibdir. Bu, şəhərdə tikinti işlərinin genişlənməsi üçün şərait yarada-
caqdır. Bu məqsədlə Şuşa şəhərində kiçik və orta sahibkarlıgın inkişafına münbit şərait yara-
dacaqdır. Bu həmçinin iş yerlərinin yaranması, məşgullugun artmasına imkan verəcəkdir. Şəhərə 
köçürülən  yerli sakinlərin işlə təmin edilməsi, məşğulluğun artması, əhalinin rifah halının yaxşı-
laşması üçün zəmin yaratmış olacaqdır.  

 Şuşa şəhərinin inkişafına yönəldilmiş investisiya təminatının təhlili və proqnozlaşdırıl-
ması 
     2020-ci ildə 44 günlük ikinci Qarabag müharibəsində yuxarıda qeyd etdiyimizdən çox ziyan 
vurulmuşdur. Dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq üçün regionun ehtiyatları , bərpası üçün lazım olan 
vəsaitlər hesablanaraq dövlətin Qarabagın dirçəldilməsi üçün qurulmuş planlarda nəzərdə tutulur. 
Bu həm dövlətin daxili maliyyə imkanları, həm də daxili və xarici investisiyaların köməyi ilə həll 
olunması nəzərdə tutulan işdir. 

Ümumiyyətlə, Qarabağda dağıdılmış şəhər və kəndlərin yenidən tikilməsi və bərpası məqsədilə 
nəzərdə tutulan quruculuq işləri üçün büdcədən 2,2 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə 
tutulmuşdur. Quruculuq işləri başlamışdır, Şuşa şəhərində mehmanxana, bir çox muzeylər, məscid 
bərpa edilmişdir. Yeni yaradılan ”Qarabağ Dirçəliş Fondu”nun fəaliyyətinin strateji istiqamətlə-
rində Qarabağın investisiya və işgüzar potensialının təşviqi,işğaldan azad olunmuş ərazilərin, o 
cümlədən Şuşa şəhərinin işgüzar fəallığının stimullaşdırılması və sərmayə potensialının təşviqi 
üzrə layihələrin hazırlanmasının vacibliyi qeyd edilmişdir.  Burada həmçinin, məsuliyyətli inves-
tisiyaların işğaldan azad edilmiş ərazilər və bütövlükdə Azərbaycan dövləti üçün uzunmüddətli və 
davamlı əlavə dəyər yaradaraq, cəmiyyətimizə müsbət təsir göstərmək üçün nümunəvi və mə-
suliyyətli investor olmağa və investisiya imkanlarından maksimum bəhrələnməyə imkan yarada-
cağı da göstərilmişdir. 

Dövlət başçısının apardıgı xarici və iqtisadi siyasətin təsirindən xarici investorların ümumilikdə 
Qarabağ, o cümlədən Şuşa şəhərinə marağını artırmağa başlamışdır. Xarici diplomatlar, jurnalist-
lər, iş adamları, o cümlədən, dünya azərbaycanlılarının bu regionda, xüsusilə də Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmələri bu əraziləri görmək, buranın 
potensialını müəyyən etmək və gələcəkdə buraya investisiya yatırımları edilməsini sürətləndirir. 

Şuşa şəhərinin bərpası zamanı istehsal sahə infrastrukturları ilə yanaşı həm də sosial infra-
strukturların bərpası vacib məslələlərdəndir. Sosial sahələrin, yəni, nəqliyyat yolları, kommunika-
siya xətləri, məktəblər, səhiyyə ocaqları, mədəniyyət ocaqları, kommersiya (topdan və pərakəndə 
ticarət müəssisələri) infrastrukturlarının bərpası və ya yenidən yaradılması şəhərin tam halda 
dircəlməsi və yerli əhalinin normal yaşayışı üçün şərait yaratmış olacaqdır.Məhz bu sahələrin 
yaradılması və normal fəaliyyəti üçün şəhərin əsas problemlərinin  həllinə və onun inkişafının 
prioritet istiqamətlərinin icrasına yönəldilməlidir. [6, s. 19]. İnkişaf strategiyası özündə şəhərin 
onun fəaliyyətini təmin edən infrastrukturlarla təmin olunmasının qiymətləndirilməsini əks etdir-
məlidir. Şəhərin dirçəldilməsi, bərpası və yenidən müasir standartlara uyğun yaradılması bu işlər 
üçün ayrılmış dövlət vəsaitinə qənaət edilməsi, cəlb edilmiş və yatırılacaq investisiyaların səmə-
rəliliyinin artırılması istiqamətində aparılması məqsədəuygundur. 

Şuşa – qədim şəhər olmaqla yanaşı Qarabağ xanlığının paytaxtı və şəhərsalma mədəniyyətinin 
nadir nümunəsi sayılır. Burada olan bir çox tarixi mədəniyyət abidələrinin dagıdılması hər bir 
azərbaycanlının ürək agrısıdır. İşgaldan azad olmuş Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
elan edildi. Şəhərin tarixi abidələrinin bərpası və eyni zamanda şəhərin müasir simasını yaratmaq 
üçün lazımi vəsaitlər istər dövlət tərəfindən, istər özəl təşkilatlar və istərsə də yerli və xarici 
investorlar tərəfindən əldə edilə bilər. Bu məqsədlə şəhərin tanıdılması, yerli imkanların müəyyən 
edilməsi, inkişaf və bərpa planının düzgün tərtibi vacib şərtdir. 

Şuşa şəhərinin inkişafına yönəldilmiş yerli və xarici investisiyalar yeni, qeyri-maddi və maliyyə 
ehtiyatlarının əldə olunması üçün mövcud resusrsların istifadə olunmasını təmin edəcəkdir. 
Yatırılmış investisiyalar iqtisadi artımı, o cümlədən şəhərin sosial-iqtisadi inkişafının əldə olunma-
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sı məqsədi ilə lazımi maliyyə ehtiyatlarının formalaşması mexanizmini təmin edən iqtisadi təsir 
kimi xarakterizə olunur. 

2021-ci ildə Şuşa şəhərinin baş planı tərtib edilmişdir. Tezliklə dövlət büdcəsindən ayrılan 
vəsaitlə dahi Azərbaycan şairi və ictimai xadimi Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, şəhərdəki mu-
zey-məqbərə kompleksi təmir-bərpa işlərindən sonra açıldı və şairin evinin önündəki büstü də 
yenidən qoyuldu. 

Azərbaycan Respublikasında 2022-ci il Şuşa ili elan edildi.Bu il ərzində Şuşada bir çox tədbirlər 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və keçirilir. Məhz bu tədbirlər daha çox xarici turistlər,iş adam-
larının bu şəhərə gəlişinə marağı artırır. Sözsüz ki, iş adamlarının müxtəlif sahələrə investisiya 
yatırımı etmə ehtimalı da artmış olur. 

Azad edilmiş Qarabağın dirçəldilməsi və bərpası dövlətin bu istiqamətdə bölgənin iqtisadi 
potensialı, sənaye və  kənd təsərrüfatı, turizm və digər qeyri-neft sektorunun dirçəldilməsi və inki-
şafını özündə əks etdirən inkişaf konsepsiyasının yaradılması və yerinə yetirilməsini labüd edir. 
İşgal dövründə Şuşa şəhərinin yaxınlığında olan, dövlət qoruğu sayılan Topxana meşələrinin 
qırılması bu ərazinin ekoloji mühitinə də ziyan vurmuşdur. Fauna və flora, şəhərin tarixi mədəni 
abidələri, yaşayış və sosial infarstrukturlara vurulmuş ziyan xüsusi qurumlar tərəfindən araşdırı-
laraq qiymətləndirilməli,hesablanmalı, onların bərpası üçün tədbirlər görülməli,investisiyaların 
cəlb edilməsi üçün dövlət tərəfindən strategiyalar  hazırlanmalıdır. Uygun strategiyalara əsasən 
inkişaf planları işlənib hazırlanmalı, bunun üçün həm yerli, həm də xarici investorların edəcəkləri 
yatırımların dövlət tərəfindən qorunmasını təmin etmək vacib məsələlərdəndir. Bu məsələlərin 
həlli üçün bəzi tədbirlərin görülməsi vacibdir. İlk növbədə bölgədə sabitliyin təmin edilməsi və 
təhlükənin aradan qaldırılması; bölgənin dirçəldilməsi; bərpası və inkişafına yönəldilən tədbirləri 
müəyyən etmək; bölgənin strateji iqtisadi inkişaf planını hazırlamaq; infrastrukturun bərpa 
edilməsi; geri köçürülən əhalinin normal həyat şəraitini təmin edən infrastrukturları bərpa etmək 
və yenisini yaratmaq; ərazinin yerli imkanlarını aşkar etmək və qiymətləndirmək; yerli və xarici 
investorlar üçün şərait yaratmaq; kiçik və orta sahibkarlıq üçün münbit imkanlar yaratmaq; dövlət 
büdcəsindən və dövlət fondlarından investorlar üçün xüsusi subsidiyalar ayırmaq; xarici 
investorların yatıracagı yatırımlara dövlət tərəfindən qarantiya verilməsi; investorlar üçün yatırım 
etmələri üçün imkanlar və fürsətlər yaratmaq . 

İşgaldan azad edilmiş Qarabağ torpaqlarında dirçəliş, bərpa və yenidənqurma işlərinin sürət-
lənməsi bu işlərin daha yaxşı və müasir standartlara uyğun yaradılması, bu bölgənin cənnətə 
çevrilməsi və tezliklə yerli əhalinin öz yerlərinə dönərək xöşbəxt yaşamasının təmin edilməsi  
Azərbaycan dövlətinin qarşıda duran ən vacib məsələlərindəndir. Buna aparılan düzgün siyasətə 
əsaslanan sosial-iqtisadi inkişafda əldə edilən müvəffəqiyyətlərlə nail olmaq olar. 

 
Nəticə 

Ümumilikdə dövlətin strateji inkişaf hədəflərinə daxili imkanlar və  yerli və xarici investorların 
diqqətinin məhz regionlara yönəldilməsi  və maliyyə yatırımlarının köməyi vasitəsilə  regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı,iqtisadi potensialının artması, infrastrukturun yenilənməsi və yenidən 
qurulması, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəlməsi, biznes və investisiya mü-
hitinin inkişaf etdirilməsi, məçgullugun artması, əhalinin rifah halının yüksəldilməsi  məsələləri 
daxildir. Məhz dövlətin bu istiqamətdə işgaldan azad edilmiş ərazilərimizdə sosial-iqtisadi inkişaf 
proqramları regionda tez bir zamanda öz bəhrəsini verərək inkişafın sürətlənməsini təmin edə-
cəkdir. Bu məqsədlər üçün yaradılan “Qarabağ Dirçəliş Fondu”, dövlətin maliyyə dəstəyi, daxili 
və xarici potensial investorların axtarılması, onlardan təkliflərin toplanması və təhlili, müvafiq 
sənədlərin hazırlanması və onların daha perspektivlilərinin müvafiq dövlət orqanlarında baxılması 
üçün yönləndirilməsi həlli vacibdir. 

Ümidvarıq ki, aparılan quruculuq işləri əhalinin tezliklə bu şəhərdə məskunlaşmasına, ictimai-
sosial şəraitin yaradılmasına,məşgullugun olmasına və dinc yaşaması və inkişaf etməsinə təminat 
verəcəkdir. 
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Инвестиционная гарантия социально-экономического возрождения города Шуша 

 
Резюме 

Цель исследования:. Возрождение и социально-экономическое развитие освобожден-
ного в результате 44-дневной гражданской войны Карабаха, в том числе Шуши, являю-
щейся культурным центром Азербайджана, является одной из приоритетных задач, стоя-
щих перед нашим государством. В этом направлении определено современное состояние 
привлечения отечественных и иностранных инвестиций в данный регион для строительных 
работ и направлений развития. 

Методология исследования: В исследовании использовались такие методы, как анализ, 
интерпретация, синтез, логическое обобщение. 

Значимость внедрения исследования: Финансовая поддержка работ, проводимых в 
направлении возрождения города Шуша, освобожденного от оккупации, призвана способ-
ствовать повышению финансово-кредитной и инвестиционной безопасности, необходимой 
иностранным и местным предпринимателям для осуществления своей деятельности в этом 
городе. направление. 

Результаты исследования: Положительный эффект гарантирования инвестиций на 
будущее развитие был обнаружен в реализации государственной программы действий в 
направлении ревитализации освобожденного от оккупации города Шуша. 

Ключевые слова: город Шуша, возрождение, социально-экономическое развитие, 
умный город, инфраструктура, финансовые ресурсы, местные и иностранные инвес-
тиции. 

                                                                                                                                                                            
Arif Azer Mustafayev 

doctoral student of Azerbaijan University of Cooperation 
 

Investment guarantee of socio-economic revival of the city of Shusha 
 

Summary 
The purpose of the study:  The revival and socio-economic development of Karabakh, 

liberated as a result of a 44-day civil war, including Shushi, which is the cultural center of 
Azerbaijan, is one of the priority tasks facing our state. In this direction, the current state of 
attracting domestic and foreign investments in this region for construction work and development 
directions is determined . 

Research methodology: The study used such methods as analysis, interpretation, synthesis, 
logical generalization.   
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Application importance of the research: Financial support for the work carried out in the 
direction of the revival of the city of Shusha, liberated from occupation, is designed to increase the 
financial, credit and investment security necessary for foreign and local entrepreneurs to carry out 
their activities in this city. direction.  

Originality and scientific novelty of the research: The positive effect of guaranteeing 
investments on future development was found in the implementation of the state action program 
towards the revitalization of the city of Shusha liberated from occupation.  

Key words: Shusha city, revival, socio-economic development, smart city, infrastructure, 
financial resources, local and foreign investments.             
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BİRGƏ FƏALİYYƏTDƏ DAXİLİ AUDİTİN İDARƏETMƏ FUNKSİYALARININ 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi: Ənənəvi daxili auditlə qloballaşma mühitində birgə müəssisələrdə həyata 

keçirilən daxili auditin idarəetmə funksiyalarının fərqlərinin müəyyən edilməsi, birgə fəaliyyətdə 
müasir daxili auditin aparılmasının əhəmiyyətini və səmərəliliyin yüksəldilməsinə təsirlərini qiy-
mətləndirmək. 

Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqat işində analiz, elmi ümumiləşdirmə, sistemli yanaşma 
kimi metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti: Birgə müəssisələrdə daxili audit fəaliyyətinin yaxşılaşdırılma-
sı, bu sahədəki müsbət təcrübələrin tətbiq edilməsi. 

Tədqiqatın nəticələri: Məqalədə müasir daxili auditin əhatə dairəsi və tətbiqi istiqamətləri, 
eləcə də səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları müəyyən edilmişdir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: Rəqabətqabiliyyətli, dayanıqlı və risklərə davamlı 
fəaliyyətin təmin olunması nöqteyi-nəzərindən daxili auditin idarəetmə funksiyaları dəqiqləşdiril-
miş və daxili auditin effektivliyinin təmin olunmasına dair təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: birgə fəaliyyət, birgə müəssisə, daxili audit, risklərin idarəedilməsi, daxili audit 
qrupu, idarəetmə funksiyaları. 

 
Giriş 

İqtisadiyyatda baş verən qlobal dəyişikliklər, xüsusilə də son dövrlərdə enerji sektorunda müşa-
hidə edilən proseslər birgə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini daha labüd etmişdir. Xüsusilə neft-
qaz sektorunda birgə müəssisələr şəklində həyata keçirilən birgə fəaliyyətlərin artdığı da müşahidə 
edilməkdədir. Belə fəaliyyətlərə daha da üstünlük verilməsinin mühüm səbəblərindən biri kimi bu 
sahədə risklərin başvermə ehtimalının daha yüksək olmasıdır. Belə olduğu təqdirdə həmin daxili 
və xarici risklərin bölüşdürülməsi, yəni şaxələndirilməsi birgə müəssisələr vasitəsilə daha asan-
laşır. Eyni zamanda riskləri şaxələndirməklə yanaşı həmin şirkətlər sahib olduqları resurslarını 
daha səmərəli idarəetmə imkanlarına da yiyələnirlər. Bu nöqteyi-nəzərdən birgə fəaliyyət forması 
kimi birgə müəssisələr optimal həll yolu kimi qəbul edilə bilər. Şübhəsiz ki, birgə müəssisələrdə 
tərəf-müqabillərin qarşılıqlı maraqları mövcuddur. Bu maraqların şəffaf və obyektiv şəkildə təmin 
olunması isə mühüm məsələ kimi qarşıda dayanır. Məhz bu məqamda auditin mühüm əhəmiyyət 
kəsb etdiyini söyləmək olar. Xüsusilə daxili audit fəaliyyəti bəhs etdiyimiz obyektivlik və hesa-
batlılığın təmin edilməsi istiqamətində həlledici rol oynayır. Məlumdur ki, enerji sektoru kimi nə-
həng şirkətlərin və iri kapitallı layihələrin icra edildiyi bir sahədə yaradılan birgə fəaliyyətlər mü-
qavilələr əsasında həyata keçirilir. Lakin bu fəaliyyətlərdə dürüst informasiyaların əldə olunması, 
yerinə yetirilən iş və xidmətlərdə möhkəm inamın, xüsusilə əminliyin  təmin olunmasında daxili 
auditin zəruriliyi bir daha öz təsdiqini tapır. Səmərəli daxili audit fəaliyyətinin birgə müəssisələrdə 
təşkili və idarəedilməsi burada müvafiq maliyyə və digər növ itkilərin aradan qaldırılmasını, apa-
rılan təhlillər nəticəsində risklərin müəyyən edilməsini, baş vermiş xətaların aradan qaldırılması 
istiqamətində müvafiq təkliflərin təqdim edilməsini və digər bu kimi tədbirlərin yerinə yetirilmə-
sini təmin edəcəkdir.  

Birgə fəaliyyətdə daxili auditin əhəmiyyəti. Ümumiyyətlə daxili audit şəffaflığı, hesabatlılığı 
qorumaqla müəssisə-təşkilatların fəaliyyətinə dəyər qazandıran, mütəmadi təkmilləşməni təmin 
edən obyektiv, müstəqil, eləcə də qərəzsiz yanaşma ortaya qoyan mühüm idarəetmə funksiyasıdır. 
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Başqa sözlə desək, daxili audit risklərin idarə edilməsinin, nəzarət və idarəetmə proseslərinin sə-
mərəliliyini qiymətləndirən, eləcə də təkmilləşdirən sistematik və metodik yanaşma vasitəsilə şir-
kətə qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olmaqda kömək edir” [1, s. 6]. Məsələyə birgə fəaliyyət 
nöqteyi-nəzərindən yanaşdıqda xüsusilə qeyd etmək olar ki, müəssisələrin müəyyən etdiyi birgə 
strateji məqsəd və hədəflərə nail olunması, eləcə də birgə aparılan idarəetmə prosedurlarının və 
nəzarət tədbirlərinin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə sistemli daxili audit fəa-
liyyəti mövcud olmalıdır. Risklərin düzgün təhlili, qiymətləndirilməsi və doğru bir şəkildə ida-
rəedilməsi də məhz daxili audit təminat fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsidir. Bütün bunları nəzə-
rə aldıqda daxili auditin müəssisələr üçün daxili məsləhət funksiyasını yerinə yetirən bir fəaliyyət 
olduğunu da qeyd edə bilərik. Birgə fəaliyyətin xüsusiyyətinə və birgə müəssisələrin biznes 
modelinə uyğun olaraq bu tipli təşkilatlarda yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlərin yerinə yetirilməsi 
üçün mütləq şəkildə müvafiq daxili nəzarət mexanizmlərinin olması vacibdir.  Lakin müəyyən 
nəzarət proseslərinin olması kifayət etmir. Belə ki, səmərəli və nəticəli fəaliyyət üçün peşəkar kadr 
mütəxəssislərin, eləcə də lazımi resursların təmin edilməsi vacib şərtlərdən biri kimi çıxış edir. 
Belə ki, müasir dövrdə qarşıya çıxan yeni texnologiyaların-yanaşmaların qiymətləndirilməsi, möv-
cud imkanların təhlili, keyfiyyət təminatı, xərclərə qənaət və səmərəliliyin qiymətləndirilməsi, 
eləcə də dəqiq və vaxtında kommunikasiyanın təmin edilməsi daxili auditorların gündəlik həyata 
keçirdikləri fəaliyyətlərdən yalnız bəziləridir. Yəni günümüzdə daxili audit fəaliyyəti sadəcə tə-
sərrüfat əməliyyatlarının uçotuna nəzarət etməklə kifayətlənməməlidir. Başqa sözlə, dövrün tələb-
lərindən irəli gələn perspektivlərə çatmaq məqsədilə daim yenilənən, qloballaşan, eləcə də mürək-
kəb hal alan iqtisadi şəraitdə birgə müəssisələr öz daxili audit fəaliyyətini məhz mövcud reallıq-
lara, qlobal çağırışlara və təhdidlərə istiqamətləndirməlidir.  

Daxili auditin idarəetmə funksiyaları. Daxili audit fəaliyyəti birgə müəssisələrin səmərəli 
idarəedilməsinə ciddi təsir göstərən yeni və tələb olunan istiqamət və sahələri də ehtiva etməlidir. 
Şərti olaraq adlandırdığımız A və B birgə müəssisələri yeni risklərin meydana gəldiyi bir dövrdə 
və enerji sektorunda müşahidə edilən proseslər zəminində rəqabətədavamlı olmaq məqsədilə 
idarəetmə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir sıra istiqamətləri diqqətdən kənarda qoymamalı, 
yəni bütün diqqətini ənənəvi qaydada əməliyyatların uçotunun düzgünlüyünə və inzibati xarakterli 
işlərə yönəltməməlidir. Bu funksiyalardan biri də məhz daxili audit analitikasıdır. Belə ki, birgə 
müəssisələrdə həyata keçirilən həm təsərrüfat – maliyyə əməliyyatlarının, həm də yerinə yetirilən 
iş və xidmətlərin həcminin böyüklüyü, ehtiyac duyulan informasiyaların çoxluğu, bununla yanaşı 
tərəf-müqabillərin qərarvermə üçün informasiyaya olan ehtiyacının böyüklüyü məlumat analitika-
sının aparılmasını daha da zəruriləşdirir. Mövcud iqtisadi şəraitdə böyük verilənləri təhlil edib 
qiymətləndirməklə qarşıya çıxa biləcək riskləri operativ qaydada müəyyən etmək, bununla da bir-
gə müəssisələrin səhmdarlarına, yəni qərarverici şəxslərə şəffaf və dürüst informasiya vermək mə-
lumat analitikası tətbiq etməklə daha asanlaşır və səmərəliliyi yüksəldir. Analitik fəaliyyətin daxili 
auditə inteqrasiyası risklərə yönəlmiş auditin fəaliyyətinin icrasını, yəni daha riskli tərəflərin və 
istiqamətlərin müəyyən edilməsini, keyfiyyətli təhlil və qiymtələndirmə aparmaqla problemlərin 
səmərəli həlli yollarının tapılmasını sürətləndirəcəkdir. Bununla bərabər proqnozverici analitika-
nın daxili auditə tətbiqi audit fəaliyyəti zamanı keyfiyyətli və dürüst informasiyaların toplanması 
və emal edilməsi kimi mühüm çətinliyi asanlaşdırmaqla qərarların keyfiyyətinə təsir göstərə bilər. 
Proqnozverici analitikanın daxili auditdə istifadəsi qarşıya çıxan problemlərin real vaxt rejimində 
aşkarlanmasına şərait yaradacaqdır. Bu da öz növbəsində müxtəlif mənbələrdən informasiyaların 
əldə edilərək müəssisənin proqnozlaşdırma qabiliyyətini və risklərə qarşı müqavimətini yüksəldə-
cək, xüsusilə də birgə müəssisələrin iqtisadi fəaliyyətini xarakterizə edən sintetik göstəricilərin 
daha dəqiq təhlil edilib qiymətləndirilməsinə ciddi töfhələr verəcəkdir. Bununla da, birgə müəssi-
sələr ənənəvi audit planları üzrə deyil, risk əsaslı qabaqlayıcı audit tədbirlər planı üzrə fəaliyyətini 
daha səmərəli qura biləcəklər. Belə analitik fəaliyyətlər mütləq surətdə birgə müəssisələrdə texno-
logiyanın yeni nailiyyətlərindən istifadəni daha da zəruriləşdirir desək yanılmarıq. Həm analitik, 
proqnozlaşdırıcı  fəaliyyətin  gücləndirilməsi,  həm uçot-hesabat işlərinin birgə müəssisələrdə rə- 
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qəmsallaşdırılması məhz audit prosesinin də rəqəmsallaşmasını vacib edir. Çünki bütün bu pro-
seslər bir-birilə sıx əlaqəli və qarşılıqlıdır. Belə şəraitdə bulud əsaslı texnologiyaların, proqram 
təminatlarının istifadəsi birgə müəssisələrdə aduitin rəqəmsallaşması üzrə daha az təhlükəsiz və 
daha az xərc tələb edən üsul sayıla bilər. Çevik metodların istifadəsi texnoloji daxili auditə real 
vaxt rejimində hesabatı təqdim etmək, inkişafı sürətləndirmək, maraqlı tərəflərlə münasibətləri 
yaxşılaşdırmaq və təşkilati məqsədlərə uyğunlaşmanı, risk və problemlərin daha yaxşı görülməsi-
ni, layihə məqsədlərinə nail olunmasını təmin etməklə inam və etibarlılıq yaratmağa kömək edə 
bilər [2, s. 5]. 

Birgə müəssisələrdə idarəetmə funksiyası kimi daxili auditin tətbiqi istiqamətlərindən biri  in-
formasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətdir. Sirr deyil ki, iqtisadiyyat, 
cəmiyyət informasiya texnologiyalarının sürətlə inkişafda olduğu bir mühitdə  fəaliyyət göstərir. 
Biznes subyektləri də təbii olaraq bu tendensiya ilə ayaqlaşmağa, biznes fəaliyyətini daha da can-
landırmağa və inkişaf etdirməyə can atırlar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, rəqəmsalların həllərin 
tətbiqi ilə birgə müəssisələr kimi strateji əhəmiyyətli biznes subyektləri də bu prosesin yaxından 
iştirakçılarıdırlar. Bütün müsbət tərəfləri ilə yanaşı texnologiyanın inkişafı kibercinayətkarlıq 
problemini daha aktuallaşdırmışdır. Enerji sektorunda fəaliyyət göstərən şərti olaraq qəbul etdiyi-
miz birgə müəssisələrin həm əməliyyat həcmini, həm miqyasını, yəni beynəlxalq səviyyədə olma-
sını nəzərə aldıqda kibercinayətkarlığın əhəmiyyətli risk amili olduğunu qeyd etmək olar.  Burada 
informasiya təhlükəsizliyinə dair tədbirlərin kifayət qədər güclü olmaması və ya diqqətdən kə-
narda qalması ciddi maliyyə risklərinin yaranma ehtimalını üzə çıxarır. Bununla da birgə müəssi-
sənin investorlar qarşısında reputasiyasının itməsinə və maliyyə itkilərinin yaranmasına səbəb ola 
bilər. İdarəetmə funksiyası kimi daxili audit birgə müəssisələrdə informasiya təhlükəsizliyinə dair 
baş verə biləcək risklərin idarə edilməsinin effektivliyini mütəmadi olaraq təhlil edib qiymət-
ləndirməli, bu istiqamətdə təkmilləşmə istiqamətlərini müəyyən etməlidir. Başqa sözlə, daxili 
audit qrupu kiberrisklərdən qorunmaq məqsədilə birgə fəaliyyətdə müvafiq kibertəhlükəsizlik təd-
birlərinin mövcudluğuna təminat verməlidir. 

Daxili auditin mahiyyətindən irəli gələrək onun əsas funksiyalarından biri xəta təkrarlanma-
larını minimuma çatdırmaq və yarana biləcək risklərə davamlılıq üzrə əminliyi təmin etməklə ida-
rəetmə, nəzarət fəaliyyətlərini daha da yaxşılaşdırmaqdır. Birgə müəssisələrdə qarşılıqlı əlaqəli 
işlərin yerinə yetirilməsinə nail olmaq məqsədilə daxili audit qrupu tərəfindən müvafiq “təminat 
planı”nın tərtib edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Bu plan birgə müəssisələrdə boşluqların ara-
dan qaldırılmasına və baş verə biləcək risklərə qarşı nəzərdə tutulan fəaliyyətləri kompleks, sis-
temli şəkildə əhatə edən bir proqramdır. 

Digər mühüm bir məsələ birgə müəssisələrdə icra edilən layihələrdə kənarlaşmaların qarşısının 
alınmasıdır. Belə ki, layihələrin icrası müddətində təyin edilmiş büdcədən, eləcə də müddətdə  kə-
narlaşmalar müşahidə edilir. Bu da onda irəli gəlir ki, iri həcmdə büdcələrə malik birgə əməliyyat-
ların əsaslandığı müqavilələr bəzən doğru şəkildə şərh edilmir və icrasına tələb olunan səviyyədə 
monitorinq edilmir. Bu baxımdan yarana biləcək kənarlaşmaları müəyyən etmək, eləcə də fövqə-
ladə xərclərin baş verməsi ehtimalını azaltmaq, həmçinin iş prosesurlarını daha da təkmilləşdirmək 
üçün daxili audit fəaliyyəti qrupu müqavilə riskləri və uyğunluq prosedurlarının icrasını öz fəaliy-
yətində diqqətdə saxlamalıdırlar. Neft-qaz sənayesində irihəcmli layihələrin icrasında qabaqcıl nə-
zarət-proses izləmə mexanizmlərindən, analitik yönümlü proqram təminatı vasitələrindən istifadə 
daxili audit qrupunun fəaliyyətinin effektivliyini və dəqiqliyini artıra bilər. 

Enerji, xüsusən də neft-qaz senayesi dayanıqlı fəaliyyətin təmin edilməsində ən vacib sənaye 
sahələrindən biri kimi çıxış edir. Məhz bu baxımdan hesab edirik ki, A və B şərti birgə müəssisə-
lərində daxili audit fəaliyyətinin yönəlməli olduğu mühüm  istiqamətlərdən biri də dayanıqlılığın 
təmin edilməsidir. Daxili audit funksiyası şirkətlərin davamlılığı və uğuru üçün çox vacib olan 
məsələlərlə məşğul olur; o, maliyyə hesabatları və risklərdən kənarda, məsələn, şirkətin reputasi-
yası, inkişafı, ekoloji nəticələri və işçilərini necə idarə etməsi daxil olmaqla daha geniş narahatlıq-
lara diqqət yetirir [3; 4, s. 90-114,3-40]. Məlumdur ki, dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında 
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müəyyən edilmiş 17 istiqamətin müəssisələrin-biznes subyektlərinin fəaliyyətlərinə, əməliyyatla-
rına inteqrasiyasının əhəmiyyəti böyükdür. Birgə müəssisələrin daxili auditi də öz fəaliyyətində 
müəssisənin ətraf mühit, sosial və idarəetmə fəaliyyətlərini həmin məqsədlər üzrə diqqətdə saxla-
malıdırlar. Təşkilatların dayanıqlılıqla əlaqədar risklərin, sahib olduqları resursların-aktivlərin ida-
rəedilməsinin səmərəliliyi, eləcə də təchizat zəncirlərinin idarə edilməsi, heyətin stimullaşdırıl-
ması kimi məsələləri daxili auditin diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu məqsədlə daxili audit qrupu 
tərəfindən ölçülə bilən kriteriyalar əsaslana müvafiq proqramın hazırlanması faydalı ola bilər.   

Azfen və Azgerneft birgə müəssisələrində daxili auditin tətbiqi istiqamətlərindən digər birinin 
böhran idarəetməsi olduğunu hesab edirik. Son illərdə dünyada baş verən hadisələrə qısaca nəzər 
yetirdikdə müharibələr, pandemiya, resurs qıtlığı və bunların səbəb olduğu maliyyə böhranlarını 
müşahidə edə bilərik.  Böhran birgə müəssisələrin resurslarını, aktivlərini və maliyyə vəziyyətini 
ciddi risk altında qoya biləcək bir hadisədir. Buna hazır olmaq isə mühüm bir vəzifə kimi qarşıda 
dayanmalıdır. Tədqiqat obyektlərimiz olan birgə müəssisələrin neft hasilatı və bu sahədə tikinti, 
quraşdırma, daşıma kimi strateji fəaliyyətlərlə məşğul olduğunu nəzərə alsaq krizis idarəetmənin 
onlar üçün nə qədər önəmli olduğunu daha yaxşı başa düşə bilərik. Müəssisələrdə böhranı idarə 
etmək bacarığı onun böhran idarəetmə komandasının bacarıqlarına, biliyinə və təcrübəsinə, böh-
ranla mübarizə planlarının adekvatlığına əsasən müəyyən edilə bilər. Böhrana hazırlıq birbaşa ola-
raq biznesin davamlılığı, reputasiya riski və maliyyə riski kimi bir çox əsas təşkilati riskləri azalt-
mağa kömək edə bilər. Beləliklə, daxili audit birgə müəssisələrin böhrana hazırlığını qiymətlən-
dirməli, xüsusilə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən işçi qrupu tərəfindən zəruri olan plan-proqra-
mın, mexanizm və imkanların təmin edilib-edilmədiyini yoxlamalı, ehtiyac varsa təkmilləşdiril-
məsi üçün təkliflər irəli sürməli, əgər yoxdursa təmin edilməsinə mütləq nail olmalıdır. 

Daxili auditin səmərəli təşkili. Yuxarıda audit fəaliyyətinin ehtiva etməli olduğunu hesab et-
diyimiz istiqamətlərin zəruriliyi və əhəmiyyəti onu deməyə əsas verir ki, daxili audit fəaliyyəti 
ənənəvi olaraq sənədlərə nəzarət funksiyası kimi deyil, bilvasitə idarəetmənin mühüm istiqamət-
lərini əhatə edən bir fəaliyyət kimi qiymətləndirilə bilər. Belə geniş, çoxşaxəli auditin təşkili və 
idarəedilməsi isə məntiqi olaraq daha güclü audit idaretmə strukturu tələb edir. Belə ki, fikrimizcə, 
daxili audit qrupunun mövcudluğu bu fəaliyyətin tam, sistemli və əlaqəli şəkildə icrasına təminat 
verə bilmir. Bu baxımdan daxili audit fəaliyyətinin səmərəliliyini qiymətləndirən, fəaliyyətləri 
koordinasiya edən audit komitəsinin formalaşdırılması birgə müəssisələrin spesifikliyinə uyğun 
olaraq optimal struktur modeli hesab edilə bilər. Bu komitə tərəfindən bir sıra mühüm məsələlərin 
diqqətdə saxlanılması auditin səmərəli təşkilində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 

• Daxili audit qrupu fərdi auditlər üçün probemlərin həm əsas səbəblərini, həm də nəticələrini 
vaxtında və dəqiqliklə müəyyən edən, eləcə də rəhbərliyə etibarlı tövsiyələri özündə əks etdirən 
hesabatlar hazırlayırmı? 

• Daxili audit audit komitəsi üçün müvafiq mövzuların və meyillərin və onların bütövlükdə 
təşkilat üçün nəticələrinin müəyyən edilməsi daxil olmaqla, məlumatları aydın, qısa şəkildə təqdim 
edən hesabatlar təqdim edirmi? 

• Daxili audit qrupunun yuxarı rəhbərliyin, həmçinin audit komitəsinin diqqətində olan məsə-
lələrin həlli üçün sürətli və effektiv mexanizmləri varmı? 

• Daxili audit təşkilata əlavə dəyər verirmi?  
• Daxili audit prosedurları çoxlu əhəmiyyətli nəticələr əldə edirmi və nəticələr barəsində 

müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən vaxtında müvafiq addımlar atılırmı? 
Qeyd etdiklərimizlə yanaşı auditin yerinə yetirilməsi üzrə də müvafiq nüansların audit komitəsi 

tərəfindən nəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Belə ki,  daxili audit fəaliyyəti üzrə 
illik və ya daha uzun müddəti əhatə edən audit planının olması, daxili audit qrupunun öz audit 
metodologiyasının yeniliyini və adekvatlığını təmin etmək üçün müvafiq təkmilləşmələr və uy-
ğunlaşdırmalar aparması, daxili audit fəaliyyətinin müəssisə rəhbərləri tərəfindən keyfiyyət tələb-
lərini təmin edən funksiya kimi qəbul edilməsi, yeni biliklərin əldə edilməsi və ötürülməsi, müəs-
sisədə nəzarət formasını təkmilləşdirmə imkanları, risk və nəzarət tendensiyalarını müəyyən et-
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məsi bunlara misal ola bilər. Həmçinin  daxili auditin təşkilat daxilində əsas idarəetmə və nəzarət 
strukturlarında təmsil olunması və daxili audit qrupunun güclü əlaqələrə malik olması (şura üzvləri 
və yüksək səviyyəli idarəedicilərlə birbaşa və sıx əlaqələrin olması), sorğu və ya anketlərdən isti-
fadə vəziyyəti, mütəmadi özünüqiymətləndirmə prosesinin təşkili, daxili audit fəaliyyətinin sə-
mərəliliyinin hansı tezliklə qiymətləndirilməsi, audit komitəsi tərəfindən müntəzəm şəkildə daxili 
audit hesabatlarının keyfiyyətinin və nəticələrinin monitorinqi, qiymətləndirmə aparılan zaman 
daxili audit qrupunun müstəqilliyinin və obyektivliyinin nəzərə alınması və sair bu kimi məqamları 
da audit komitəsi tərəfindən nəzərdən keçirilməsi zəruri olan nüanslara daxil etmək olar. 

Diqqət yetirilməsi zəruri olan digər məqam ondan ibarətdir ki, olmasını vacib hesab etdiyimiz 
daxili auditin illik planının icrası üçün adekvat resurs təminatının mövcudluğu, bu resurslardan 
effektiv və optimal istifadə edilməsidir. Buraya həm peşəkar kadr-mütəxəssis baxımından, həm  
maliyyə baxımından, həm də işlərin icrası üçün zəruri olan digər maddi resurslar daxil edilə bilər. 
Eyni zamanda mövcud olan kadr-mütəxəssislərin müxtəlif sahələr üzrə bilik, bacarıq və peşəkarlıq 
səviyyəsinə malik olmasının da resursların qiymətləndirilməsi zamanı diqqət mərkəzində olmasını 
zəruri hesab edirik. Bununla yanaşı daxili audit qrupunun birgə müəssisədə tətbiq edilən elektron 
uçot-hesabat sistemləri və digər rəqəmsal texnologiyaları başa düşən və onun auditini aparmağı 
bacaran üzvlərdən təşkil olunması da rəqəmsal mühitə uyğunlaşmaq üçün vacib tələblərdən biri 
kimi çıxış edir. Daxili auditorlardan texnologiyanı başa düşmələri və istifadə etmələri gözlənilir. 
“Daxili auditorlar özlərinə həvalə edilmiş işləri yerinə yetirmək üçün əsas informasiya texnologi-
yaları riskləri və nəzarətləri və mövcud texnologiyaya əsaslanan audit üsulları haqqında kifayət 
qədər biliyə malik olmalıdırlar [5, s.7]. 

Daxili auditin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün sorğu və intervyuların təşkilini xüsusilə 
vurğulamağı zəruri hesab edirik. Daxili audit funksiyasının səmərəliliyi müəyyən edilmiş məq-
sədlərə nail olmaq və bu funksiyanın digər korporativ idarəetmə tərəflərinə öz öhdəliklərini uğurla 
yerinə yetirmələrinə kömək etmək rolunu ifadə edir [6, s. 238-271]. Məhz bu mövqedən çıxış edə-
rək aşağıdakı bir sıra sualları özündə cəmləşdirən sorğunun aparılması faydalı nəticələr verə bilər: 

1. Daxili audit prosesi başlamadan öncə müvafiq toplantı təşkil edilərək proseslə bağlı bütün 
suallar uyğun şəkildə cavablandırılıb. 

2. Daxili audit üçün auditin məqsədləri, eləcə də auditin əhatə dairəsi müəyyənləşdirilib. 
3. Audit qrupunun üzvləri birgə müəssisənin fəaliyyətləri-əməliyyatları barəsində yaxşı infor-

masiya təminatına malik idi. 
4. Audit öncədən müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində yerinə yetirildi. 
5. Audit fəaliyyəti cari işlərə maneə və müdaxilələr yaratmadan səmərəli şəkildə yerinə yeti-

rildi. 
6. Daxili audit etik norma və prinsiplərə uyğun aparılıb. 
7. Audit qrupu tərəfindən birgə müəssisədə müvafiq bölmələrin işçi heyəti əsas məsələlərə dair 

informasiya ilə təmin edilib. 
8. Audit müddətində mövcud risklər dəqiq müəyyən edilə bilib. 
9. Audit bitdikdən sonra yekun iclas təşkil edilib.  
10. Daxili audit hesabatı dəqiq tərtib edilib və nəticələr aydın şəkildə təqdim edilib. 
11. Təqdim edilən audit hesabatı audit aparılan müvafiq struktur bölmələrinin fəaliyyətinin nə-

ticələrini dürüst tərənnüm etdirdi. 
Daxili audit aparıldıqdan sonra sorğu və anketlərin həyata keçirilməsi birgə müəssisələrdə audit 

zamanı baş verən problemlərin aşkara çıxarılmasına, onların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər 
planının hazırlanması ilə audit işinin inkişaf  etdirilməsinə nail olmaq mümkündür. Bu isə bilava-
sitə daxili audit fəaliyyətinin təminatvermə funksiyasının düzgün icrasına gətirib çıxaracaqdır. A 
və B şərti birgə müəssisələri kimi birgə fəaliyyət formasında sorğu-anket metodundan istifadə 
audit keyfiyyətini yüksəltməklə görülən iş və xidmətlərin də keyfiyyətinə təsir göstərəcək, bu da 
öz növbəsində birgə müəssisələrin maraqlı tərəflərinin ali məqsədlərinə xidmət edəcəkdir.  
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Nəticə 
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, audit mühüm bir idarəetmə funksiyası kimi müəssisələrin fəaliy-

yətinin demək olar ki, bütün sahələrini ehtiva edir. Belə geniş miqyaslı işin təşkili və idarəedilməsi 
isə yalnız güclü, sıx əlaqəli, ardıcıl fəaliyyətləri özündə əks etdirən, daim təkmilləşməyə yönələn, 
müstəqil, obyektiv, risklərə qarşı çevik bir idarəetmə strukturunun formalaşmasını zəruri edir. 
Birgə müəssisələrdə dürüstlüyü, obyektivliyi, qarşılıqlı maraqları təmin etmək üçün daxili audit 
fəaliyyətinin ikili hesabat yanaşmasına əsaslanması olduqca faydalı ola bilər. Audit komitəsi və 
daxili auditorlar qarşılıqlı asılı olmaqla bir-biriləri üçün əlçatan olmalıdır. Daxili auditorlar onlara 
nəzarəti həyata keçirən müvafiq komitəyə açıq, dürüst informasiya, rəy və digər bir sıra dəstək 
mexanizmlərini təmin etməlidir. Daha geniş ifadə etsək daxili audit Komitəni nəzarət, idarəetmə, 
monitorinq, xüsusilə risklərin idarəedilməsinə dair fəaliyyətlərin effektiv koordinasiya edilməsi 
üzrə müəssisənin cari vəziyyəti barəsində məlumatlandırmalıdır. Bununla bərabər resurs təminatı, 
onların şaxələndirilməsi, düzgün istifadəsi, inkişaf etdirilməsi və audit fəaliyyətinin səmərəliliyi-
nin qiymətləndirilməsi və yüksəldilməsi üçün mexanizmlərin yaradılması olduqca zəruri hesab 
edilir. 
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Совершенствование управленческих функций внутреннего аудита в совместной 
деятельности 

 
Резюме 

Цель исследования: определить отличия традиционного внутреннего аудита от управ-
ленческих функций внутреннего аудита, выполняемых в совместных предприятиях в усло-
виях глобализации, оценить важность проведения современного внутреннего аудита в сов-
местной деятельности и его влияние на улучшение эффективности. 

Методология исследования: в работе использовались такие методы, как анализ, науч-
ное обобщение, системный подход. 

Практическое значение исследования: совершенствование управленческих направле-
ний внутренней аудиторской деятельности в совместных предприятиях, применение поло-
жительного опыта в этой области. 
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Результаты исследования: В статье определены объем и направления применения 
современной внутренней аудиторской деятельности, а также пути повышения ее эффектив-
ности. 

Оригинальность и научная новизна исследования: С точки зрения обеспечения кон-
курентоспособной, стабильной и устойчивой к рискам деятельности уточнены управлен-
ческие функции внутреннего аудита и выдвинуты предложения по обеспечению эффектив-
ности внутренней аудиторской деятельности. 

Ключевые слова: совместные действия, совместное предприятие, внутренний 
аудит, управление рисками, группа внутреннего аудита, функции управления. 
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Improvement of management functions of internal audit in joint activity 

 
Summary 

The purpose of the study: to determine the differences between the traditional internal audit 
and the management functions of the internal audit performed in joint ventures in the globalization 
environment, to evaluate the importance of conducting modern internal audit in the joint activity 
and its effects on improving efficiency 

Research methodology: methods such as analysis, scientific generalization, and systematic 
approach were used in the research work 

Practical significance of the research: improvement of management directions of internal 
audit in joint enterprises, application of positive practices in this field 

Research results: The scope and application directions of modern internal audit activity, as 
well as the ways of increasing its efficiency, are defined in the article. 

Originality and scientific novelty of the research: From the point of view of ensuring 
competitive, stustainable and risk-resistant activity, the management functions of internal audit 
were clarified and proposals were put forward to ensure the effectiveness of internal audit. 

Key words: joint action, joint venture, internal audit, risk management, internal audit group, 
management functions. 
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