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Emin ŞİRİNOV 

magistr 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMIŞ ƏRAZİLƏRDƏ MÜASIR İQTİSADİ SAHƏLƏRİN 

YARADILMASI VƏ MAKROİQTİSADİ PRİORİTETLƏR 
 

Qarabağ  Azərbaycanın digər iqtisadi rayonları ilə sıx iqtisadi əlaqədə inkişaf etmişdir. Bütün 
istiqamətlərdə keçən yollar bu ərazini iqtisadi cəhətdən inkişafına təkan vermişdir. Dağlıq Qara-
bağın ermənilər tərəfindən işğalı və digər Azərbaycan rayonları ilə iqtisadi əlaqələrin pozulması 
regionun əhalisi və təsərrüfatı üçün çox ciddi problemlər yaratdı. Bu region ümumi iqtisadi inki-
şafdan geri qalmışdır. 

Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin strateji rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu  həqi-
qətləri bərqərar edərək, işğal olunmuş ərazilərdən didərgin düşmüş əhalinin uzun illərin həsrətinə 
son qoymuşdur. Qədimi Azərbaycan torpaqları azad edilmişdır. Biz  torpaqlarımızın  azad olunma-
sının ildönümünü - “Zəfər Bayramını” qeyd edirik. Bu regionun iqtisadi inkişafı təmin ediləcəkdir. 

2020-ci il bütün dünya ölkələrinin iqtisadiyyatı üçün çətin keçmişdir. İqtisadi geriləmə müşa-
hidə olunmuşdur. Dünya iqtisadi böhranı əksər ölkələrin iqtisadi durumuna ciddi təsirlər göstər-
miş, ölkələr investisiya lahiyələrini təxirə salmaq, xərclərini azaltmaqla tarazlamaq məcburiyyə-
tində qaldılar. Lakin, Azərbaycan dövləti və xalqı hər hansı iqtisadi, sosial və səhiyyə çətinliklə-
rinə, müharibənin gətirdiyi maddi ziyanlara, çoxsaylı və çoxçeşidli maliyyə xərclərinə baxmaya-
raq,  təcavüzə son qoyaraq və torpaqların azad edilməsi uğrunda  düşmənə qalib gəldi. 

Azərbaycan dövləti üçün tarixi-mədəni dəyərlərin və həqiqətlərin ali olduğunun yenidən şahidi 
olduq. İşğaldan azad olunan ərazilərin tarixi-mədəni dəyəri ilə yanaşı zəngin iqtisadi potensialı da 
mövcuddur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiyası ilə yaradılacaq 
yeni iqtisadi dəyər Azərbaycan dövlətinin çəkdiyi və bundan sonra da tərəddüdsüz və xüsusi fiskal 
gərginlik yaşamadan çəkəcəyi bütün maliyyə məsrəflərini artıqlaması ilə üstələyəcəkdir. Bu əra-
zilərin iqtisadi potensialının əsas parametrlərinə diqqət yetirsək görərik ki, Dağlıq Qarabağ və 
onun ətrafında olan Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam (rayon mərkəzi və ərazi-
sinin böyük hissəsi), Füzuli (rayon mərkəzi və ərazisinin böyük bir hissəsi) inzibati rayonları 1989-
1993-cü illərdə işğal olunub və bu günə qədər talançılıq, qeyri-səmərəli istismar nəticəsində regio-
nun infrastrukturu yox səviyyəsinə gətirilib. Bu səbəbdən, gələcək iqtisadi bərpa işləri ümumi in-
frastrukturun (yollar, qaz, su, elektrik enerjisi, rabitə) və ilkin yaşayış şəraitinin qurulmasından 
başlamalı və sonrakı mərhələdə isə iqtisadi inkişaf layihələrinə keçilməlidir. 

Regionun sənaye potensialı 
Bütün istiqamətlərdə keçən nəqliyyat infrastrukturu bu ərazini iqtisadi cəhətdən bir-birinə 

möhkəm bağlamışdır. Qarabağın ermənilər tərəfindən işğal olunması və digər Azərbaycan rayonla-
rından ayrılması regionun əhalisi və təsərrüfatı üçün çox ciddi problemlər yaratdı. Uzun illərdən bəri 
Dağlıq Qarabağın ərazisində yerləşən müəssisələrin böyük əksəriyyəti fəaliyyətini dayandırmışdır. 

Xankəndi vaxtilə birbaşa Azərbaycan dəmir və şosse yollarına və bütövlükdə respublikanın 
nəqliyyat-kommunikasiya sisteminə sıx bağlanıb. Xankəndindən dəmir yolu ilə Bakıya qədər olan 
məsafə 392 km-dir. Regionun gələcək inkişafında bu çox vacib amildir və infrastruktur layihələr 
sovet vaxtı mövcud olan nəqliyyat logistikasının xəritələrindən istifadə edə bilər. Təbii, zəbt olun-
muş rayonlarda illərdən bəri fəaliyyət göstərən vahid nəqliyyat-kommunikasiya sistemi Ermənis-
tanın təcavüzü nəticəsində hal-hazırda dağıdılmış və bərbad vəziyyətdədir. 

Bu tezislərdə regionun sənaye potensialına 4 bucaqdan baxılır, mövcud olan digər inkişaf as-
pektləri isə gələcəkdə daha böyük tədqiqatlarla açıqlanacaq. Beləliklə, ilkin baxışda zəngin su 
təchizatı, elektrik enerjisi, sənaye rekreasiya imkanları və zəngin faydalı qazıntılar azad olunan 
ərazilərin sənaye potensialının karkasını təşkil edir. 
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Regionun elektrik enerjisi resursu 
Regionun əsas elektrik enerjisi istehsalı su yığımı və təchizatı areallarına təsadüf edir. Söhbət 

təbii ki, Sərsəng və Xudafərin SES-lərindən gedir. 
Sərsəng SES və ya digər adı ilə Tərtər SES 1976-cı ildə Tərtərçayın üzərində, keçmiş Ağdərə 

(indiki Tərtər) rayonu ərazisində inşa edilmiş su elektrik stansiyasıdır. Hər birinin gücü 25 MVt 
olan 2 ədəd turbindən ibarət su elektrik stansiyası hazırda qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdədir. Stan-
siyada təmir-bərpa işləri aparıldıqdan sonra, istehsal gücü daha da artırıla və ətraf rayonların 
elektrik enerjisinə tələbatının ödənilməsinə yönəldilə bilər. 

Xudafərin SES isə Araz çayı üzərində İranla Azərbaycan arasında imzalanmış razılaşmaya uy-
ğun olaraq inşa edilir. Belə ki, 2016-cı ilin fevralında “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran 
İslam Respublikası Hökuməti arasında Araz çayı üzərində “Xudafərin” və “Qız Qalası” hidroqov-
şaqlarının və su elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi, istismarı, energetika və su 
ehtiyatlarından istifadə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanıb. Araz üzərində elektrik 
stansiyalarının ümumi gücü 280 meqavata çata bilər. Bu layihələrin reallaşması Azərbaycana illik 
368 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsalı gətirə bilər. 

Aydındır ki, Sərsəng və Xudafərin SES-ləri ətraf rayonların enerji təminatının yaxşılaşdırıl-
masında, azad edilmiş ərazilərin bərpa edilməsində aktiv istifadə ediləcək. Ümumilikdə isə bu 
elektrik stansiyalarının ölkənin enerji sisteminə qatılması güclərin artırılması ilə yanaşı, mənbə-
lərin coğrafi diversifikasiyası, yəni Abşeron, Şirvan və Mingəçevir üzərindən yüklərin azaldılması, 
həmçinin alternativ (bərpa olunan) enerji istehsalının ümumi istehsalda payının artırılması de-
məkdir. 

Regionun sənaye rekreasiya imkanları 
Azərbaycanın mineral sularının ümumi rekreasiya imkanlarına baxsaq Keşdək, Laçın rayonun-

da İlıqsu, Minkənd, Şuşa rayonunda Turşsu, Şirlan və başqa mineral sular diqqəti xüsusilə cəlb 
edirlər. 

Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən İstisu mineral suları özlərinin əlverişli qaz və kimyəvi tər-
kibinə, yüksək temperaturuna, böyük təbii ehtiyatlarına görə fərqlənir. İstisu bulağı üstündə keçən 
əsrin 80-ci illərində iri kurort və mineral sudoldurma zavodu tikilmişdir. Həmin zavod sutkada 
800 min litr su istehsal edirdi. Turşsu mineral bulağı Azərbaycanın Şuşa şəhərinin 17 km-lik məsa-
fəsində yerləşir. Turşsu vasitəsi ilə müxtəlif daxili xəstəliklər müalicə olunur, kəmər vasitəsi ilə 
Şuşa şəhərinə su verilirdi. 

Beləliklə, regionun mineral su ehtiyatı içki sənayesində yeni emal güclərinin, içki sənayesi / 
turizm/rekreasiya üçbucağında müasir halın təşkil edilməsinə şərait yarada bilər. 

Regionun yeyinti sənayesi potensialı 
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ölkənin ümumilikdə 1.7 milyon hektar ərazisi işğal 

olunmuşdur. Bu torpaqların əksəriyyəti müxtəlif növ kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsinə 
yararlıdır. Həmin məhsulların emalı yeyinti sənayesində yeni güclərin yaranmasına, etibarlı təc-
hizat bazasının formalaşdırılmasına imkan verəcəkdir. 

Regionun faydalı qazıntı/xammal potensialı 
İşğal edilmiş ərazilərdə 155 müxtəlif növ faydalı qazıntı yataqları, o cümlədən: 5 qızıl, 6 civə, 

2 mis, 1 qurğuşun və sink, 19 üzlük daşı, 10 mişar daşı, 4 sement xammalı, 13 müxtəlif növ tikinti 
daşları, 1 soda istehsalı üçün xammal, 21 pemza və vulkan külü, 10 gil, 9 qum-çınqıl, 5 tikinti 
qumu, 9 gips, anhidrid və gəc, 1 perlit, 1 obsidian, 3 vermikulit, 14 əlvan və bəzək daşları (əqiq, 
yəşəm, oniks, cad, pefritoid və s. ) yataqları yerləşir. 

Yuxarıda sadalanan növ faydalı qazıntılar Qızılbulaq, Mehmana, Dəmirli, Canyataq-gülyataq, 
Ağdərə, Şorbulaq, Şuşa, Şirlan, Turşsu, Xocalı, Zərinbax, Ağçay, Xankəndi, Ediş, Xocavənd, 
Söyüdlü, Ağduzdağ, Tutxun, Ağyataq, Levçay, Kilsəli, Keşdək, Keçəldağ, Çəlli, Yuxarı İstisu, 
Aşağı İstisu, Mozçay, Qoturlu, Çilkəz, Narzanlı, Əhmədli, Hoçaz, Laçın, Novruzlu, Yuxarı 
Əkərəçay, Quşçu, Minkənd, Hacılı, Xanlıq, Qubadlı, Vejnəli, Bartaz, Oxçuçay, Zəngilan, Şərifan, 
Tuluz, Qaracalı, Soltanlı, Çaxmaxçay, Göyərçin-Veysəlli, Minbaşılı, Ağtəpə, Cəfərabad, Şah-
verdilər, Çaxmaxqaya, Dövlətyarlı, Diləgərdi, Kürdmahmudlu, Quruçay, Şahbulaq, Gülablı, Ço-
bandağ, Boyəhmədli, Şahbulaq, Ağdam, Qarqarçay, Xaçınçay və s. yataqlarda aşkar edilib. 
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Sözügedən yataqlarda sənaye ehtiyatları təsdiq edilmiş 132.6 ton qızıl, 37.3 min ton qurğuşun, 
189 milyon m3 mişar daşı, 1 milyon 526 min ton gəc, 18 milyon 432 min m3 üzlük daşı, 23 milyon 
243 min m3 gil, 57 milyon 965 min ton tikinti daşı, 96 milyon 987 min ton qum-çınqıl, 1898.4 ton 
civə, 4 milyon 473 min m3 perlit, 2 milyon 144 min m3 pemza, 129 milyon 833 min m3 soda 
istehsalı üçün əhəngdaşı, 147 milyon 108 min ton sement xammalı və s. iqtisadiyyatın inkişafında 
vacib əhəmiyyət daşıyan faydalı qazıntılar aşkar edilib. 

Regionda nadir və qiymətli faydalı qazıntı yataqları yayılıb. Əhəmiyyətli mis-sink filizlərinin 
ehtiyatları Kiçik Qafqazın şərqində yerləşən Mehmana yataqlarında cəmlənmişdir. Burada 
istismara hazır olan filiz ehtiyatları vaxtilə öyrənilmişdir. Sənaye əhəmiyyəti olan civə ehtiyatları 
Kəlbəcər rayonundakı Şorbulaq və Ağyataqda yerləşir. 

İşğal olunmuş ərazilər Azərbaycanın sənayesi və tikintisində böyük əhəmiyyəti olan müxtəlif 
növ tikinti materialları ilə çox zəngindir. Belə materialların böyük ehtiyatları Ağdam rayonu 
ərazisində yerləşən Çobandağ (əhəngin ehtiyatları 140 milyon ton və gillər 20 milyon ton ), 
Şahbulaq (25 milyon ton gil), Boyəhmədli (45 milyon ton gil) və digər yataqlardadır. Həmçinin, 
iri tikinti daş yataqları Xankəndində, mərmər isə Harovda yerləşir. 

Təbii ki yuxarıdakı faydalı qazıntılarla bağlı məlumatlar müəyyən mənada nisbi xarakter daşıyır 
və növbəti mərhələdə bütün yataqların qiymətləndirilməsi aparılmalı, sovet dövrünə aid rəqəmlər 
dəqiqləşdirilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, keçən 30 il ərzində ərazilər talançılığa məruz qalmışdır. 
Həmçinin, yeni qiymətləndirmə üsulları meydana gəlmişdir və regionun faydalı qazıntılarla bağlı 
yeni geoloji xəritəsi hazırlanmalıdır. 

İlkin baxışda faydalı qazıntıların gələcək istismarı 3 blokda aparıla bilər: əlvan metallar və 
onların metallurgiyası, tikinti materialları və nadir metallar. Əlvan metallar və tikinti materialları 
ənənəvi iqtisadiyyat üçün xas olan sahələrdir və mövcud ehtiyatlar bu sahələrdə yeni güclərin 
yaranmasına imkan verəcək. İşlərin görülməsi zamanı sovet vaxtında bu sahələrdə aparılmış 
tədqiqatlar və ilkin infrastruktura (mövcudluğundan asılı olaraq) əsaslanmaq olar. Əlavə olaraq, 
yüksək texnologiyalarda geniş istifadə olunan nadir metalların regionda mövcudluğu ilə bağlı 
araşdırmalar və geoloji işlər aparılır.  
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Создание свободных экономических зон на освобожденных территориях и 
макроэкономические приоритеты 

Резюме 
Карабах имеет тесные экономические связи с другими экономическими регионами Азер-

байджана. Дороги во всех направлениях дали толчок экономическому развитию этого райо-
на. Оккупация Нагорного Карабаха армянами и разрыв экономических связей с другими 
регионами Азербайджана создали очень серьезные проблемы для населения и экономики 
региона. Регион отстал в экономическом развитии. 
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Под стратегическим руководством Верховного главнокомандующего президента 
Ильхама Алиева азербайджанская армия установила истину и положила конец многолетней 
тоске людей, перемещенным с оккупированных территорий. Были освобождены древние 
азербайджанские земли. Мы отмечаем годовщину освобождения наших земель, «День 
Победы». Будет обеспечено экономическое развитие этого региона. 

 

Elshan Ali Ibraghimov  
associate professor, 

 

Emin Shırınov 
master's degree 

Azerbaijan University of Cooperation 
 

Creation of free economic zones in the liberated territories and macroeconomic priorities 
Summary 

Karabakh has developed close economic ties with other economic regions of Azerbaijan. Roads 
in all directions have given impetus to the economic development of this area. The occupation of 
Nagorno-Karabakh by Armenians and the breakdown of economic ties with other Azerbaijani 
regions have created very serious problems for the population and economy of the region. The 
region has lagged behind in overall economic development. 

Under the strategic leadership of the Supreme Commander-in-Chief, President Ilham Aliyev, 
the Azerbaijani army has established the truth and put an end to many years of longing for the 
people displaced from the occupied territories. Ancient Azerbaijani lands were liberated. We 
celebrate the anniversary of the liberation of our lands, the “Victory Day”. The economic deve-
lopment of this region will be ensured. 

 
 

Xanoğlan Əndəlif oğlu HÜSEYNOV 
dosent,  

 
Fuad QULİYEV 

magistr 
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 

 
ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR VƏ QARABAĞ İQTİSADİ RAYONLARINDA  

REALLAŞDIRILACAQ MONETAR SİYASƏT VƏ VALYUTA  
EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ  

 
Azərbaycan öz tarixinin mühüm dövrünü yaşayır. 30 ilə yaxın davam edən Ermənistan işğalına 

son qoymaq üçün Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu möhtəşəm 
tarix yazaraq 44 günlük Vətən müharibəsində düşməni darmadağın etdi. Ordumuzun tarixi qələ-
bəsini fərəhlə, qürurla, böyük iftixarla səsləndiririk. Xalqımızın yenilməz ruhu, qüdrətli Sərkərdəsi 
və məğlubedilməz Ordusu ilə Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və sərhədlərinin bütövlüyü 
uğrunda verdiyi Şəhidlərin qanıyla suvarılmış torpaqlarımızda Xeyirin Şər üzərində qələbəsi, əda-
lətin qalib gəlməsi, sonunda Böyük Zəfər hər birimizdə iftixar hissi doğurur.  

Dövlətin makroiqtisadi siyasətində əsas vəzifələr iqtisadi inkişafı, əhalinin məşğulluğunun, qiy-
mətlərdə sabitliyin və tədiyyə balansında tarazlığın təmin olunmasıdır. Bunun üçün dövlətin monetar 
siyasəti kimi makroiqtisadi tənzimedici mexanizm vardır ki, bu, müxtəlif üsulların vasitəsi ilə real-
laşır. Monetar siyasətin son məqsədlərə hansı dərəcədə təsir etməsi bir qədər mübahisəli olsa da hazırkı 
təcrübə göstərir ki, monetar siyasətdə əsas məqsədlər ortamüddətli dövr üçün milli valyuta dayanıq-
lığının təmin olunması, alıcılıq qabiliyyətinin qaldırılması, xarici valyuta ilə müqayisədə konverta-
siya qabiliyyətinin artırılması, iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarında kredit resurslarına tələbatın ödə-
nilməsinə imkanlar yaradılması, eləcə də bank sisteminin mövqeyinin möhkəmləndirilməsidir. 
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Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında iqtisadiyyatın tənzimlənməsində, xüsusilə də 
maliyyə böhranı dövrlərində, monetar siyasətin səmərəli olaraq təşkil olunması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Respublikada iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məqsədi ilə kapitallaşma və struktur siya-
sətlərini həyata keçirməyin əsas şərtləridir. Respublikada Mərkəzi Bank milli valyuta mövqeyinin 
etibarlı olaraq möhkəmləndirilməsi, bank sistemində inkişafın təmin edilməsi, pul dövriyyəsində 
tənzimlənmə tədbirləri, maliyyə bazarlarının formalaşması sahəsində fəaliyyətlər həyata keçirmək 
vasitəsi ilə iqtisadiyyatın bütün subyektləri tərəfindən əmanətlərin formalaşdırılması və əmanətlə-
rin daha sonra məhsuldar sərmayələrə çevrilməsinə təminatlar formalaşdırır. Xarici və milli valyu-
tada olan aktivlərdə gərginliyi tarazlaşdırmaq məqsədilə aparılan valyuta siyasəti pul siyasətinin 
tərkib hissəsidir. 

Bu siyasət ilk öncə, ölkədə inflyasiyanın effektiv səviyyəsini müəyyən etmək üçün valyutanın 
mövcud məzənnəsindən istifadə olunmasına yönəldilmişdir. 

Mərkəzi Bank müvafiq iqtisadi və maliyyə məqsədlərinə çatmaq üçün pul- kredit siyasətini 
müəyyənləşdirir, pul nişanlarının dövriyyəyə buraxılması və çıxarılmasını təmin edir, milli valyu-
tanın xarici valyutalarla nisbətdə məzənnəsini davamlı olaraq müəyyən edir, qanunvericilikdən 
irəli gələrək valyuta tənzimlənməsini və nəzarəti həyata keçirir, ehtiyatında olan valyuta və qızıl 
ehtiyatlarını idarə edir. 

Sosial-iqtisadi proseslərdə dövlətin tənzimedici müdaxiləsi adətən pul-kredit və maliyyə resurs-
larının istifadəsi ilə həyata keçirilir. Monetar siyasət pul-kredit siyasətinin mahiyyət baxımından 
sinonimi hesab olunur. Monetar siyasət dövlətdə pul kütləsinin və tədavülünün bilavasitə Mərkəzi 
bankların təsiri vasitəsilə tənzimlənməsi hesab edilir, o, pul sistemi və dövriyyəsinin formalaşma-
sını təmin edərək pula və qiymətə əhəmiyyətli surətdə təsir etmək imkanına malikdir. Ümumiyyət-
lə monetar siyasət və fiskal siyasətin məqsədi iqtisadi tənzimetmənin vacib aspektlərilə - iqtisadi 
böhranların aradan qaldırılması istiqamətində təsərrüfat sisteminin qurulmasının səmərəliliyi, 
məşğulluğun və iqtisadi artım tempinin təmin olunması baxımından üst-üstə düşür. Monetar siya-
sətin spesifik vəzifələri aşağıda göstərilmişdir: - qiymət səviyyəsində sabitləşdirilmə; - inflyasiya 
artımının qarşısının alınması; - xarici və daxili bazarlarda milli valyuta kursunun və onun alıcılığı-
nın stabilləşdirilməsi; - pul tədavülündə sabitliyin təmini; - bank sistemi vasitəsilə pula tələb və 
təklifin tənzimlənməsi. Dövriyyəyə buraxılmış pul kütləsinin ixtisar edilməsi, pul emissiyasının 
məhdudlaşdırılması, kreditlərə yüksək faiz dərəcəsinin tətbiqi ilə bağlı olur. Əksinə, dövlətin iqti-
sadi siyasəti pul kütləsinin artımına yönəldiyi halda, dövriyyəyə yeni pul kütləsinin daxil edilmə-
sinə zəif reaksiya verilir və ucuz kreditin verilməsinə şərait yaratdığı üçün mülayim monetar siya-
sət hesab edilir. 

Bankların fəaliyyətini və dövriyyədəki pul kütləsini, həmçinin manatın məzənnəsini tənzimlə-
yən, banklar arasında aparılan hesablaşmaları və büdcənin kassa icrasını həyata keçirən Mərkəzi 
Bankın strateji vəzifələrindən biri iqtisadiyyatda real artıma adekvat surətdə və maliyyə sabitliyinə 
xəta törətmədən pul təklifinin artırılmasına monetar zəmin yaratmaqdır. Məzənnə siyasətinə yeni-
dən baxış, məcburi ehtiyat normaları, uçot dərəcəsi və bankların açıq valyuta mövqelərinin dəyiş-
dirilməsi də bilavasitə olaraq bu məqsədlərə xidmət edir. Hazırda ölkəmizdə özünü tənzimləmə 
rejimində fəaliyyətdə olan çox seqmentli, sivil xarakterə malik olan valyuta bazarı yaranmış, onun 
iştirakçılarının bazarın istənilən sferasında iştirakına böyük imkanlar yaradılmaqdadır.  

Ölkəmizdə valyuta siyasətinin vacib istiqaməti manatın məzənnə sabitliyinin təmin olunması, 
milli valyutada konvertasiya qabiliyyətinin inkişafının təmin edilməsi, daxili valyuta bazarında 
inkişaf temipinin təmin edilməsi, həyata keçirilən valyuta əməliyyatlarının genişləndirilməsi, öl-
kəndə strateji valyuta ehtiyatlarının beynəlxalq standartlar səviyyəsində saxlanılmasından və artı-
rılmasından ibarətdir. 

Azərbaycanda maliyyə sahəsində sabitliyin təmin edilməsində, effektiv pul siyasətinin icra 
olunmasında və daxili bazarın xarici təhlükələrdən qorunmasında valyuta tənzimlənməsi mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Hüquqi və fiziki şəxs statusu daşıyan rezidentlər müəyyən edilən gömrük qay-
daları əsasında valyuta sərvətlərini ölkə ərazisinə gətirmək, köçürmək və göndərmək hüququna 
malikdir. Qeyri-rezidentlər də həmçinin, rezidentlər kimi gömrük qaydaları əsasında valyuta sər-
vətlərini ölkə ərazisinə gətirmək, köçürmək və göndərmək hüquqlarına malikdir. Bu şəxslər qanu- 
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ni yolla əldə etdiyi valyuta sərvətini ölkə ərazisindən maneəsiz çıxarmaq, köçürmək və göndərmək 
hüquqlarına malikdir. Qeyd olunan hallar istisna edilməklə, valyuta sərvətlərinin xarici ölkə və-
təndaşları tərəfindən ölkə ərazisindən çıxarılması, köçürülməsi və göndərilməsi qaydalarını 
Mərkəzi Bank və Dövlət Gömrük Komitəsi müəyyən edir. Rezident və qeyri-rezidentlər hesabla-
rında olan nağd vəsaitlərini həmçinin, müvəkkil bankların tabeçiliyində olan mübadilə məntəqələri 
vasitəsilə konvertasiya edə bilir. Bu göstərilənlərlə bərabər ölkəmizdə valyuta münasibətləri başqa 
qanunlarla da tənzimlənir. 

Ölkədə valyuta siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən biri isə daxili valyuta bazarında inkişafın 
təmin edilməsidir. Valyuta bazarı digər ölkələrin valyutalarının alqı-satqısı sahəsində münasibət-
ləri tənzimləyən xüsusi institusional mexanizmdir. Bununla yanaşı, valyuta bazarının müəyyən bir 
konkret məkanı yoxdur və əməliyyatlar aparılması üçün müəyyən yerin ayrılması tələb olaraq qo-
yulmur. Valyuta tacirləri və yaxud vasitəçiləri telefon, faks və digər vasitələrlə bir-birləri ilə əlaqə 
qura bilərlər ki, bu, valyuta bazarının mövcud olması üçün kifayət hesab edilir. Valyuta bazarında 
əqdlərin böyük hissəsi banklar arasında bağlanır. Həmçinin, valyuta bazarı yalnız onun subyektləri 
arasında deyil, həmçinin banklar və onların müştəriləri arasında yaranan əlaqələr anlamına gəlir. 
Valyuta bazarı həcminə görə qlobal maliyyə bazarının miqyasına görə böyük hissəsi hesab olunur. 
Valyuta bazarı qlobal maliyyə bazarının tərkib hissələrinin qarşılıqlı surətdə əlaqəsində əhəmiy-
yətli rol oynamaqdadır. 

Maliyyə Nazirliyi ilə birgə dövlətin qiymətli kağızlarının artırılması həmçinin, sterilizasiya 
əməliyyatlarının effektivliyinə özünün müsbət təsirini göstərir. Faiz dəhlizinin mövcud parametr-
ləri, həmçinin uçot dərəcəsi ölkədə və maliyyə bazarlarında vəziyyətdən irəli gələrək çevik surətdə 
tənzimlənməlidir. Eyni zamanda, kapitalın ölkədən çıxışı rejiminin liberallaşdırılması istiqamətin-
də də işlərin aparılması prioritet olaraq qəbul olunmuşdur. Bu tədbirlər baza inflyasiyasının bir 
rəqəmli olaraq saxlanılmasına hədəflənmişdir. Qəbul olunmuş makroiqtisadi çərçivə, xarici inves-
tisiyalar üçün ölkənin cəlbediciliyinin artması manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi ilə əlaqədar 
təzyiqlərin hələ də qalmasını gözləməyə əsas verir. Bu vəziyyətdə Mərkəzi Bank üzən, tənzimlə-
nən məzənnə rejimini dəyişməz olaraq saxlamaqla bu aspektdə manatın məzənnəsinin kəskin su-
rətdə dəyişimlərinin qarşısını almaq üçün aktiv sterilizasiya əməliyyatlarını davam etdirir. 

Yeni investisiya siyasətinə əsaslanaraq ehtiyatların saxlanılması məqsədinə uyğun idarəetmə 
strategiyasının müəyyənləşdirilməsi prioritet məsələdir. Bu idarəetmə strategiyasının mühüm 
komponenti kimi aparılan valyuta diversifıkasiyası valyuta ehtiyatlarının bir valyutadan asılılığı-
nın azaldılması və ehtiyatların dəyərinin qorunub saxlanılmasını təmin edərək milli səviyyədə iqti-
sadi təhlükəsizliyin daha da möhkəmləndirilməsinə dəstək vermək məqsədini daşıyır. 

Son illər baş verən iqtisadi proseslər göstərmişdir ki, valyuta tənziminin daha geniş miqyasda 
aparılması pozitiv xarakter daşımaqla ümumi makroiqtisadi tarazlığın təmin olunmasında vacib 
əhəmiyyət daşımaqdadır. Valyuta tənzimlənməsində digər istiqamətlərdən biri kommersiya bank-
larının açıq valyuta mövqeyinin tənzimlənməsidir. Mərkəzi Bank mövcud vəziyyətdən çıxış edə-
rək kommersiya banklarının formalaşdırdığı aktivlər və passivlərdə məzənnənin dəyişilməsi ilə 
əlaqədar risklərin azaldılması məqsədilə və valyuta bazarında mövcud situasiyadan asılı surətdə 
onların valyuta mövqeyini operativ olaraq tənzimləməlidir. 

Real sektorun bank sistemi ilə inteqrasiyasının gücləndirilməsi, maliyyə- kredit bazarlarının 
inkişaf istiqamətində kommersiya banklarının aktivlərinin və passivlərinin strukturunun iqtisadi 
normativlər sistemi əsasında tənzimlənməsi olduqca vacibdir. Kommersiya banklarının istehsal 
sahələri üzrə formalaşdırdığı aktivlər üzrə (məsələn, uzunmüddətə verilən kreditlər, lizinq və s.) 
stimullaşdırıcı normativ əmsalların tətbiq edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Bununla bərabər, 
zərurət yarandıqda fövqəladə vəziyyətlərdə valyuta məhdudiyyətləri də nəzərdən keçirilməlidir. 
Xüsusilə bu əməliyyat xarici valyutadakı vasitələrin məcburi olaraq satışı mexanizminə aiddir. Bu 
gün dünyada bir çox ölkələr tədiyyə balansındakı gərginlik, eləcə də kəskin formada valyuta qıt-
lığı, spekulyativ xarakterli maliyyə əməliyyatlarının daha geniş yayılması və s. kimi hallarda məhz 
bu mexanizmi tətbiq edir. 

Hazırda Azərbaycanda maliyyə infrastrukturunun ilkin quruculuq işləri tamamlanmışdır. Ma-
liyyə infrastrukturunun elementləri kimi ödəniş sistemi, kredit reyestri və maliyyə-kredit münasi- 
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bətlərini tənzim edən normativ baza formalaşdırılmışdır. Bununla yanaşı, kredit məlumatlarının 
mübadiləsi sistemi və mövcud qanunvericilik bazası daha da təkmilləşdirilməlidir. Kredit məlu-
matlarının mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün maliyyə qurumları tərəfindən kredit ris-
kini operativ, ətraflı və səmərəli olaraq qiymətləndirmək, kreditorların və borcalanların maraqla-
rının və hüquqlarının müdafiəsi, həmçinin iqtisadi subyektlər arasında maliyyə intizamının güclən-
dirilməsi üçün 2005-ci ildə Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri (MKR) yaradılmışdır (“Azərbaycan 
Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi, 2016, s.33”). Bu qu-
rumun 2013- cü ildən “ASAN xidmət” sisteminə qoşulması iqtisadiyyat subyektlərinin göstərilən 
xidmətlərə çıxışı imkanlarının və operativliyinin təmin olunmasına təkan vermişdir. Bununla 
yanaşı, MKR-də məlumatların mübadiləsi respublikada fəaliyyətdə olan banklar, qeyri-bank kredit 
qurumları və potensial borcalanlar arasında məhdudlaşır. Burada borcalanlar və zaminlər barəsin-
də ətraflı informasiyalar (kreditin məbləği, növü, ödəniş tarixçəsi və s.) toplanılsa da, borcalanlarla 
bağlı skorinq qiymətləndirilməsi həyata keçirilmir. Beynəlxalq təcrübəyə görə skorinq xidmətləri 
bilavasitə özəl kredit büroları tərəfindən təklif edilir. Özəl kredit qurumları istehlakçıların davra-
nışı (kommunal, rabitə və başqa xidmətlərdə ödənişlər əsasında), fırıldaqçılığın azaldılması, kredit 
üzrə qərarvermə aləti, müştəri perspektivi və marketinq araşdırmaları, həmçinin korporativ müştə-
rilərlə davranış reytinqi kimi digər xidmətlər də təklif edə bilirlər. 
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Summary 

Azerbaijan is experiencing an important period in its history. To put an end to the nearly 30-
year occupation of Armenia, the Azerbaijani Army under the leadership of Supreme Commander-
in-Chief Ilham Aliyev made a great history and defeated the enemy in the 44-day Patriotic War. 
We proclaim the historic victory of our army with joy, pride and great pride. The victory of Good 
over Evil, the victory of justice in our lands irrigated with the blood of the Martyrs for the inde-
pendence, sovereignty and integrity of the borders of Azerbaijan with the invincible spirit, mighty 
Commander and invincible Army of our people, in the end, the Great Victory inspires pride in 
each of us. 
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İSTEHSAL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN UÇOTUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

İSTİQAMƏTLƏRİ  
 
Müstəqil Azərbaycanımızın banisi mərhum ümummilli liderimizin təməlini qoyduğu yolda 

Cənab Ali Baş Komandanımız İlham Heydər oğlu Əliyev Qarabağ Azərbaycandır sözünü əməli 
və siyasi fəaliyyətilə 8 noyabr zəfərini tarixin qızıl səhifələrinə əbədi həkk edərək xalqımıza böyük 
sevinc və qürur bəxş etmişdir. Azərbaycanın prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin sayəsində Şuşa-
nın Azərbaycana qaytardığını təntənəli surətdə elan edərək bildirmişdir ki [1, s. 1],  

“Hər bir azərbaycanlı üçün çoxdan gözlənilən və belə vacib olan bu qələbə, Azərbaycanın 
qarşısında duran məqsədə daha bir addım yaxınlaşdırmış taleyüklü hadisənin rəmzidir, suveren 
Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa olunması deməkdir”. 

Dövlət başçımız İlham Əliyevin uzaqgörən, planlanmış siyasi addımları düşmən tapdağından 
azad edilmiş məmləkətimizdə 44 günlük muharibənin ölkəmizin istehsal müəssisələrinə  heç bir 
mənfi təsir göstərməyərək, əksinə bölgənin blokadadan çıxarılması, Azərbaycanın tarixi torpaqla- 
rındakı müəssisələrimizin bərpası, istehsal sahəsinin genişləndirilməsi, maddi texniki bazanın, in-
frastrukturun qurulması, bərpa olunan  şəhər və  kəndlərdəki  müəssisələrdə maliyyə - muhasibat  
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uçotunun yenidən qurulmasını müvafiq sərəncamları, tapşırıqları ilə möhkəmləndirmişdir [1, s.1]. 
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Dövlətinin tarixi mədəniyyətini, adət-ənənələrimizi, qeyri-maddi 

irsimizi, mənəvi dəyərlərimiz olan müəssisələrimizi bütün dünyaya tanıtmaq üçün 1-ci vitse-pre-
zidentimiz, xalqımızın mənəvi anası Mehriban xanım Əliyevanın misilsiz xidmətləri olmuşdur. 
Milli müəssisələrimizin uçot işinin təşkilində, qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsində, 
sahibkarlıq subyektlərinin mühasibat işinin təşkilində, uçot sahəsində innovasiyaların tətbiqi üçün 
müasir texniki həll vasitələrinin əlçatanlığının təmin edilməsi, ölkəmizin bankçılıq, fabrik, zavod-
ların, müxtəlif istehsal sferalarının inkişafında Mehriban xanımın əvəzsiz rolu vardır.  

İstehsal müəssisələrinin uçotu ilk növbədə dövlətimizin istehsal gücünü, ölkəmizin istehsal 
potensialını ortaya qoyaraq vergi, sosial gücümüzün təhlilində, xalqımızın təsərrüfat fəaliyyətinin, 
əmək bazarımızın möhkəmlənməsinə xidmət etmişdir. Mərhum dövlət başçımız Heydər Əliyev 
müstəqil Azərbaycanın müstəqil neft istehsalı müəssisəsisələrinin uçot siyasəti, muhasibatının ye-
ni mərhələsinə çatdırdı. Əsrin müqaviləsi 1994-cü ilin sentyabrın 20-də Bakıda "Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənmə-
si və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi" haqqında dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə 
bağlanmış müqavilənin ölkəmizin uçot sahəsinə öz xüsusi töhfəsini vermişdir. Həmin dövrdə ölkə 
başçımızın neft müəsisələrinə rəhbərliyi, onun idarəetməsi altında bu sahədə olan müəssisələri-
mizin uçot mexanizmlərinin yenilənməsi, insan resurslarının bilik, bacarıqlarının müasirləşdiril-
məsinə, neft emalı müəssisələrinin hesabatlılığını şəffaflaşdırmağa, yeni istiqamətlərin tətbiqinə 
uğurla nail olmuşdur. Daha sonra muhasibat uçotu haqqında qanunvericiliyimizin tətbiqinin [2,s.1] 
müasirləşdirilməsi, vergi qanunvericiliyi ilə uyğunlaşdırılması, yeni yanaşmalardan istifadə olu-
naraq müvafiq dəyişikliklərin edilməsi istiqamətində, uçot qanunvericiliyini müasir dünya qanun-
vericiliyi səviyyəsinə gətirərək ölkəmizə beynəlxalq standartların [3, s. 9] gətirilməsi istiqamətində 
müvafiq sərəncamlarını vermişdir. 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin Dövlət Neft Şirkətini müasir tələblərə cavab verən modern, 
çevik və güclü bir quruma çevirməklə bağlı verdiyi tövsiyəyə uyğun olaraq hazırda şirkətin mü-
hasibatı beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış, uçot idarəetməsinin səmərəliliyi artırılır. Artıq 
bu prosesin tərkib hissəsi olaraq mühasibat uçotu sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
nəzərəçarpacaq uğurlar əldə edilmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Mədən Sə-
nayesi müəssisələrində uçot Şəffaflığının Artırılması Təşəbbüsünə qoşulan ilk ölkələrdəndir. Artıq 
ölkəmizdə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması prosesi uğurla tətbiq 
olunaraq davam etdirilməkdədir. 
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POSTKONFLİKT ƏRAZİLƏRDƏ İNVESTİSİYA FONDUNUN YARADILMASININ 
REGİONAL İNVESTİSİYA MÜHİTİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ 

PROQNOZLAŞDIRILMASI 
 

Böyük Qarabağ Zəfərindən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və qu-
ruculuq işlərinə start verilmişdir. Belə ki, artıq infrastruktur şəbəkəsinin formalaşdırılması, xüsusi-
lə yol infrastrukturunun yaradılması istiqamətində önəmli layihələr icra edilməkdədir. Eyni za-
manda, iri layihələrin reallaşdırılmasına hazırlıq işləri görülməkdədir. 

Böyük Zəfərdən sonra işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda iri çaplı yenidənqurma və bərpa 
işləri sürətlə gedir. Belə ki, artıq infrastruktur şəbəkəsinin formalaşdırılması, xüsusilə yol infra-
strukturunun yaradılması istiqamətində önəmli layihələr icra edilməkdədir. Eyni zamanda, iri layi-
hələrin reallaşdırılmasına hazırlıq işləri görülməkdədir. Füzuli şəhərində beynəlxalq hava limanı 
fəaliyyətə başlamışdır və bununla yanaşı olaraq, Zəngilan və Laçın rayonlarında da beynəlxalq 
aeroportlar inşa olunacaqdır. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndlərinin bazasında “ağıllı kənd” pilot 
layihəsi həyata keçirilir və 2021-ci ilin sonlarında - 2022-ci ilin əvvəllərində bu rayondan olan 
məcburi köçkünlərin artıq həmin əraziyə qayıtması gözlənilir [1]. Digər tərəfdən, “Böyük köç” 
qayıdışına hazırlıq məqsədilə bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hərtərəfli işlər görülməkdə-
dir. Hazırda həyata keçirilən layihələrin maliyyələşdirilməsi məsələləri əsas etibarilə ölkəmizin 
dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və dirçəldilməsi məqsədilə 2021-ci il 
üçün nəzərdə tutulmuş 2,2 mlrd. manat hesabına təmin edilir [18].  

Lakin perspektivdə dövlətimiz tərəfindən ayrılan maliyyə vəsaitləri və məqsədli dövlət investi-
siyaları ilə bərabər, fikrimizcə, özəl investisiyaların, həmçinin daha fəal şəkildə xarici investisiya-
ların cəlb edilməsi məsələləri aktual olacaqdır. Xüsusilə, 44 günlük Böyük Vətən Müharibəsində 
böyük mənada Azərbaycanın haqq işini və mübarizəsini dəstəkləmiş dost ölkələrdən, birinci növ-
bədə qardaş Türkiyədən potensial investorların postkonflikt ərazilərin dirçəldilməsinə marağı 
böyükdür və artıq bunlarla bağlı işlər getməkdədir. Buna görə də postkonflikt ərazilərdə “Qarabağ 
İnvestisiya Fondu”nun yaradılması vacib bir zərurət kimi diqqət çəkir. Artıq maliyyə və investi-
siyayönlü qurumların yaradılması və fəaliyyəti haqqında məlumatlar da vardır, məsələn “Qarabağ 
Dirçəliş Fondu” fəaliyyət göstərir, respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər keçirir və müx-
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təlif layihələrin dəstəklənməsi ilə məşğul olur. Lakin bizim misalda məhz investisiyaların cəlbi və 
maksimum səmərəli istifadəsi üzrə ixtisaslaşmış regional investisiya qurumunun formalaşdırılma-
sı və inkişaf etdirilməsindən söhbət gedir. Burada başlıca məqsəd işğaldan azad olunmuş ərazilərin 
resurslarından məhsuldar istifadənin təmin olunması və kiçik, orta və iri investisiya-innovasiya 
layihələrinin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin formalaşdırılması, investisiyalara tələbin qar-
şılanmasından ibarətdir. İnvestisiya resurslarına çıxışın asanlaşdırılması və bürokratik baryerlərin 
aradan qaldırılması son nəticədə postkonflikt ərazilərin reabilitasiyasının sürətləndirilməsinə əhə-
miyyətli səviyyədə müsbət təsir göstərə bilər.  

Şübhəsiz, regional səviyyədə investisiya mühitinin cəlbedici formada təmin edilməsi və yerli, 
həm də xarici investorların fəal şəkildə bu ərazilərə investisiyalar yatırması müəyyən şərtlərin və 
amillərin diqqətlə öyrənilməsini, eyni zamanda dəyərləndirilməsini şərtləndirir. Regionlarda 
investisiya mühitinin potensial investorlar üçün cəlbedici olmasının təmin edilməsi məqsədilə 
kompleks və sistemli tədbirlər görülməlidir. Belə ki, regionun investisiyalar üçün açıqlığı, ərazinin 
kəmiyyət göstəricilərinin investorlar üçün əlverişli olması vacib şərtlərdəndir. Yəni investisiya 
riskləri ilə bağlı preventiv tədbirlərin görülməsi, qorxu amillərinin sistemli şəkildə öyrənilməsi və 
dəyərləndirilməsi, real təhlükələrin aradan qaldırılması tədbirlərinin görülməsi vacib hesab edilir. 
Burada investisiyaların yönəldiləcəyi ərazinin investisiya mühitinin, yəni investisiya proseslərinin 
baş verdiyi fəaliyyət zonasının-trayektoriyasının əlverişli şəkildə təşkil olunması vacib şərtlərdən-
dir. Bunlarla əlaqədar olaraq investisya mühitinə ciddi şəkildə təsir göstərən bir qrup amillərin, o 
cümlədən coğrafi, siyasi, iqtisadi və sosial amillərin kompleks və sistemli şəkildə nəzərə alınması 
tələb olunur. Bundan əlavə, investisiya layihəsinin həyata keçiriləcəyi ərazinin investisiya mühiti-
nin investisiyalarla münasibətdə bu və ya digər ərazidə, o cümlədən regional səviyyədə yaradıla 
bilən mövcud vəziyyətin əlverişlilik səviyyəsini özündə büruzə verir.  

Ümumiyyətlə, ölkəmizdə regional səviyyədə problemlərin həll olunması, infrastrukturun inki-
şaf etdirilməsi, eyni zamanda investisiyaların cəlb olunması istiqamətində dövlətimizin davamlı 
şəkildə həyata keçirilən regional siyasəti mövcuddur. Bu siyasətin əsas prioritetləri beş ildən bir 
reallaşdırılan dövlət proqramlarında öz əksini tapmışdır. Hazırda ölkə Prezidentinin 29 yanvar 
2019-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-
2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” icra olunmaqdadır [13]. Amma hesab 
edirik ki, indiki reallıqda, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərin dirçəldilməsi və reabilitasiyası 
hədəflərindən yanaşmaqla, bu proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin nisbətən yenilənməsi və ümu-
mi kontekstdə ölkəmizin regional sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının təkmilləşdirilməsi tədbir-
ləri qaçılmaz proses kimi qəbul olunmalıdır. Bundan başqa, bir sıra dövlət dəstəyi mexanizmlərini 
nəzərdə tutan tədbirlər və təsdiq olunmuş sənədlər vardır.  

Məsələn, ölkə Prezidentinin 28 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azər-
baycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi qaydaları”na əsasən 
sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli vəsaitlər ayrılır [14]. Fikrimizcə, bu mexanizmlər maksimum 
sadələşdirilməklə, geniş spektrdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ərazisində real-
laşdırılmalıdır və daha çox sahibkarlıq subyektlərinin yaradılması motivasiyalaşdırılmalı və on-
ların maliyyə resurslarına çıxışları asanlaşdırılmalıdır. Bu istiqamətdə də dövlət dəstəyi tədbirləri 
nəzərdə tutulmuşdur, belə ki, yenə ölkə Prezidentinin 15 sentyabr 2017-ci il tarixli “Azərbaycan 
Respublikasında sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə dövlət 
dəstəyi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Fərmanına əsasən sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə 
resurslarına əlçatanlığının təmin edilməsi üzrə tədbirlərin sürətləndirilməsi göstərilmişdir [16].  

Eyni zamanda, hazırda milli iqtisadiyyatın perspektiv istiqamətləri üzrə icra olunan strateji yol 
xəritələrində regional səviyyədə əsaslı kapital qoyuluşunun, investisiya yatırımlarının stimullaşdı-
rılması və genişləndirilməsi tədbirlərı diqqət çəkir və ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 
Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair 
Strateji Yol Xəritəsi”ndə konkret olaraq maliyyə xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi və bununla əla-
qədar ölkə maliyyə xidmətləri bazarının bütün seqmentlərinin, o cümlədən maliyyə-kredit resurs-
larına çıxışın əlçatanlığının gücləndirilməsi vacib tədbirlər kimi xarakterizə edilmişdir [15].  

Qeyd olunan mühüm sənədlərdən hazırkı şəraitdə daha səmərəli istifadə olunması və postkon- 
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flikt ərazilərdə investisiya mühitinin cəlbediciliyinin artırılması istiqamətində mövcud çağırışlara 
uyğun olaraq addımların atılması və tənzimləmə tədbirlərinin görülməsi vacibdir. İlk növbədə, 
yaxın, orta və uzaq hədəflər əsas götürülməklə postkonflikt ərazilərdə investisiya cəlbediciliyi 
mexanizmi hazırlanmalı və zəruri tədbirlər görülməlidir. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 
1. Ağıllı şəhər (Smart City) və Ağıllı kənd (Smart Village) konsepsiyasının hazırlanması haqqın-

da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. / - Bakı şəhəri, 19 aprel 2021-ci il. 
2. Atakişiyev M.C., Nurəliyva R.N., Abbasova N.H. İnvestisiya fəaliyyətinin təşkili. Bakı: Azər-

nəşr, 2012. - 256 s. 
3. Ataşov, B.X. Maliyyə bazarları. / B.X. Ataşov - Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2016. - 456 s.  
4. Ataşov, B.X., Novruzov, N.A., İbrahimov, E.Ə. Maliyyə nəzəriyyəsi. Bakı, “Kooperasiya” 

nəşriyyatı, 2014. - 648 s. 
5. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası. Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2012. - 39 s. 
6. Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər. / - Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 
7. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2020-ci il 7 avqust tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. 
8. “Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin Fərmanı. Bakı, 7 avqust 2020-ci il. 
9. Azərbaycan iqtisadiyyatında birbaşa xarici investisiyalar: mövcud durum, inkişaf meyilləri və 

problemlər. 23 oktyabr, 2018. https://bakuresearchinstitute.org/az/foreign-direct-investment-
in-azerbaijans-economy-current-status-development-trends-and-challenges/.  

10. Azərbaycan rəqəmlərdə. Statistik məcmuə./- Bakı, 2021 - 200 s. 
11. Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliy-

ində İnnovasiyalar Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin Fərmanı. Bakı şəhəri, 22 fevral 2019-cu il. 

12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi ilə bağlı əla-
və tədbirlər haqqında. / - 01 mart 2016-cı il tarixli Fərmanı. 

13. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı. / - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 29 yanvar 2019-cu il tarixli Sərənca-
mı ilə təsdiq edilmişdir, №500. 

14. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi qaydaları. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş-
dir. 

15. Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixi Fərmanı ilə təsdiq edilmiş-
dir. Bakı, 2016. - 59 s. 

16. Azərbaycan Respublikasında sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişlən-
dirilməsinə dövlət dəstəyi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında. / - Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı. Bakı: - 15 sentyabr 2017-ci il. 

17. Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyalar üçün əlverişli vergi mühiti.  
http://www.taxes.gov.az.  

18. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu. Bakı şəhəri, 29 dekabr 2020-ci il: [Elektron resurs] / URL: https://president.az/ar-
ticles/49859.  

19. Azərbaycan Respublikasının Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyası. 
https://azranking.az/az/ratings/dinamika-72.  

 
 



22 

Eлнура Bунят кызы Мамедова 
доц., 

 
Элнур Гараев 

магистр 
Азербайджанский Университет Кооперации 

 
Оценка и прогнозирование влияния создания инвестиционного фонда на 
инвестиционный климат региона на постконфликтных территориях 

 
Резюме 

После Великой Карабахской Победы на освобожденных территориях начались масштаб-
ные реставрационные и строительные работы. Таким образом, реализуются важные проек-
ты по формированию инфраструктурной сети, особенно по созданию дорожной инфраст-
руктуры. Параллельно идет подготовка к реализации крупных проектов. 

 
Elnura Bunyat Mammadova 

ass. prof., 
 

Elnur Garayev 
master 

Azerbaijan Cooperation University 
 

Assessment and forecasting of the impact of investment fund creation on regional 
investment environment in post-conflict areas 

 
Summary 

 After the Great Karabakh Victory, large-scale restoration and construction work began in the 
liberated territories. Thus, important projects are being implemented to form an infrastructure 
network, especially the creation of road infrastructure. At the same time, preparations are 
underway for the implementation of major projects. 
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PORTFEL RİSKLƏRİ VƏ GƏLİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 
İnvestisiya portfeli sərmayəçinin konkret investisiya məqsədlərinə nail olması üçün bir yerdə 

cəmləşdirilmiş müxtəlif investisiya alətlərinin məcmusudur. Portfelə yalnız bir tipdə kağız, məsə-
lən, səhmlər, yaxud istiqrazlar və yaxud səhmlər, istiqrazlar, depozit və əmanət sertifikatları və s. 
daxil edilə bilər. Portfelin formalaşdırılmasında başlıca məqsəd investor üçün risk və gəlirlilik 
arasında optimal uzlaşmaya nail olmaqdan ibarətdir. Başqa sözlə, investisiya alətlərinin müvafiq 
dəsti investorun itkilərinin minimuma qədər azaldılmasına və eyni zamanda, onun gəlirinin mak-
simumlaşdırılmasına xidmət etməlidir. Portfelin gözlənilən gəlirliliyi portfelə daxil olan ayrı-ayrı 
qiymətli kağızların gözlənilən gəlirliliyi göstəricilərinin ortaçəkili kəmiyyətidir. Portfelin orta 
kvadratik kənarlaşması və onu təşkil edən qiymətli kağızların orta kvadratik kənarlaşması müvafiq 
alqoritmlə bir-birilə bağlı deyil. 
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Nəzəri cəhətdən hər biri yüksək risk səviyyəsinə malik olan iki səhm seçmək və bu yüksək 
riskli aktivlərdən mütləq risksiz olanı portfel təşkil etmək olar.  

Birbaşa funksional əlaqə zamanı səhmlərin gəlirliliyi göstəriciləri eyni istiqamətdə dəyişir, bu 
səhmlərdən ibarət portfelin riski isə onlardan hər birinin riskinə bərabər olur. 

Həqiqətdə aktivlərin əksəriyyəti bir-biri ilə müsbət korelyasiya edir, lakin bu funksional əlaqə 
deyil. Belə şəraitdə səhmlərin bir portfeldə birləşdirilməsi riski azaldır, lakin tam aradan qaldırmır. 
İki səhmdən ibarət portfelin riski onlardan istənilən birinin riskindən o halda aşağıdır ki, bu səhm-
lər arasında korelyasiya əmsalı onların orta kvadratik kənarlaşmalarından aşağı olsun. Səhmlərin 
orta kvadratik kənarlaşmaları kəmiyyətcə kiçik olanın böyüyə nisbəti kimi hesablanır. 

Portfelin riskinin ölçüsü gəlirliliyin bölgüsünün orta kvadratik kənarlaşması göstəricisidir. Ak-
tivlər portfelinin riskinin təhlili üçün kovariasiya və korelyasiya əmsallarından istifadə olunur. 
Kovariasiya verilən səhmin və digər səhmlərin gəlirliliyinin fərdi kəmiyyətlərinin dispersiyasını 
uçota alan ölçüdür. A və B səhmləri arasında kovariasiya düsturu ilə hesablanır. Əgər hər iki akti-
vin gəlirliliyi eyni istiqamətdə dəyişərsə və yüksək tərəddüdlülük dərəcəsinə malik olarsa KOV (A, 
B) yüksək müsbət kəmiyyət olur. Gəlirlilik kəmiyyətləri əks istiqamətdə dəyişərsə o yüksək mənfi 
kəmiyyətə bərabərləşir. Əgər hər iki aktivin gəlirliliyinin tərəddüdü təsadüfi xarakter daşıyırsa, 
yaxud onlardan birinin tərəddüdlüyü yüksək olmazsa KOV (A, B) aşağı (sıfra yaxın) olur. Stan-
dartlaşdırma məqsədilə təcrübədə iki dəyişən arasında əlaqə gücünün ölçülməsi üçün korelyasiya 
əmsalından istifadə olunur. Korelyasiya əmsalının kəmiyyəti -1-ə qədər olduqda əks funksional 
əlaqəni, +1-ə qədər olduqda birbaşa funksional əlaqəni ifadə edir. Əgər korelyasiya əmsalının kə-
miyyəti sıfra yaxındırsa, onda dəyişənlər arasındakı əlaqə zəifdir.  

Effektiv portfellər. Maliyyə aktivlərinin effektiv portfelləri elə portfellərdir ki, onlar müəyyən, 
yaxud minimal risk səviyyəsində, həmçinin, gözlənilən gəlirlilikdə maksimal gözlənilən gəlirliliyi 
təmin edir.  

Əgər portfelə yeni səhmlərin daha çox miqdarı əlavə edilərsə, bir qayda olaraq, portfelin riski 
azalacaqdır. Yeni səhmlərin əlavə edilməsinin portfelin riskinə təsir dərəcəsi öz əksini tapmışdır.  

Portfeldəki səhmlərin sayı portfel riskinin diversifikasiya dərəcəsindən asılıdır. Əgər portfel 
yalnız bir orta səhmdən ibarətdirsə, onda onun riski bu səhmin riskinə bərabər olacaqdır və hər 
hansı kəmiyyəti təşkil edəcəkdir. 

Əgər portfelə yeni aktivlər əlavə olunarsa, onun riski, bir qayda olaraq, azalacaqdır. Lakin port-
felin diversifikasiyası vasitəsilə riski tam aradan qaldırmaq praktiki olaraq qeyri-mümkündür. Belə 
ki, bazarda aktivlərin əksəriyyəti bir-birilə müsbət korelyasiyadadır və onların gəlirliliyi iqtisa-
diyyatın vəziyyətindən asılıdır. Bununla bərabər orta səhmə xas olan risklərin yarısına qədərini 
yaxşı diversifikasiya olunmuş portfelə sahib olmaqla aradan qaldırmaq olar. 

Bazarın bütün aktivlərindən ibarət portfel bazar portfeli adlanır və orta səhmin riskinin təxmi-
nən yarısını təşkil edənə bərabər riskə malik olur. Bundan əlavə bazar portfelinə sahib olmaq 
mütləq deyil - aktivlərin ümumi sayından təxminən 2%- dən ibarət portfelin riski SM-ə bərabər 
olacaqdır. Ümumi risk payı, hansı ki, yaxşı diversifikasiya olunmuş portfelə sahiblik yolu ilə ara-
dan qaldırmaq mümkün olan və diversifikasiya olunan, yaxud qeyri-sistematik risk adlanır. Qeyri-
sistematik risk emitent müəssisənin fəaliyyəti və bazar konyunkturasının dəyişiklikləri ilə bağlı 
amil-lərlə müəyyən edilir. Onu portfelin diversifikasiyası ilə azaltmaq olar. Diversifikasiya olun-
mayan, yaxud sistematik risk investor və emitentdən asılı olmayan qlobal vəziyyətlərlə müəyyən 
olunur. Belə vəziyyətlərə ölkə və beynəlxalq səviyyədə siyasi hadisələri, qanunvericiliyin dəyiş-
məsini, iqtisadi islahatları və s. aid etmək olar. 
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SIĞORTA İŞİNDƏ DÖVLƏT TƏNZİMLƏMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 
İqtisadiyyatın bazar münasibətləri şəraitində formalaşması sosial-iqtisadi proseslərin dövlət ta-

beliyindən çıxarılması kimi nəzərdə tutulur. Lakin bu o demək deyil ki, dövlət mikro və makroiq-
tisadi səviyyədə bu proseslərin tənzimlənməsində bütövlükdə kənarlaşsa da qalmalıdır. 

Bazar iqtisadiyyatı nəzəriyyəsinin banilərindən olan A.Smit vaxtilə qeyd etmişdir ki, hökmda-
rın və ya dövlətin vəzifəsi bütövlükdə cəmiyyət üçün son dərəcə faydalı olan, lakin öz vəsaiti ilə 
bir nəfərin, yaxud da qrupun, xərcini ödəyə bilmədiyi ictimai müəssisələri yaratmaq və həyata 
keçirməkdən ibarətdir. Belə ki, xüsusi şəxslərdən ibarət olan bir qrup tərəfindən yaratmaqlarını və 
saxlamalarını gözləmək olmaz. Bu zaman belə aydın olur ki, azad bazar prinsipini heç nə ilə məh-
dudlaşmayan rəqabətə əsaslanan bazar, cəmiyyətin qarşısında duran bütün problemləri həll etmək 
iqtidarında deyildir. Buna görə də dövlət cəmiyyətdə gedən iqtisadi və sosial proseslərə müdaxilə 
etmək zərurətindədir. 

Bazar münasibətlərinin formalaşması və tənzimlənməsi, həmçinin resursların yenidən bölüş-
dürülməsi, dövlət müdaxilə etməsə qeyri-mümkündür. Belə ki, bazar münasibətlərinin formalaş-
dırılma mexanizmində köhnə strukturların ləğv edilməsi yeni strukturların yaranması ilə eyni vaxt- 



25 

da həyata keçirilir. Bu da bir tərəfdən iqtisadiyyatda çoxukladlılıq meydana gəldiyi üçün rəqabət 
şəraiti yaradır, bu zaman tələb, təsərrüfatın həlledici amilinə çevrilir. Başqa bir tərəfdən isə bu 
dövr cəmiyyətdə elə bir şərait formalaşır ki, bu məsələlərin həll edilməsi dövlətin müdaxiləsi ol-
madan mümkün olmur. 

Vergi müasir iqtisadiyyatda çox böyük rol oynayır. Vergi vasitəsilə gəlirlər dövlət büdcəsinə 
cəlb edilir. Əlverişli vergi mühiti ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında böyük rol oynayır. Ölkə iqti-
sadiyyatının normal inkişafı məqsədilə dövlətin həyata keçirtdiyi iqtisadi, maliyyə və hüquqi təd-
birləri içərisində vergi siyasəti önəmli yer tutur. Sığorta fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlən-
məsi tədbirlər haqqında 16 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fər-
manı ilə Respublikada sığorta xidməti bazarının təşəkkül tapması və səmərəli şəkildə inkişaf et-
məsi, sığorta etdirənlərin hüquqlarının və Respublikanın mənafeyinin qorunması məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sı-
ğorta Nəzarəti yaradılması qərara alınmışdır. 

Sığorta işinin səmərəli təşkili və beynəlxalq standartlara uyğun səviyyədə inkişaf etdirilməsi 
ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətləri şəraitində möhkəmlənməsi və inkişaf etməsində münüm 
iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə sığorta bazarının inkişaf tarixini araşdırarkən 
belə nəticəyə gəldim ki, sığorta ölkənin iqtisadi artım tempinə güclü təsir göstərən sahələrdən bi-
ridir. Bunları nəzərə alıb qeyd etmək olar ki, sığorta ölkənin iqtisadi artım tempinə güclü təsir 
göstərən sahələrdəndir. Sığorta iqtisadiyyatın strateji sahəsidir. Sığorta işini gələcəkdə daha da 
səmərəfi inkişaf etdirmək üçün əsas diqqəti sığortaçıların və sığorta bazarının digər iştirakçıları-
nın, habelə dövlətin hüquq və mənafelərinin qorunmasına, sığorta qanunvericiliyinin tələblərinə 
əməl edilməsinə və sığorta bazarında inhisarçılığa qarşı tədbirlərin gücləndirilməsinə yönəltmək 
vacibdir. 

Azərbaycan sığorta bazarının dünya sisteminə inteqrasiyasının və milli kapitalın axınına mane-
çilik törədən mexanizmlərin optimal nisbəti tapılmalıdır. Bunun üçün də ilk növbədə insanların 
şüurunda sığortanın vacibliyi, onun üstün cəhətləri, sosial-iqtisadi mahiyyəti barədə dönüş yarat-
maq lazımdır. Əhalinin müəyyən hissəsi öz şəxsi həyatı və əmlakının sığortası haqqında düşün-
mür, bu barədə ancaq dövlətə ümid bəsləyir. Bu məqsədlə əhalini sığorta barədə maarifləndirmək 
gərəkdir. Sığorta şirkətlərinə bir vətəndaş müraciət etdikdə onlara bəzi hallarda tam informasiya 
verilmir. Bəzən isə şəxslər imzaladıqları sənədin mahiyyətini belə bilmir. Azərbayca-nın sığorta 
bazarında onsuz da vətəndaşlara çatacaq informasiya məhduddur. Belə məlumatsızlıq isə sığorta 
bazarına mənfi təsir göstərir. Belə ki, vətəndaşlar sığorta müqaviləsi bağlayarkən vətəndaşa ya 
müqavilə haqqında   onun konkret növü üzrə tam informasiya verilmir, ya da sığorta müqaviləsinin 
necə tərtib olunduğu barədə, orada hansı müddəaların əks olunduğu barədə məlumat çatdırılmır. 
Bu vəzifə ilk növbədə sığorta şirkətlərinin üzərinə düşür. Sığortaçı sığortalıya sığorta terminləri 
ilə deyil sığortaçının başa düşəcəyi şəkildə izah etməlidir. 

Azərbaycan Respublikası sığortaçılarının əməkdaşlığı milli və iqtisadi mənafeləri nəzərə al-
maqla könüllülük və bərabərlik əsasında qurulmalıdır. Bu istiqamətdə mühüm vəzifələrdən biri 
Azərbaycan və beynəlxalq sığorta bazarının əməkdaşlığını inkişaf etdirmək vacibdir. Dövlət 
müəyyən sahələr üzrə mövcud olan riskləri sığortaya cəlb etməklə, həmin sahələrdə aparılan so-
sial-siyasi məqsədləri daha da səmərəli həyata keçirməyə nail olar. 

İcbari sığorta növlərinin həyata keçirilməsi vaxtı iştirakçıların qarşılıqlı fəaliyyətinə təminat 
yaratmaq məqsədi ilə, icbari sığortanın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət və yerli idarəetmə 
orqanlarının maraqları, habelə digər orqanları və təşkilatları təmsil və müdafiə etmək, icbarı sığor-
ta növləri ilə əlaqədar qanunvericiliyin və təcrübənin təkmilləşməsi üzrə təkliflər vermək, icbari 
sığorta növlərinin başvermə hadisələrinin araşdırılması və zərərlərin dəyərləndirilməsi ilə bağlı 
texniki ekspertlərin müayinəsini həyata keçirmək üçün metodoloji təlimatların işlənib hazırlanma-
sı və tətbiq edilməsi, icbari sığorta növü üzrə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla münasi-
bətlərdə büro iştirakçılığını təmin etmək, Azərbaycan Respublikası ərazisində baş verən icbarı 
sığorta hadisəsi nəticəsində sağlamlığına zərər dəyən üçüncü şəxslərə nəzərdə tutulmuş müvafiq 
hallarda kompensasiya ödənişinin verilməsini təmin etmək, elektron informasiya sistemini təmin 
etmək, istifadəsini və onun digər elektron informasiya sistemləri ilə əlaqələndirilməsini təmin et- 
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mək, nizamnamədə müəyyən edilmiş məqsəd və vəzifələrinə uyğun digər funksiyaları həyata ke-
çirir. 

Azərbaycan Respublikasında sonrakı nəzarət hesabat dövrünün qurtarmasından sonra beş ay-
dan aşağı olmayaraq mühasibatlıq məlumatlarının təhlil edilməsi əsasında həyata keçirilə bilər. 

Sığorta bazarında təkrarsığorta şirkətlərinin maliyyə gücünün möhkəmləndirilməsi yolu ilə qo-
runması bu istiqamətdə reallaşdırıla bilər: 

-sığorta daxılının yaradılması üzrə məsələlərin nizamlandırılması; 
-milli təkrarsığorta şirkətinin yaradılması; 
-ölkə bazarında təkrarsığortanın inkişafı, dünya təcrübəsinə əsaslanaraq, respublikadakı ümumi 

iqtisadi durum, keçid iqtisadiyyatı ilə xarakterizə olunan xüsusiyyətlərə malikdir. 
Milli sığorta bazarında təkrarsığorta seqmentinin ən mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu-

rada, nisbətin kiçik maliyyə tutumu müqabilində yüksək dərəcəli risklər sistemi mövcuddur. Ölkə 
iqtisadiyyatında böyük məbləğli layihələr üzrə obyektlərin istifadəyə verilməsi, onların optimal 
təkrarsığorta müdafiəsini də tələb etmişdir. Lakin eyni zamanda bu tendensiyaya müvafiq olaraq 
xeyli sayda hüquqi, iqtisadi və təşkilati məsələləri də həll etmək lazım gələcəkdir. 

Azərbaycan Respublikasında sonrakı nəzarət hesabat dövrünün qurtarmasından sonra 5 aydan 
aşağı olmayaraq mühasibatlıq məlumatlarının təhlil edilməsi əsasında həyata keçirilə bilər. Bu qə-
dər uzun müddət ərzində sığortaçının maliyyə vəziyyəti xeyli pisləşə bilər ki, bu da sığorta müqa-
vilələri üzrə sığortalıların və xeyirgötürənlərin mənafelərinin səmərəli müdafiəsini xeyli mürək-
kəbləşdirir. 

Sığortanın könüllü növlərindən fərqli olaraq, icbari növü dövlət tərəfindən nizamlanır. Buna 
görə də ilk növbədə məhz sığortanın bu növləri üzrə hüquqi bazanın inkişafına və təkmilləşdiril-
məsinə xüsusi diqqət lazımdır. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının sığorta bazarı ortamüddətli perspektivdə böyük imkana və 
inkişaf potensialına malikdir. 

Ortamüddətli perspektivdə ölkənin sığorta bazarının inkişaf prioritetlərindən biri nəqliyyat va-
sitələri sahiblərinin vətəndaş məsuliyyətinin sığortasının "Yaşıl kart" beynəlxalq sisteminə qoşul-
masıdır. Sığorta müqavilələrinin bağlanması zamanı elektron imzalardan istifadə edilməsi qarşıda 
duran vəzifələrdəndir. 

Həyat sığortası sahəsində də qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsinə baxılmalıdır. Bundan 
başqa, tikinti sektorunda sığortanın inkişafı üçün də normativ-hüquqi sənədlərin qəbul edilməsi 
lazımdır. 

Avropanın maliyyə sistemi, bank, sığorta və qiymətli kağızlar bazarının qarşısında duran vacib 
məsələlərdən biri də informasiya texnologiyalarına nəzarətdir. XXI əsr texnologiyalar əsri ol-
duğundan bütün proseslər kompüter və internetlə aparıldığından bu sistemin qorunması, məlumat-
ların məxfi saxlanması və kənardan müdaxilələrin qarşısını almaq üçün KOBİT texnologiyalarının 
tətbiqi vacib məsələlərdəndir.  

Azərbaycanda 2011-ci ildən yalnız Azərbaycan Mərkəzi Bankı bunu tətbiq etmişdir. Amma 
inkişaf etmiş ölkələrdə hər bir maliyyə, bank və sığorta şirkətlərində bu texnologiyalar tətbiq olu-
nur. İnnovasiya iqtisadiyyatın bütün sahələrinə inteqrasiya etmişdir, bu, sığorta sahəsindən də yan 
keçməmişdir son zamanlar elektron imza sığorta sahəsində də tətbiq olunur. 
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BANK FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 
 
Bankların səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün bir sıra amillər xüsusi əhəmiyyət daşıyır ki, on-

lardan likvidlik, rentabellik, ödəməqabiliyyətliliyi, gəlirliliyi və s. göstərə bilərik. 
Rentabellik göstəriciləri mənfəətin məsrəflərə olan nisbəti kimi başa düşülür və bu mənada 

bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin göstəricisi kimi xarakterizə olunur. Rentabellik göstəricilərinin 
ümumi iqtisadi mənası onunla izah olunur ki, rentabellik bank tərəfindən xərclənən hər 1 manat 
pulun gətirdiyi mənfəət ilə ölçülür. 

Bankların effektiv fəaliyyət göstərməsində likvidliyin rolu danılmazdır. İlk növbədə kommer-
siya bankları bir ay ərzində likvidlik göstəricilərini normativ dəyərlərə uyğun şəkildə nizamlama-
lıdırlar. Bu hər şeydən əvvəl banklararası kreditlərin, kreditor borclarının və digər cəlb olunmuş 
vəsaitlərin ixtisarı, həmçinin bankın xüsusi vəsaitlərinin artırılması hesabına mümkündür. Belə ki, 
nəzərə almaq lazımdır ki, yeni səhmlərin buraxılışı formasında əlavə kapitalın cəlb olunması divi-
dendlərin ixtisarına gətirib çıxardır ki, bu da səhmdarlar tərəfindən bəyənilmir. 

Kommersiya bankında likvidliyin idarə olunmasının funksiyası, Mərkəzi Bank və digər bank 
normativlərinə riaəyət etməklə mənfəətin maksimallaşdırılmasına əsaslanır. 
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Daha sonra, bank heç olmasa qısamüddətli perspektiv üçün likvidliyə malik olan vəsaitlərə nə 
qədər ehtiyac olduğunu müəyyənləşdirməlidir. Qeyd olunduğu kimi, bu ehtiyacın proqnozlaşdırıl-
ması 2 üsul ilə həyata keçirilə bilər. 

Onlardan biri, kredit ehtiyaclarının təhlilini və hər bir aparıcı müştəridən gözlənilən əmanət 
səviyyəsini, digəri isə kredit və əmanətlərin həcminin proqnozlaşdırılmasını təklif edir. Hər 2 üsu-
lun çatışmayan cəhətləri var. Onlar maksimal deyil, orta likvidlik dərəcəsinə əsaslanır. Bu, bankın 
ümumilikdə likvidlik səviyyəsini qiymətləndirmək üçün kifayət edə bilər, lakin çıxarılan depozit-
ləri və müraciət olunan kreditləri qarşılamaq üçün gələn həftəyə kassadakı nağd pulunun nə qədər 
olması haqqında rəhbərliyə heç bir məlumat vermir. Yalnız bankın fərdi müştərilərinin hesabının 
təhlili hazırkı anda nağd pulu və ehtiyacları müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Yerli bazarda təsərrüfat və maliyyə şəraitinin, müştəri spesifikasının, yeni bazarlara çıxış im-
kanlarının, bank xidmətlərinin inkişaf perspektivlərinin, yeni hesab növlərinin açılmasının, lizinq, 
faktorinq, trast və s. əməliyyatların aparılmasının ilkin öyrənilməsi bu məsələnin həll olunmasında 
banka yardımçı ola bilir. Lakin daxili amillərdən əlavə ümummilli faktorları da nəzərə almaq la-
zımdır. Misal üçün, pul-kredit siyasətinin, qanunvericiliyin dəyişdirilməsi və s. 

Bütün bunların öyrənilməsi və eyni zamanda proqnozlaşdırılması bankın aktivində olan likvid 
vəsaitlərin vacib hissəsini daha dəqiq müəyyənləşdirməyə kömək edir. Bu halda bank öz təcrübə-
sinə güvənməlidir. 

Pul bazarının vəziyyətinin, müştərinin və ya əməkdaşlıq edən bankın maliyyə vəziyyətinin də-
yişməsinə səbəb olan gözlənilməyən öhdəlikləri qarşılamaq üçün bank likvid ehtiyatlar formalaş-
dırmalıdır. 

Likvidlik səviyyəsini tələb olunan səviyyədə saxlamaq bankın aktiv və passiv əməliyyatlar sa-
həsində müəyyən siyasət aparmasının köməyi ilə həyata keçirilir. Daha doğrusu, bank aktiv və 
passiv əməliyyatların idarə olunması üçün səriştəli siyasət hazırlamalıdır. Bu halda aktivlərin idarə 
olunmasında bank aşağıdakı məqamlara diqqət yetirməlidir: 

- nağdlaşmanın idarə olunması daha səmərəli olmalıdır, yəni pulun mədaxilini və məxaricini 
planlaşdırmaq və ödəniş cədvəlini hazırlamaq lazımdır;  

- bankın yerləşdirdiyi vəsaitlərin müddəti cəlb olunmuş vəsaitlərin müddəti ilə uyğun gəlməli-
dir. Aktiv hesabdakı pul vəsaitlərinin passiv hesabdakı pul vəsaitləri üzərində artıqlığı yolveril-
məzdir;  

- ümumilikdə  fəaliyyətin  rentabelliyinin  artırılmasına  və  xüsusilə  fərdi əməliyyatların gə-
lirliliyinə diqqət yetirmək lazımdır. 

Bankların effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün kredit portfelinə nəzarət etmək lazımdır. Kredit 
portfelinin idarə olunmasında aşağıdakı amillər vacibdir: 

- kredit qoyuluşlarını onların risklilik səviyyəsinə görə, kreditin qaytarılmasının təminatı, gə-
lirlilik səviyyəsi üzrə yerləşdirilmələrinə nəzarət etmək. Bankın kredit qoyuluşları bir neçə meyara 
əsasən təsnif oluna bilər: 

• müştərinin kredit qaytarma qabiliyyətinin səviyyəsi; 
• kreditin ödənilməsi üçün girov təminatı; 
• kreditlərin sığortalanması imkanı; 
• səlahiyyətli şəxs tərəfindən kreditin etibarlılığının qiymətləndirilməsi və s. 
Kommersiya bankının kredit qoyuluşlarının ümumi məbləğindəki hər bir kredit qrupunun payı 

və oradakı dəyişikliklər likvidlik əmsalının səviyyəsinin proqnozlaşdırılmasına xidmət göstərir, 
bankın mövcud kredit siyasətini davam etdirmək imkanını və ya onun dəyişdirilməsinin zəruriliyi-
ni göstərir. Kompüter texnologiyasının köməkliyi ilə ssudaların fərdi debitorlar üzrə qruplaşdırıl-
ması, gündəlik likvidlik əmsallarının səviyyəsinə nəzarət etməkdə və qarşıdakı zamanda bankın 
müstəqil surətdə və ya konsorsiumlarda iştirak edərək irihəcmli kreditlərin verilə bilmə imkanını 
təhlil etməkdə yardımçı olur. 

• Kreditlərin ödəniş vaxtları üzrə yerləşdirilməsinin təhlili - bank balansının cari likvidlik sə-
viyyəsinin proqnozlaşdırılmasına və bankın kredit siyasətində “boşluqların” aşkar olunmasına xid-
mət göstərir. 
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• Verilənlər bazasına əsasən ödəniş vaxtına görə kreditlərin yerləşdirilməsini təhlil etmək. 
Xüsusilə fərdi müştərilər və kredit növləri üzrə qarşıdakı 30 gün ərzində kreditlərin qaytarılması-
nın təhlili metodları hazırlanmışdır ki, bu da resursların buraxılmasına və onlara nə zaman ehtiyac 
duyulmasına nəzarət etməyə imkan verir. 

 Təhlilin nəticələri kommersiya bankı tərəfindən resursların alınması və ya satılması üzrə ope-
rativ qərarın qəbul olunmasında istifadə oluna bilər. Belə analiz hər hansı bir tədbir görülməsə 
kommersiya bankının likvidlik səviyyəsinin və ödəmə qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb ola 
biləcək tendensiyaların aşkarlanmasında, gizli proseslərin üzə çıxarılmasında xüsusi rol oynayır, 
bank siyasətində düzəlişlər etməklə bu xoşagəlməz hallardan bankı xəbərdar etməyə imkan verir: 

• borcalanların kredit ödəmə qabiliyyətini dəqiq öyrənmək; 
• bir nəfər debitora verilən kredit həcmini məhdudlaşdırmaq; 
• kreditləşmənin ümumi həcmini saxlamaqla, mümkün qədər çox müştəriyə kredit vermək; 
• kredit ödənişlərini artırmaq (kredit qaytarılmalarını); 
• vaxtı keçmiş kreditlərin və bu kreditlərdən istifadəyə görə hesablanan faizlərin bərpa olun-

ması üzrə ölçü götürmək (tədbir görmək). 
• müştərilərin hesablaşma hesabı və bankın müxbir hesabı üzrə ödəniş dövriyyəsinin intensiv-

liyinə təhlil metodlarını tətbiq etmək. Belə analizin nəticələrinə uyğun olaraq bankın balans aktiv-
lərinin qruplaşdırılması reallaşdırılır. 

• aktivlərin strukturunu dəyişdirmək, yəni kifayət qədər kredit ödənişlərinin təmin olunması 
hesabına likvidli aktivlərin payını artırmaq, müxtəlif fəaliyyət növlərini müstəqil balansa ayırmaq-
la balansın təmizlənməsi, xüsusi vəsaitlərin artırılması, digər banklardan borc almaq və s. 

• əməliyyat risklərinin azaldılması istiqamətində fəaliyyət göstərmək. Bu zaman yadda saxla-
maq lazımdır ki, kredit təşkilatlarının öz likvidliyini və ödəmə qabiliyyətini saxlamaq üçün qəbul 
etdiyi təcili tədbirlər, bir qayda olaraq bank xərclərinin artması və onun mənfəətinin azalması ilə 
bağlıdır.  

Bank, passivlərin idarə olunmasına ciddi nəzarət etməlidir. Bu baxımdan, passivlərin idarə 
olunmasında banka aşağıdakı tövsiyələri vermək olar: 
 xüsusi kapitalın cəlb olunmuş vəsaitlərə nisbətinə nəzarət etmək; 
 bankın depozit bazasının təhlili; 
 depozitlərin strukturuna diqqət yetirmək: müddətli depozitlər tələbli depozitlərdən daha çox 

likvidliyə malikdir; 
 depozitlərin sabitliyini saxlayan strategiyanı müəyyənləşdirmək. Bu strategiyanın bir hissəsi 

marketinqdən ibarətdir - bankın böhran vəziyyətində belə ona sadiq qalan müştərilərə daha 
keyfiyyəli xidmət göstərmək; 

 təkcə sabitliyi deyil eyni zamanda depozitin mənbəyini müəyyənləşdirmək lazımdır, yəni 
fiziki şəxslərin depoziti hüquqi şəxslərin depozitlərinə nisbətən daha etibarlıdı (depozitlərin 
ölçülərindəki fərqə görə); 

 kredit resurslarının uçotunu tənzimləmək; 
 digər kredit təşkilatları tərəfindən yerləşdirilən depozitlərin etibarlılığını qiymətləndirmək; 
 passivlərin müddətlər üzrə qruplaşdırılmasının köməkliyi ilə tələbli öhdəlikləri azaltmaq. 
Beynəlxalq təcrübədə bank likvidliyinin idarə olunması üzrə menecerlər bu sahənin fəaliyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra praktiki tövsiyələr hazırlayıblar. 
Onlardan 1-cisi ondan ibarətdir ki, likvidliyin idarə olunması üzrə menecerlər maliyyə vəsait-

lərinin cəlb olunması və istifadə olunmasına cavabdehlik daşıyan bankın bütün şöbələrinin fəa-
liyyətinə nəzarət etməli və öz işini bu şöbələrin fəaliyyətinə uyğun təşkil etməlidir. 

2-ci tövsiyə ondan ibarətdir ki, likvidliyin idarə edilməsi üzrə menecerlər bankın böyük əma-
nətçiləri və irihəcmli kreditlərdən istifadə edən debitorlarının nə zaman hesablarından vəsait çı-
xardacağını və əmanətlərin həcmini artıracağını planlaşdırdıqlarını qabaqcadan yəqin etməlidir. 
Bu vəziyyət menecerlərə likvid vəsaitlərin profisit və ya defisit halında öz fəaliyyətini planlaşdır-
mağa imkan verir. 

Bank sektorunun  iqtisadiyyatda rolunun artırılması dövlətin əsas vəzifələrindən biridir. Azər- 
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baycan Respublikasının hökumətinin və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının əsas fəaliyyəti 
bir neçə amildən ibarətdir: 

1. Bank fəaliyyətinin normativ-hüquqi təminatını təkmilləşdirmək; bank fəaliyyətinin hüquqi 
təminat sahəsində kredit təşkilatlarının beynəlxalq normalara uyğun olaraq fəaliyyət göstərməsi 
üçün hüquqi şərait yaratmaq vacibdir: 
 kreditorların hüquqlarını möhkəmləndirmək; 
 bank əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün lisenziyası geri alınan kredit təşkilatlarının fəa   
 liyyətinə xitam verilməsinin hüquqi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsini təmin etmək; 
 rəqabətin hüquqi mexanizmlərini möhkəmləndirmək və bank sahəsində kommersiya bankla-    
 rının müstəqilliyinin məhdudlaşdırılması üzrə tədbirlərin qarşısının alınması; 
 kredit təşkilatlarının daxilolma prosedurunu sadələşdirmək; 
 bank işində müasir texnologiyaların daha çox tətbiq olunması üçün hüquqi şərait yaratmaq,   
 bu da öz növbəsində əməliyyat xərclərinin azalmasına kömək olur; 
 bank fəaliyyətinin vergitutma sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə fəaliyyəti davam etdirmək. 
2. Bankların maliyyə vasitəçiliyində iştirakı üçün əlverişli şəraitin yaradılması. Bankların ma-

liyyə vasitəçiliyi sistemində rolunun möhkəmləndirilməsi üçün təsərrüfat fəaliyyətinin göstərici-
ləri və maliyyə durumu haqqında informasiyanın açıqlanmasına əsasən beynəlxalq maliyyə hesa-
batlarının standartlarına uyğun olaraq təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin şəffaflığını təmin et-
mək vacibdir. 

3. Bank nəzarətinin və bank tənzimlənməsinin səmərəliliyinin artırılması. Bank nəzarəti və tən-
zimlənməsi sahəsində vacib istiqamətlər bunlardır:  

- bank nəzarəti rejiminin müəyyənləşdirilməsi və zəruri hallarda müəyyən tədbirlərin tətbiq 
olunması;  

- kredit təşkilatının fəaliyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi və daha cəld reaksiya verən sis-
temin fəaliyyətinin təmin olunması;  

- bank nəzarəti çərçivəsində qəbul olunan qərarların operativliyinin və effektivliyinin yüksəl-
dilməsi. 

4. Kommersiya banklarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması və rəqabətli mühitin inki-
şaf etdirilməsi. Rəqabətli mühitin inkişaf etdirilməsi və bazar intizamlılığının möhkəmləndirilməsi 
sahəsində bank xidmətləri bazarının infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi üçün daha əlverişli şərait 
yaratmaq, xüsusilə regionlarda; kommersiya banklarının fəaliyyətinin və səhmdarların strukturu-
nun şəffaflığını təmin etmək; beynəlxalq auditor standartlarına əsasən auditor fəaliyyətinin key-
fiyyətini və effektivliyini yüksəltmək;bank sahəsində bazar intizamlılığını möhkəmləndirmək və 
bütün kommersiya bankları üçün bərabər rəqabət şəraitinin təmin olunması. 

5. Bank risklərinə nəzarət etmək - yaxın gələcəkdə bankın mənfəətliliyini müəyyənləşdirən vacib 
amillərdən biridir. Bankın kredit riskinə effektiv nəzarət emək üçün bir sıra vacib elementlər var:  

- kredit siyasəti və prosedurunun yaxşı inkişaf etdirilməsi;  
- kredit portfelinin yaxşı idarə olunması;   
- kreditlərə səmərəli nəzarət etmə. 
6. Bank biznesinin konsolidasiyası. Bank sisteminin böyüməsi ilə onun risklərinin aşağı salın-

ması zəruridir. Azsaylı bankların fəaliyyət göstərməsi onlar üzərində tənzimləyici nəzarəti asan-
laşdırır, bank sabitliyinin təmin olunmasına və sistemdə şəffaflığın artırılmasına kömək edir. 

7. Bankın əmanətçilərinin və digər kreditorlarının maraqlarının müdafiə olunmasının gücləndi-
rilməsi. 

8. Əhalidən və şirkətlərdən pul vəsaitlərinin akkumulyasiyasını və bu vəsaitlərin kredit və in-
vestisiyaya transformasiyası üzrə fəaliyyət göstərən bank sektorunun effektivliyinin artırılması. 

9. Göstərilən sahələr üzrə ixtisaslaşmış bankların sayının artması: ipoteka kreditləri, istehlak 
kreditləri, plastik kartlar üzrə fəaliyyət göstərən banklar. İnkişaf etmiş banklararası kredit sistemi 
və institusional investorların vəsaitlərinin mövcudluğu bankları sabit maliyyə mənbəyi ilə təmin 
edir. 

10. Yekun istehlakı böyük bir kütləni əhatə edən bank xidmətləri bazarının yeni seqmentlərinin 
inkişafı, onların əhali üçün cəlbediciliyinin artırılması. 
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Bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin artması banka yeni inkişaf trayektoriyasına çıxmağa kömək 
edir. 

Hal-hazırda Azərbaycanın bank sisteminin qarşısında duran başlıca məsələlərdən biri - bank 
sisteminin sabitliyini yüksəltmək, investorlar, əmanətçilər və kreditorlar tərəfindən Azərbaycanın 
bank sektoruna etimadın möhkəmləndirilməsi, onların maraqlarının müdafiə olunmasını güclən-
dirmək, əmanətlərin sığortalanması sisteminin effektivliyinin yüksəldilməsidir. Xarici iqtisadi fəa-
liyyətin inkişafı, Azərbaycanda mövcud bank xidmətlərini inkişaf etdirərək, alıcı və satıcının ma-
raqlarının maksimal səviyyədə müdafiə olunmasını təmin edən aşağıdakı formalarla şərtlənir: 

- Beynəlxalq hesabatların akkreditiv forması, iqtisadiyyat, bank sektoru və bütün kontragentlər 
üçün aşkar üstünlüyə malik olan, tərəflərin balans maraqlarına daha yaxşı riayət edən və etibarlılıq 
gücünə görə daha geniş yayılmış və daha çox tələb olunan formadır. 

- Bank zəmanətləri, onun rolunun artması istənilən sövdələşmələrin reallaşdırılmasına, müqa-
vilələrdə öhdəliklərin düzgün icra olunmaması zamanı yaranan zərərin təcili kompensasiya olun-
masına kömək edir. 

- Beynəlxalq lizinq keçid iqtisadiyyatında və inkişafda olan ölkələr üçün xüsusi əhəmiyyət da-
şıyır, həmçinin istehsal sahələrini əlavə maliyyə axını ilə təmin edir və daxili istehsalın artması-
na,əsas vəsaitlərin satışının artmasına və maliyyə mexanizmlərinin inkişafına kömək edir. 

- Beynəlxalq faktorinq və forfeytinq, daxili iqtisadi fəaliyyətin maliyyələşməsi və risklərin ida-
rə olunmasında müasir menecmentin vacib amillərindən sayılır. 

- Layihələrin maliyyələşdirilməsi və sindikatlaşdırılmış kreditləşmə, irihəcmli investisiya layi-
hələrini reallaşdırmaq üzrə beynəlxalq investisiya resurslarının səfərbərliyi üçün vacibdir. 

Azərbaycan banklarının kapitallaşma səviyyəsinin artırılması məqsədilə aşağıdakı istiqamətləri 
müəyyənləşdirmək olar: 

• tabeliyində olan kreditlərin cəlb olunması; 
• fərdi yığımlardan istifadə olunma; 
• nizamnamə kapitalını formalaşdırmaq üçün yeni səhmlər emissiya edərək fond birjasında  
   yerləşdirmək yolu ilə iqtisadiyyatın neft sektorundan sərbəst pul vəsaitlərini cəlb etmək; 

• Azərbaycan banklarının nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasında xarici bankların inki-   
   şafı; 

• bankların birləşməsi və kifayət qədər olmayan nizamnamə fondunun daha böyük banklara  
   qoyuluşu; 

• bank qruplarının formalaşdırılması. 
Kommersiya banklarının kapitallaşma səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə bank sisteminin 

müasirləşmə prosesində müxtəlif bankların birləşməsi təcrübədə geniş vüsət almalıdır. 
Bank fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətlərinə əsasən aşağıdakı elementlər da-

xildir: 
• Azərbaycanın regionlarında bank infrastrukturunun genişlənməsi; 
• kredit təşkilatlarının rəqbətqabiliyyətliliyini artırmaq; 
• bank fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması və informasiya təhlükəsizliyinin mexanizmi-

nin hazırlanması; 
• bank fəaliyyətinin potensial təhlükələrinin və risklərinin qiymətləndirilməsi sisteminin tək- 

milləşdirilməsi, onların təsirinin azaldılması üzrə tədbirlər və s. 
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QLOBAL MALİYYƏ BÖHRANININ BANKLARIN VALYUTA RİSKİNƏ TƏSİRİ 
 
İqtisadçılar maliyyə böhranlarının üç əsas növünü fərqləndirirlər: valyuta böhranı (buna pul 

böhranı da deyirlər), borc böhranı və sistematik bank böhranı. Bəzən bu siyahıya dördüncü də 
əlavə olunur – “qəfil dayanma” (sudden stop) effekti. 

Valyuta böhranı - iqtisadiyyatda xarici valyutaya tələbin kəskin artması nəticəsində yaranan 
stress vəziyyəti kimi izah edilir. Əlbəttə, hər tələb artımı böhran anlamına gəlmir. Xarici valyutaya 
“axın” baş verdiyi halda, o zaman valyuta böhranı diaqnozu qoyulur ki, aşağıdakı əlamətlərdən 
biri və ya bir neçəsi eyni anda müşahidə edilsin: 

- yerli valyutanın kəskin ucuzlaşdırılması (devalvasiyası) və ya ucuzlaşması; 
- məzənnə stabilliyini təmin etmək üçün səlahiyyətli qurum tərəfindən böyük həcmdə beynəl-

xalq rezervlərin xərclənməsi; 
- faiz dərəcələrinin kəskin artımı (diaqnoz üçün tək kifayət deyil, əvvəlki iki əlamətdən ən azı 

biri ilə birgə olarsa); 
- ölkədən kapital çıxarılmasına məhdudiyyətlərin qoyulması və ya sərtləşdirilməsi (diaqnoz 

üçün tək kifayət deyil, ilk iki əlamətdən ən azı biri ilə birgə olarsa). 
Borc böhranı - ölkənin öz xarici və ya daxili borclarını ödəmək iqtidarında olmadığı (və ya 

ödəmək istəmədiyi) vəziyyəti ifadə edir. Uyğun olaraq, birinci hal xarici borc böhranı, ikincisi isə 
daxili borc böhranı adlanır. Xarici borc böhranı həm dövlət borcu, həm də özəl sektor borclarının 
ödənməməsi ilə bağlı ola bilər. Daxili borc böhranı isə, əsasən dövlətin öz daxili fiskal öhdəliklə-
rini yerinə yetirə bilməməsi və ya açıq-aşkar ödəməməsi, borcunu azaltmaq üçün inflyasiya və ya 
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yerli valyutanın ucuzlaşdırılması, həmçinin maliyyə repressiyasının digər formalarından istifadə 
etməsi kimi izah olunur. 

Sistematik bank böhranı – “bank təşvişi” (banklardan depozitləri çəkmək məqsədilə ani müştəri 
axınları), sistem əhəmiyyətli itkilər və bank likvidasiyaları, eyni zamanda “xilas paketləri” kimi 
proseslərlə müşayiət olunan stress vəziyyətidir. Bir çox hallarda maliyyə böhranının bu növü aşa-
ğıdakı tədbirlərlə müşayiət olunur: 

- geniş likvidlik dəstəyi (qeyri-rezidentlərin depozitləri və onlar qarşısındakı öhdəliklərin 5%-i 
və daha artıq həcmdə); 

- bankların restrukturizasiya xərcləri (ən azı ÜDM-in 3%-i həcmində); 
- əhəmiyyətli ölçüdə bank milliləşdirmələri; 
- əhəmiyyətli ölçüdə zəmanətlərin tətbiqi; 
- əhəmiyyətli ölçüdə aktivlərin satın alınması (ən azı ÜDM-in 5%-i həcmində); 
- depozitlərin dondurulması və bank tətilləri (bankların fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq dayan-

dırılması). 
“Qəfil dayanma” effektinə gəlincə, burada söhbət ölkəyə xaricdən kapital axınının qəfil dayan-

ması və bunun iqtisadiyyata - həm maliyyə bazarlarına, həm də birbaşa real sektora-neqativ təsir-
lərindən gedir. “Qəfil dayanma”nın ilk neqativ təsiri valyuta bazarında hiss olunur ki, bu təsirlər 
valyuta böhranı əlamətləri ilə üst-üstə düşür. Bu səbəbdən bir çox iqtisadçılar ölkəyə xarici kapital 
girişlərinin dayanmasının yaratdığı effekti ayrıca böhran növü kimi yox, valyuta böhranının bir 
forması kimi qeyd edirlər. Ancaq “qəfil dayanma”, digər səbəblərdən ortaya çıxan valyuta böh-
ranlarından fərqli olaraq real sektora daha tez təsir edə bilir. 

Həmçinin, nəzəri olaraq, “qəfil dayanma”nın maliyyə və real sektorlarına təsiri ölkəyə gələn xa-
rici investisiyaların hansı hissəsinin maliyyə vəsaiti, hansı hissəsinin avadanlıq şəklində olmasından 
birbaşa asılıdır. Əgər vəsaitlər ölkəyə, əsasən avadanlıq şəklində gətirilirsə, “dayanma” ilk növbədə 
real sektorda buraxılışın həcminin azalması ilə müşayiət olunacaq, yox əgər pul şəklində gətirilirsə, 
təbii ki, bunun təsiri ilk növbədə valyuta bazarında hiss olunacaq. Təcrübədə “qəfil dayanma”, əsa-
sən valyuta böhranı kimi təzahür etdiyindən (məsələn, 1994-cü ildəki Meksika peso böhranı - digər 
adı ilə “tekila böhranı”) buradakı təhlillərdə ayrıca böhran tipi kimi nəzərdən keçirilməmişdir. 

Maliyyə institutları və bazarları bir-biri ilə sıx bağlı olduğundan bir çox hallarda maliyyə böh-
ranının iki, bəzənsə hətta üç növü də eyni anda müşahidə olunur. Məsələn, valyuta böhranı bank 
sektorunun balansına mənfi təsir etməklə valyuta-bank, dövlət borcunu (əsasən xarici borcu) kəs-
kin şəkildə artırmaqla valyuta-borc böhranlarına və ya bank sektorunun balansına və dövlət borcu-
nun dayanıqlılığına eyni vaxtda təsir etməklə valyuta-bank-borc böhranına səbəb ola bilir. Bu tip 
böhranları, uyğun olaraq, əkiz və üçüz böhranlar adlandırırlar. 

Son bir neçə onillikdə baş verən maliyyə böhranlarının səbəbləri haqqında çox müxtəlif fikir 
və mülahizələr var. Onların arasında ən geniş yayılanlardan biri vaxtından əvvəl-lazımi institutlar 
formaşdırılmadan gerçəkləşdirilən maliyyə liberallaşdırmasıdır. Bu amil, xüsusilə inkişaf etməkdə 
olan ölkələr üçün keçərlidir. Sürətli maliyyə liberallaşdırması son bir neçə onilliyin ən güclü ma-
liyyə sarsıntılarından olan Cənub-Şərqi Asiya (1997-98-ci illər) böhranının ortaya çıxmasının əsas 
səbəblərindən biri olmuşdur.Bundan əlavə maliyyə arxitekturasındakı zəifliklər, kapital və ma-
liyyə axınlarında kəskin dalğalanmalar, sabit məzənnə rejiminin tətbiqi, tənzimləmə və nəzarət 
sahəsindəki problemlər, qlobal əmtəə və maliyyə bazarlarının konyunkturası, texnoloji inkişaf ki-
mi amillər də müasir dövrdə maliyyə böhranlarının başlıca səbəbləri arasında göstərilir. 

Xüsusilə, ötən əsrin 70-80-ci illərindən başlayan, 90-cı illərdə daha geniş vüsət alan qloballaş-
ma, o cümlədən maliyyə bazarlarının (həmçinin digər bazarların) inteqrasiyası və dərinləşməsi, 
eyni zamanda liberallaşdırılması bir tərəfdən ölkələr üçün yeni inkişaf imkanları açmaqla bərabər, 
digər tərəfdən bir ölkədə və ya regionda baş verən böhranın digər ölkələrə, regionlara, bəzənsə 
bütövlükdə dünya iqtisadiyyatına yayılmasına şərait yaratmışdır. 2007-ci ildə ABŞ-ın törəmə ipo- 
teka qiymətli kağızları bazarında başlayan, 2008-ci ildə isə ölkənin dördüncü ən iri investisiya 
bankı olan “Lehman Brothers”in iflası ilə artıq dünya maliyyə böhranına çevrilən sonuncu qlobal 
böhran bunun ən bariz nümunəsidir. 

Dünya iqtisadiyyatında - müxtəlif ölkələr, ölkə qrupları və regionlar, eləcə də qlobal səviyyədə  
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- XX əsrin 70-ci illərindən keçən dörd dekadada 350-ə yaxın maliyyə böhranı faktı qeydə alınmış- 
dır. Maliyyə böhranları arasında rast gəlinmə tezliyinə görə ilk yeri valyuta böhranı tutur. 1970-
2011-ci illər ərzində 218 valyuta böhranı epizodu müşahidə olunmuşdur ki, bunlardan 153-ü xalis 
valyuta böhranı, 57-si əkiz (28-i bank-valyuta, 29-u borc-valyuta böhranı), 8-i isə üçüz böhranlar-
dır. İkinci yerdə bank böhranları dayanır: qeyd olunan dövrdə müşahidə olunan 146 bank böhranı 
epizodundan 99-u xalis bank böhranı, 39-u əkiz (11-i bank-borc, 28-i bank-valyuta böhranı), 8-i 
üçüz böhranlar olmuşdur. 

Borc böhranları maliyyə böhranının digər növləri ilə müqayisədə nisbətən daha az rast gəlinən-
dir. Təhlil olunan dövrdə 66 borc böhranı qeydə alınmışdır ki, onlardan 18-i xalis, 40-ı əkiz (11-i 
bank-borc, 29-u valyuta-borc böhranı), 8-i isə üçüz böhranlar olmuşdur. 

Qeyd olunan dövrdə baş verən bank böhranları, xüsusilə ciddi iqtisadi nəticələrlə yadda qal-
mışdır. 1970-2011-ci illərdə müşahidə edilən bank böhranlarının baş verdiyi bütün ölkələrdə cəmi 
böhran itkiləri ÜDM-in 23%-i qədər olmuşdur. Bu böhranlar daha çox inkişaf etmiş ölkələrin 
(İEÖ) iqtisadiyyatlarına zərər vurmuş, adıçəkilən qrup ölkələrin böhran itkiləri ÜDMin 32%-i qə-
dər olmuşdur. Formalaşmaqda olan bazar ölkələri (FBÖ - Emerging Market Economies - buraya 
Cənubi Koreya, Tayland, Malayziya, İndoneziya, Çin, Braziliya, Türkiyə, Rusiya kimi ölkələr da-
xil edilir) ÜDM-in 26%-i qədər itkilərlə üzləşdiyi halda, digər inkişaf etməkdə olan ölkələrin böh-
ran itkiləri cəmisi ÜDM-in 1.6%-i qədər olmuşdur. 

İnkişaf səviyyəsinə görə müxtəlif ölkə qrupları bank böhranları zamanı istifadə olunan tənzim-
ləmə alətlərinə görə də bir-birindən fərqlənir. Belə ki, bank sektorundakı maliyyə stresini neytral-
laşdırmaq üçün İEÖ daha çox monetar genişlənmədən istifadə etdiyi halda, FBÖ və İEOÖ və-
ziyyəti əsasən fiskal xərclər vasitəsilə nəzarət altına almağa çalışmışlar. 

Həmçinin, qeyd olunan ölkə qrupları arasında böhran zamanı banklara likvidlik dəstəyinin həc-
mində də əhəmiyyətli fərqlər müşahidə olunmuşdur. Böhran zamanı banklara ən az likvidlik dəstəyi 
İEÖ-də, ən çoxu isə İEOÖ-də göstərilmişdir. Banklara göstərilən likvidlik dəstəyinin depozit və xa-
rici öhdəliklərə nisbəti İEOÖ-də 12.3%, FBÖ-də 11.1%, İEÖ-də isə cəmisi 5.7% təşkil etmişdir. 

Sözsüz ki, təhlil olunan dövrdə həm əhatə dairəsinə, həm də dərinliyinə görə ən güclü maliyyə 
böhranı 2008-2009-cu illərdə müşahidə edilən qlobal maliyyə böhranı olmuşdur. Maliyyə sarsın-
tılarının nəticəsində böhranın episentrində (ABŞ-da) 400-ə yaxın bank müflisləşmişdir. Ümumi-
likdə böhranın ən kəskin fazasından bügünə qədər keçən dövrdə (2009-2015-ci illərdə) ABŞ-da 
488 bank müflis elan olunmuşdur. Təbii ki, sözügedən ölkədə son iki-üç ildə müflisləşmələrin sayı 
kəskin şəkildə azalmışdır və qeydə alınan iflas faktları daha çox bazarın normal dövrdəki iş me-
xanizminin nəticəsi kimi ortaya çıxmışdır. 

Bank müflisləşmələri təkcə ABŞ-da yox, digər inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, 
o cümlədən tranzitiv iqtisadiyyatlarda da müşahidə edilmişdir-böhran, ticarət, maliyyə və psixoloji 
kanallarla bütün dünya iqtisadiyyatına yayılmışdır. 2009-2015-ci illərdə Rusiyada 385 bankın li-
senziyası ləğv olunmuşdur. Onlardan 166-sı son siyasi-iqtisadi çalxantılar dövrünə (2014-2015-ci 
illərə) təsadüf edir ki, bu həm sanksiyalar, həm də neft qiymətindəki kəskin azalma nəticəsində 
Rusiya iqtisadiyyatının, eyni zamanda bank sisteminin üzləşdiyi çətinliyin miqyasını ifadə edir. 

Gürcüstanda 2008-2009-cu illərdə kommersiya banklarının sayı 22-dən 19-a düşmüş, qlobal 
böhranın təsiri keçdikdən sonra, 2013-cü ildə ölkədə bankların sayı 21-ə yüksəlmişdir. ABŞ dol-
larının bahalaşma dalğası və Rusiya iqtisadiyyatındakı böhranın təsirilə 2015-ci ildə Gürcüstan 
bank sistemi müəyyən çətinliklərlə üzləşmişdir. Nəticədə cari ildə Gürcüstanda 2 bankın lisenzi-
yası ləğv edilmişdir və hazırda ölkədə 19 kommersiya bankı fəaliyyət göstərməkdədir. Qazaxı-
standa da bənzər proseslər müşahidə olunmaqdadır. Gürcüstandan fərqli olaraq, Qazaxıstan həm 
də neftlə zəngin ölkə olduğundan onun iqtisadiyyatı regional böhranın digər amilləri (xüsusilə, 
Rusiya böhranı) ilə yanaşı, həm də neft qiyməti şokundan da təsirlənmişdir. Cari ildə Qazaxıstanda 
1 bankın lisenziyası ləğv edilmiş və kommersiya banklarının sayı 38-dən 37-ə düşmüşdür. Eyni 
zamanda, digər banklar ciddi likvidlik və kredit riskləri ilə üzləşmişlər. 

Azərbaycana gəlincə, burada istər 2008-2009-cu illər qlobal maliyyə böhranı, istərsə də 2014-
cü ilin sonuncu rübündən başlayan, hazırda da davam edən proseslər (neft qiymətindəki kəskin azal-
ma, valyuta bazarında turbulens, əsas qeyri-neft ixrac partnyoru, həmçinin ölkəyə pul transfertlərinin 
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başlıca mənbəyi olan Rusiya iqtisadiyyatındakı maliyyə-iqtisadi böhran) bank sistemində müəyyən 
çətinliklər yaratsa da, ciddi sarsıntılara səbəb olmamışdır. Qlobal böhranın baş verdiyi və təsirlərinin 
azalaraq davam etdiyi 2008-2012-ci illərdə ölkədə bankların sayı 46-dan 43-ə düşmüş, 2014-cü ilin 
ikinci rübündə 44, sonuncu rübündə isə 45-ə yüksəlmişdir. Qeyd olunan dövrdə fəaliyyətinə xitam 
verilən banklar çox kiçik bazar payına malik olmuş və  onların  likvidasiyaları, əsasən müflisləşmə 
deyil, qanunvericilik və normativ tələblərin pozulması ilə bağlı olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, bankların fəaliyyətinə xitam verilməsində bir neçə vacib məqamı bir-birindən 
ayırmaqda fayda var. Birincisi, müflisləşdiyi üçün lisenziyası ləğv edilməklə, hüquqi-normativ 
tələblərə əməl etmədiyi üçün lisenziyasının geri alınmasının iqtisadiyyata təsiri tamamilə fərqlidir. 
İqtisadiyyat üçün qeyri-stabillik mənbəyi müflisləşmə halından qaynaqlana bilir. Müflisləşmənin 
özündə də iki halı bir-birindən fərqləndirmək vacibdir: sistem əhəmiyyətli (bazar payı çox böyük 
olan) bankın müflisləşməsi və ya orta ölçülü bankların zəncirvari, kütləvi müflisləşməsi ilə, bazar 
payı çox kiçik olan bankın (və ya az sayda bankların) müflisləşməsinin iqtisadi nəticələri müxtə-
lifdir. Birinci hal istər maliyyə, istərsə də real sektor üçün çox ciddi neqativ nəticələr doğura bilir. 
İkinci hal isə nə maliyyə sisteminin stabilliyi, nə də real sektorun inkişafı baxımından ciddi təhlükə 
yaratmır. Əksinə, zəif həlqələri (kiçik və qeyri-effektiv bankları) təbii seçmə yolu ilə sıradan çı-
xarmaqla, bazar özü sistemi daha da gücləndirir. Bu prosesi iqtisadçılar Schumpeterin dili ilə “ya-
radıcı məhvetmə” adlandırırlar. 
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Влияние мирового финансового кризиса на валютный риск банков 
 

Резюме 
Экономисты выделяют три основных типа финансовых кризисов: валютный кризис (так-

же называемый денежно-кредитным кризисом), долговой кризис и системный банковский 
кризис. Иногда к этому списку добавляют четвертое-эффект «судден стоп». 

Валютный кризис определяется как стрессовая ситуация в экономике, вызванная резким 
увеличением спроса на иностранную валюту. Конечно, не всякий рост спроса означает кризис. 
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The impact of the global financial crisis on banks' currency risk 
Summary 

Economists distinguish three main types of financial crises: the currency crisis (also called the 
monetary crisis), the debt crisis and the systemic banking crisis. Sometimes a fourth is added to 
this list - the effect of “sudden stop”. 

Currency crisis is defined as a stressful situation in the economy caused by a sharp increase in 
demand for foreign currency. Of course, not every increase in demand means a crisis. 
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MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN UÇOTUNUN OPERATİV VƏ ANALİTİKLİYİNİN  

TƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ 
 
Hər bir ticarət müəssisəsində maliyyə nəticələrinin uçotunun operativ və analitikliyinin təşkili 

prinsipləri onun maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin müəyyən sahələrinin təyin olunmasını, uyğun 
mühasibat uçotunun metodikasının işlənib hazırlanmasını, yüksək analitik göstəricilərin təmin 
olunmasını, təsərrüfat proseslərinin və operativ hesabatın həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Maliyyə nəticələrinin uçotunun analitikliyi olduqca vacibdir. Uçotun analitikliyi bütün bölmə-
lər üzrə, məhsulun satışına və istehsalata çəkilən məsrəflərə, tətbiq olunan qiymətlərin düzgün-
lüyünün təhlilinin həyata keçirilməsinə imkan verir. 

Mühasibat uçotunun spesifik üsulları, metodları və formaları vasitəsilə hesablama texnikalarına 
lazımi faktiki məlumatları yerləşdirmək, onları standartlar, normalar və normativlərlə, plan, smeta 
göstəriciləri ilə müqayisə etmək - müvafiq qaydada qruplaşdırılmış kənarlaşmalara malik olmağa 
imkan verir ki, bunlar da kommersiya təşkilatının maliyyə, istehsalat - təsərrüfat fəaliyyətinin təh-
lilində, operativ idarə edilməsində, müvafiq idarəetmə qərarlarının hazırlanması, əsaslandırılması 
və qəbul edilməsində, həmçinin təşkilatın bazarda, rəqib təşkilatlar arasında vəziyyətinin müəyyən 
edilməsində istifadə olunurlar. 

Müəssisədə analitik funksiyanın gücləndirilməsi bazar münasibətlərinin və rəqabət qabiliyyə-
tinin inkişafı ilə əlaqədardır ki, bu da maliyyə təhlilinin dərinləşməsinə imkan verir. 

“Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında” hesabat uçotun operativliyinin təşkilində, 
təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsində və ona rəhbərlik işində böyük siyasi təsərrüfat əhəmiyyə-
tinə malikdir. 

Müəssisə, təşkilat, eləcə də onların bölmələrində maliyyə nəticələrinin uçotunun operativliyinin 
artırılması və təsərrüfat hesabının daha da təkmilləşdirilməsi üçün “Mənfəət və ya zərər və digər 
məcmu gəlir haqqında” hesabat, müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində bütün 
göstəriciləri özündə əks etdirməlidir. 

Mühasibat hesabatı cari uçot məlumatlarına əsasən tərtib olunur. Cari mühasibat uçotunun əsa-
sını da bildiyimiz kimi, ilk sənədlər təşkil edir. Hesabatın real olması üçün 3 əsas şərt vardır: 

1. Bütün əməliyyatlar sənədlərdə tam və vaxtlı-vaxtında rəsmiyyətə salınmalıdır; 
2. Təsərrüfat vasitələri tam inventarizasiya olunmalıdır; 
3. Təsərrüfat vasitələri həqiqi maya dəyərinə görə qiymətləndirilməlidir. İndiki dövrdə bir sıra 

MDB ölkələrində istifadə edilən “Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında” hesabat 
istifadə üçün daha əlverişli olmuş, öz məzmununa görə mühasibat uçotunun beynəlxalq standart-
larının tələblərinə tamamilə yaxınlaşmışdır. Həmin ölkələrdə tətbiq edilən “Mənfəət və ya zərər 
və digər məcmu gəlir haqqında” hesabat analitik prinsip üzrə bir neçə informasiya zonasına bölün-
müşdür: 

1. Hesabatda kommersiya xərcləri və tədavül xərclərinin satışına aid olunan məbləğ əks etdiri-
lir. Əgər satışdan heç bir vəsait əldə edilmirsə, belə xərclər hesabatda göstərilmir. 

2. İnzibati xərclər hər ay 601 №-li “Satış” hesabına tam həcmdə silinir. Satışdan vəsait əldə olun-
madıqda inzibati xərclər balansın aktivində “Gələcək dövrlərin xərcləri” maddəsində əks etdirilir. 

Hesabat aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 
1. Planlaşdırılan gəlir və xərclər; 
2. Alınmış və ödənilmiş ayırmalar; 
3. Planlaşdırılmayan gəlir və itkilər. 
“Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında” hesabat forması hansı amillərin təsiri ilə  
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rentabelliyin yüksəlməsi və yaxud da aşağı düşməsinin, həmçinin planlaşdırılmamış gəlir və itki-
lərin ona təsirini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu hesabat formasının tərkibində 3 tip arayış 
mövcuddur. Onlardan birincisi mənfəət planının yerinə yetirilməsini təkcə ümumi müəssisə və 
təşkilat üzrə deyil, həm də ayrı - ayrı fəaliyyət sahələri üzrə də əks etdirir. Digər arayışda hesabat 
dövrü müddətində mənfəətin plan üzrə bölüşdürülməsi verilmişdir. 

3-cü arayışda bütün müəssisələrin plan üzrə mənfəəti və zərəri, hətta planın yerinə yetirilmə 
səviyyəsinə görə məlumatlar birləşdirilir. 

“Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında” hesabatın özü xüsusiyyəti və təyinatına 
görə müəssisə və təşkilatların bütün iqtisadi göstəricilərini xarakterizə edir. 
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Резюме 
 

Принципы организации оперативно-аналитического учета финансовых результатов на 
каждом коммерческом предприятии предусматривают определение отдельных направле-
ний его финансово-хозяйственной деятельности, разработку соответствующей методоло-
гии бухгалтерского учета, обеспечение высоких аналитических показателей, внедрение 
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Principles of organization of operational and analytical accounting of financial results 
 

Summary 
The principles of organization of operational and analytical accounting of financial results in 

each trade enterprise provide for the definition of certain areas of its financial and economic acti-
vities, development of appropriate accounting methodology, ensuring high analytical indicators, 
implementation of economic processes and operational reporting. 
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KOMMERSİYA BANKLARINDA MARKETİNQ FƏALİYYƏTİNİN İDARƏETMƏ 

PROBLEMLƏRİ 
 
Azərbaycan bank sferasının müasir vəziyyəti çoxistiqamətli tendensiyalarla səciyyələnir. Bir 

tərəfdən, insanlarda rifahın yaxşılaşması ilə əlaqədar bank xidmətlərinə maraq artır və banklara və 
bank xidmətlərinə əhali tərəfindən etibarın artması tendensiyası müşahidə edilir. Bu, əmanətçilər 
üçün zəmanətlərin və dövlət tənzimləmələrinin başqa ölçülərin tətbiqindən və sərt dövlət nəzarə-
tindən qaynaqlanır. Bu, vətəndaşlar üçün bank xidmətlərinin cəlbediciliyini artırır, beləliklə, biz-
nesin sonrakı inkişafı üçün zəmin yaradır. Bizim ölkəmizdə bank xidmətinin infrastrukturu o və-
ziyyətə gəlib çatıb ki, o artıq dünya maliyyə strukturları üçün maraqlı görünür. 

Digər tərəfdən, müştərilər tərəfindən qarşılıqlı anlamama və kommersiya banklarının qəbul 
edilməməsi var. Birincisi, böhran vəziyyətində öz əmanətlərinin itməsi qorxusu ilə bağlı psixoloji 
etibarsızlıq. İkincisi, hətta ən təmin edilməmiş təbəqələr belə faktiki olaraq qənaətçilik nə olduğu-
nu bilmir. Məsələn, hal-hazırda təsadüfən yaranmış lazımsız müəyyən pul məbləğinə banka get-
mək, hesab açmaq və ya öz hesabını doldurmaq səbəbi kimi baxılmır. Ehtimal ki, bu məbləğ plan-
dan kənar və o qədər də lazım olmayan xərclər üçün istifadə ediləcək. 

Bank etibarlı və daim əmanət yığımı yeri kimi heç nəzərə alınmır. Beləliklə, hal-hazırda bank 
marketinqinin müddəaları həmçinin əhalidə normal bank mədəniyyətini formalaşdırmağa başlama-
qdır. Bundan başqa, əgər banklar hər şeydən əvvəl, uzunmüddətli, strateji xarakter daşıyan sənayeyə 
və iqtisadiyyatın başqa sferalarına kredit qoyuluşları ilə bağlı marketinqin hamı tərəfindən qəbul 
edilmiş metodlarını nəzərə alacaqlarsa, onda real bank marketinqi Azərbaycanda inkişaf edə bilər. 

Kommersiya banklarında marketinqin inkişafı problemləri onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda, 
təəssüf ki, hələlik bazar iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrdəki kimi təmiz bazar iqtisadiyyatı anla-
mında deyil, bu ölkələrdə marketinqə aparıcı rol ayrılır. Yerli banklar üçün xarici mühitin əlveriş-
siz faktorları Azərbaycanda bazar münasibətlərinin lazımınca inkişaf etməməsi və qeyri-sivil ol-
ması ilə bağlıdır, eyni zamanda iqtisadiyyatın qeyri-stabil durumu, Azərbaycan islahatlarının 
sürünən ziddiyyətli və qüsurlu xarakteri ilə və qanunvericiliyin natamamlığıyla səciyyəvidir. 

Pərakəndə satışlar sahəsində marketinq, ümumiyyətlə, yarı olaraq HR xidmətinin işidir, bu on-
ların həm qayğısı, həm də nailiyyətidir. Bank personalının ümumi problemləri müştərilərlə işdə 
ünsiyyət bacarıqlarının yoxluğudur. Bank əməkdaşları gələn müştəriləri artıq bank xidmətlərinin 
alıcısı kimi qəbul edirlər, özlərini onlarla “satıcılar” deyil, “tərtibatçılar” kimi aparırlar, bu isə hə-
mişə özünü doğruldan hal deyil. Azərbaycan bankının ixtisaslı qulluqçular problemi hal-hazırda 
kəskin vəziyyətdədir, bu da bazara bank xidmətinin irəliləyişində, rabitə funksiyasında özünün 
neqativ təsirini göstərir. Bununla bərabər Azərbaycan banklarının məqsədli istiqaməti fərqlənir, 
onlar prioriteti gəlirə verirlər. Qərbi banklardan fərqli olaraq onlar elə bir şəraitə qoyulublar ki, ani 
maraqlar uzunmüddətli gəlirlərdən daha üstündür. Azərbaycan banklarının əksəriyyəti bazarda 
qalma problemi ilə məşğul olduğu üçün, daha çox cari məsələləri həll edir. 

Kommersiya banklarının əksəriyyətinin davranışının əsas xüsusiyyəti “sağ qalmaq oriyenta-
siyası”-dır, buna görə də tez-tez bilavasitə aldatma hadisələri, müqavilələrin icrasının təminatının 
qanuni mexanizminin yerinə yetirilməməsi halları mövcuddur. Ancaq “sağ qalma” yolu bankın 
uzunmüddətli inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi olmalıdır, bəzən yaranmış idarə sistemi-
nin, həmçinin marketinqi idarə etmənin əhəmiyyətli dərəcədə yenidən qurulması tələb olunur. 

Marketinqin strateji konsepsiyası diqqəti istehlakçıdan (müştəridən) və ya məhsuldan firmanın 
xarici mühitinə yönəldilməsini bildirir. İstehlakçıları hərtərəfli tanımaq artıq kifayət deyil. Müvəf-
fəqiyyətə nail olmaq üçün, marketoloq istehlakçını kontekstdə tanımalıdır, hansı ki, rəqabəti, hö- 
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kumət siyasətini və onun tənzimlənməsini özündə cəmləyir. Bazarın və marketinqin təkamülünü 
müəyyən edən, makromühitin daha geniş iqtisadi, siyasi və sosial amillərini bilməlidir. 

Məlumatın yığılması, analizi və bankda marketinq sisteminin elementindən hər birinin proqno-
zu, onun rəqabət üstünlüklərinin üzə çıxardılması marketinq fəaliyyətini idarə etmənin strategiya-
sında öz əksini tapmalıdır. Strategiya qoyulmuş  məqsədlərə  necə  nail  olmaq  yolunu  göstərir;  
o, bankın müştərilərə harada, nə vaxt və necə xidmət göstərəcəyini müəyyən edir. 

Demək olar ki, iyirmi il ərzində Azərbaycanda bank marketinq strategiyası və siyasəti onun 
əsas elementi olan bazarın tədqiqatı, yəni bazarın dəqiq öyrənilməsi və onun seqmentasiya yolu 
ilə müştərilərə görə məqsədli, eynitipli bazarlara bölünməsini nəzərə almadan qurulurdu. Nəticədə 
banklar ümumi bir müştəri kütləsi ilə işləyir, onlara öz xidmətlərini tətbiq edir, müştərilərinin real 
ehtiyaclarını isə nəzərə almırlar. 

Banklar mövcud müştərilərin qalmasını təmin etməli, pul vəsaitlərinin qayıdış zəmanətlərini 
yaratmalıdır. Hər bir bank müştərilərin arxayın olması və bankda saxlanılması üçün bir sıra xüsusi 
marketinq proqramları yaratmalı, bununla öz marağını təmin etməlidir. Buna görə əminliklə de-
mək olar ki, böhrandan sonra bankların bərpası dövründə marketinqə çəkilən xərclər əhəmiyyətli 
dərəcədə azalır. Amma marketinq proqramlarını bank heç cür azaltmamalı, çünki fəallığın ənənəvi 
həcmlərinin kəskin düşməsi vaxtı neqativ nəticələr ola bilər - müştərilərdə bankda yaranmış prob-
lemlər haqqında fikir yaranacaq. Onda da istehlakçını böhran dövründə banka öz pulunu aparmağa 
inandırmaq əvvəlkindən daha çətin olacaq. Müştərilərin mövcud bazasının saxlanılması bankların 
marketinq siyasətinin trendidir. Çox kommersiya banklarında marketinqin effektivliyini məhdud-
laşdıran amillər mövcuddur. Onlardan ən əhəmiyyətlisi marketinqə çəkilən xərclərin aşağı olma-
sıdır, hansılar ki, ümumi xərclər içərisində, kütləvi istehlak malları istehsal edən şirkətlərdən fərqli 
olaraq pərakəndə banklarda 15%-ə qarşı 2%-dən az təşkil edirlər. Bundan başqa, bankların ənənəvi 
təşkilat strukturu onlara müştəriyə yönəldilmiş marketinqin strategiyasını həyata keçirməyə imkan 
vermir. 

Bankın indiki strukturunun çatışmazlıqları bütün səviyyələrdə görünür:  
• marketinq müdiriyyəti və bankın marketinq xidmətinin başqa bölmələri, bir qayda olaraq, 

bank məhsullarının ayrı-ayrı tipləri üzrə strukturlaşdırılır və onlar üzrə marketinqin planları işlənir, 
bu planlar isə başqa bank məhsulları üzrə müvafiq olan planlarla uyğunlaşdırılmamışlar, hərçənd 
bütün bu planlar müştərilərin eyni qruplarına yönəldilmiş ola bilər; 

• bank məhsullarının və xidmətlərin çoxsaylı paylaşma və satış şəbəkələri (bölmələr, agentlik-
lər, abunə sistemləri və başqaları) rəqabət aparan ticarət məqsədlərini təqib edir; 

• müştərilərlə bilavasitə əlaqədə olan bankın hər bölməsi əməliyyatlar və xərclər üzərində səy-
ləri və kontrolu cəmləyir və bu fəaliyyətini başqa bölmələrlə əlaqəsiz edir. 

Ölkəmizdə marketinqin inkişafı ilə bağlı ümumi problem marketinq əhəmiyyətinin lazımi qədər 
qiymətləndirilməməsidir. Bu əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, marketinq bank məhsulları və xidmət-
ləri bazarında naviqator rolunda çıxış edir, lakin banklarda idarə aparatı anlamır ki, marketinq 
bazarda effektiv rəqabət aparmağa imkan verən əsas alətlərdəndir. Bununla əlaqədar olaraq mar-
ketinqə ikinci dərəcəli rol ayırırlar, hərçənd ki, marketinq şöbəsi əslində maliyyə, ticarət bölmələri 
ilə eyni səviyyədə durmalıdır. 

Həmçinin, bilavasitə marketinq tədqiqatlarının keçirilməsi ilə bağlı daha dar problemlər möv-
cuddur. Kommersiya bankları arasında bir qisim banklar var ki, onlar kifayət qədər real marketinq 
tədqiqatını keçirmək bacarıqlarına malikdir. O tədqiqatları ki, onlar ya hansısa problemləri aşkar-
layır və ya konkret nəticələr verən reklam kampaniyasını təşkil edir. 

Tez-tez onunla rastlaşmaq olur ki, həqiqi mütəxəssislər tərəfindən keçirilən marketinq tədqiqatı 
böyük xərclər tələb edir və bununla əlaqədar olaraq banklar tədqiqat üçün pul ödəməyə hazır deyil-
lər. Beləliklə, yalnız kompleks tədqiqata və ya reklam kampaniyasının keçirilməsinə lazım olan 
pulun bir hissəsini xərcləyərək onlar elə problemlə rastlaşır ki, nəticələr, fərz edək, reklam kam-
paniyası özünü göstərmir və ya praktik olaraq gözəçarpan deyillər, yəni, deyək ki, satış həcmi 
praktik olaraq dəyişmir. O faktı nəzərə alsaq ki, istənilən bank departamentlərin qarşılıqlı ünsiyyəti 
baxımından kifayət qədər mürəkkəb bir strukturdur, onda yalnız məlumatın yığılması əhəmiyyətli 
rol deyil, həm də onun doğru interpretasiyasını qeyd etmək lazımdır. Bütün biznes bölmələri an- 
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lamalıdır ki, onların savadlı qarşılıqlı hərəkətlərindən bankın ümumi inkişaf vəziyyəti asılıdır. 
Uyğunsuzluqlar, iş dövrələrinin və funksiyaların ayrılığı istənilən faktları düzəlməz nəticələrə gə-
tirib çıxara bilər. Həmçinin informasiyanın qeyri-dəqiqliyinin özü də əhəmiyyətli bir problemdir. 
Heç vaxt onu da istisna etmək olmaz ki, alınmış informasiya özündə “texniki səhvləri” daşıya 
bilər. Bunlar, Dövlət Statistika Komitəsinin natamam statistikası, KİV-də nəşrlərin qeyri-obyek-
tivliyi, analitik məqalələrin qeyri-dəqiqliyi, nəhayət, uyğun mətni yığan operatorun “texniki səhv-
ləri” ola bilər. Bu çox əhəmiyyətli andır, çünki, bunu yoxlamaq imkanları, praktik olaraq, yoxdur. 
Buna görə də etibarlı və dəqiq informasiyanın alınması məsələsi çox kəskin qoyulmalıdır. 

Çox banklar kommunikasiya kanalları arasında korporativ saytların, mətbuat, KİV-nin, həmçi-
nin internet, korporativ KİV-in inkişafının əhəmiyyətini lazımınca qiymətləndirmirlər. Hal-hazır-
da bankların mətbuat xidmətləri heç vaxt olmadığı kimi KİV-in nümayəndələri ilə fəal işləmək 
məcburiyyətindədir. Mətbuat xidmətinin əlində güclü silah var, bu, savadlı tərtib olunmuş press-
relizlərdir ki, xəbərlər kimi dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrində və internetə yayımlana və 
real iqtisadi effekt gətirə bilərlər. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, reklamın effektivliyinin azal-
ması tendensiyası müşahidə olunur, bu da öz növbəsində kommersiya banklarının marketinq fəa-
liyyətinə və satışların nəticələrinə mənfi təsir edir. Onun zəhlətökən, qıcıqlandıran xarakterinə gö-
rə reklama mənfi münasibət güclənib. Reklamın effektivliyinin düşməsinin əsas səbəbləri bunlar-
dan ibarətdir: 

1. Müasir “doymuş” olan informasiya məkanında reklamın təsiri və nəzərəçarpacaqlığı aşağı 
düşür. 

2. Kütləvi reklamın ünvansız olduğuna görə bu biznes üçün potensial olan yüz minlərlə “artıq” 
istehlakçıları əhatə etmək lazım olur. Beləliklə, reklam kampaniyalarının keçirilməsi vaxtı mey-
danlara vururlar, amma hədəflərə vurmaq lazımdır, xüsusilə, qeyri-kütləvi məhsulları təbliğ edər-
kən. 

3. Bu gün yalnız 20 ÷ 40% istehlakçı malı seçmək üçün reklama müraciət edir. 
4. Rəqabət mübarizəsinin güclənmiş şəraitində, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, malı seçmək üçün 

malların öz istehlak xüsusiyyətlərinə görə az fərqlənən “doyuzdurulmuş” bazar əmələ gəlib, bu da 
qiymətlərin düşməsinə gətirir, beləliklə, istehsalçıların gəlirləri aşağı düşür və dəyəri davamlı artan 
reklama xərcləmək imkanları itir. 

5. Bir qayda olaraq, reklam agentlikləri haqqı yerləşmiş reklama əsaslanaraq hesablayır və ma-
lın faktiki satışı ilə bağlı deyil. 

6. Bilavasitə satış və marketinq yerlərində reklam xeyrinə, televiziya və çap reklamının payının 
ixtisarı tendensiyası qeyd edilir. 

Problemlərdən biri, hansı ki, banklar daim rastlaşır, bu potensial müştərilərlə qarşılıqlı kommu-
nikasiyalar yollarının seçimidir, onlara kütləvi informasiya vasitələrilə təsir etməkdir. Burada biz 
reytinq problemi ilə rastlaşırıq. Kütləvi informasiya vasitələrinin reytinqləri bu gün kifayət qədər 
subyektiv xarakter daşıyır, onların müəyyənetmə metodikaları bir-birindən çox fərqlənir. Buna 
görə də potensial müştərilərlə işləmək üçün lazım olan məlumat yollarının qiymət bloku ilə bağlı 
məsələlərdən iş üçün istifadə etmək lazımdır, onlar həqiqətən sosioloji anketdə lazım ola və çox 
qiymətli informasiyanı verə bilərlər. Kommersiya banklarının fəaliyyətində marketinqin müasir 
təcrübəsinin analizi göstərir ki, onlardan bir çoxu müasir şəraitə və effektiv marketinqin aparılması 
imkanlarına uyğunlaşmağı bacarmadılar. Xüsusən, müasir bank marketinqinin aşağıdakı zəif tə-
rəflərini xarakterizə etmək olar: 

1. Bankın və müştərinin (istehlakçının) arasında rabitənin qırılması; 
2. Bazarı seqmentləşdirmək qabiliyyətinin yoxluğu; 
3. Marketinq və strategiya məqsədlərinin bir arada olmamağı; 
4. Formal marketinq planlaşdırmasının yoxluğu; 
5. Marketinq strategiyası ilə bir araya gəlməyən marketinqin təşkili; 
6. Gələcəyə sərmayə qoymaq bacarıqsızlığı; 
7. Satış həcmini əsasən qiymətin azalmasının hesabına artırmaq cəhdi; 
8. Marketinqə sadəcə satış kimi yanaşma; 
9. Rabitə fəaliyyətində uzağı görə bilməməzlik. 
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XİDMƏT SFERASI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ EHTİYATLARIN İNVENTARİZASİYASI 

VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİNİN UÇOTUNUN MÜASİR MƏSƏLƏLƏRİ 
 

İnventarizasiya - müəssisənin, idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakı-
nın, öhdəliklərinin, hesablaşmalarının, maddi və digər sərvətlərin faktiki vəziyyətinin yoxlanılma-
sı, qiymətləndirilməsi və sənədlərlə rəsmiləşdirilməsidir. [1] 

Azərbaycan Respublikasında inventarlaşmanın aparılması prinsipləri 16 iyul 2013-ci il tarixli 
Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı ilə təsdiqlənmiş “Aktivlərin və öhdəliklərin inventari-
zasiyası Qaydaları” əsasında icra olunur.Təcrübədə bir neçə növ inventarizasiya mövcuddur.  

Qismən inventarizasiya hər bir obyekt üçün ildə bir dəfə aparılır; bu cür inventarizasiya (yox-
lama) yüksək daxili təşkilati səviyyə tələb etməyən və bir qayda olaraq istehsal prosesinə maneçi-
lik törətməyən ən etibarlı üsuldur. 

Dövri inventarizasiya əmlakin növ və xarakterindən asılı olaraq konkret vaxtda aparılır. 
Tam inventarizasiya təşkilatın bütün əmlakının yoxlanması deməkdir. Onlar illik hesabat tər-

tib etməzdən əvvəl ilin axırında, həmçinin maliyyə və istintaq orqanlarının tələbi ilə tam sənədli 
təftiş zamanı aparılır. 

Seçmə inventarizasiya ayrı-ayrı istehsal sahələrində yaxud maddi-məsul şəxslərin yoxlanma-
sı, məsələn, kassada olan nağd pul vəsaitinin mövcudluğunun yoxlanması,müxtəlif növ material-
ların qalığının çıxarılması zamanı aparılır. [4] 

 Hesabat ilində inventarizasiyanın miqdarı, onun aparılma tarixi, yoxlanılan əmlak və öhdəlik-
lərin siyahısı təşkilat tərəfindən təyin olunur. Bu zaman inventarizasiya aparmaq zəruri sayılan 
hallar istisnalıq təşkil edir.İnventarizasiyanın aparılması məcburi olan hallardan başqa hesabat ilin-
də inventarizasiyaların sayı, onların aparılma tarixləri, həmin inventarizasiyaların hər birində yox-
lanılacaq əmlakın və öhdəliklərin siyahısı müəssisə tərəfindən müəyyən edilir. İnventarizasiyanın 
aparılması aşağıdakı hallarda məcburidir: 
 müəssisənin əmlakı satıldıqda, alındıqda, icarəyə verildikdə; 
 qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu qaydada dövlət və bələdiyyə müəssisəsi, səhmdar cə-

miyyəti, yaxud başqa qurum (müəssisə) kimi yenidən təşkil edildikdə; 
 illik mühasibat (maliyyə) hesabatlarının tərtibindən əvvəl 01 oktyabrdan tez olmayaraq əm-

lakın və öhdəliklərin mövcud vəziyyətinin tamamilə başdan-başa yoxlanması məqsədilə in-
ventarizasiya keçirildikdə; 

 müəssisə ləğv edilərkən, ləğv balansı tərtib edilməmişdən əvvəl və qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulan digər hallarda; 

 maddi-məsul şəxslər dəyişildikdə və yaxud məzuniyyətə getdikdə (işlərin qəbulu və təhvili günü); 
 oğurluq və ya sui-istifadə halları, həmçinin qiymətlilərin xarab olması faktları müəyyən edil-

dikdə; 
 yanğın, təbii fəlakət, qəza və digər fövqəladə hadisələr baş verdikdə; 
 müəssisənin əmlakı və öhdəlikləri yenidən qiymətləndirildikdə; 
 məhkəmənin və ya müstəntiqin müvafiq qərarı, yaxud prokurorun yazılı göstərişi olduqda; 
 özəlləşdirmə zamanı, sahibkar və hüquqi şəxs statusu dəyişildikdə inventarizasiya tərəflərin 

razılığı ilə, yaxud dövlət əmlakının idarəetmə orqanlarının tələbi ilə həyata keçirilir.  
İnventarizasiya başlananadək maddi-məsul şəxslər aşağıda göstərilən sənədlər əsasında müha- 

sibatlıqda dürüstləşdirmə işləri aparmalı və öhdələrində olan ehtiyatların qalıqlarını üzləşdirmə 
qaydasında dəqiqləşdirməlidir: 
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 əmlakın (qiymətlilərin) uçot kartları; 
 aktivlər üzrə uçot kitabı; 
 ehtiyatların məsuliyyətli mühafizəyə götürülməsinə dair sənədlər. 
Mühasibat uçotu subyekti tərəfindən ehtiyatların inventarizasiyası zamanı aşağıdakıların möv-

cudluğu yoxlanılmalıdır: 
 material ehtiyatlarının; 
 məsrəflərin; 
 tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işlərinin; 
 hazır məhsulun; 
 malların; 
 satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlərin; 
 digər ehtiyatların. 
Ehtiyatların inventarizasiyası onların yerləşdiyi otaqlarda aparılır.Ehtiyatlar inventarizasiya olunar-

kən komissiya onlara baxış keçirməli və inventarizasiya siyahılarında onların tam adını, əldə edilməsi 
tarixini, növünü, qrupunu, miqdarını, məbləğini qeyd etməlidir. Ehtiyatların inventarizasiyası zamanı 
komissiya mühasibat uçotu subyektinin mülkiyyətində olan aktivlərin mövcudluğunu yoxlayır. Müha-
sibat uçotu registrlərində çatışmazlıqlar aşkar olunarkən müvafiq düzəlişlər aparılmalıdır. 

Uçotda olmayan və inventarizasiya zamanı aşkar edilmiş və yaxud mühasibat uçotu registr-
lərində xarakteristikası barədə düzgün məlumat göstərilməyən ehtiyatlar, komissiya tərəfindən on-
ların müvafiq göstəriciləri düzgün əks etdirilməklə, uçot kitablarına daxil edilməlidir. [2] 

Uçotda olmayan və inventarizasiya zamanı aşkar edilən ehtiyatlar bazar qiymətlərinə 
uyğun qiymətləndirilir və onlar mühasibat uçotu subyektinin balansına daxil edilməsi məqsədi 
ilə müvafiq aktla rəsmiləşdirilir. 

Ehtiyatların (material ehtiyatlarının, hazır məhsulun, malların, satış məqsədi ilə saxlanı-
lan digər aktivlərin və digər ehtiyatların) inventarizasiyası zamanı aşağıdakıları müəyyən 
etmək lazımdır: 

Bir maddi-məsul şəxsin öhdəsində olub müxtəlif qapalı otaqlarda saxlanılan ehtiyatların inven-
tarizasiyası ardıcıl olaraq onların saxlanıldığı yerlər üzrə aparılır. Ehtiyatların saxlanıldığı otaqda 
yoxlama qurtardıqdan sonra həmin otağa giriş qadağan edilir, otağın qapısı qıfıllanır, surquçla, 
plombla, imzalı kağızla mühafizəsi möhkəmləndirilir (surquçla möhürlənir) və komissiya işini da-
vam etdirmək üçün sonrakı otağa keçir; 

Komissiya maddi-məsul şəxslərin iştirakı ilə ehtiyatların qalıqlarını məcburi qaydada saymaq, 
çəkmək və ölçməklə yoxlayır. Maddi-məsul şəxslərin şifahi sözünə görə və yaxud ehtiyatların 
mövcud qalığını yoxlamadan hər hansı bir məlumatın siyahıya daxil edilməsinə yol verilmir; 

İnventarizasiya aparılan zaman daxil olan ehtiyatlar maddi-məsul şəxsin və inventarizasiya ko-
missiyasının üzvlərinin iştirakı ilə qəbul olunur və inventarizasiyadan sonrakı hesabata daxil edilir; 

Bu kimi ehtiyatlar inventarizasiya siyahısında “İnventarizasiya zamanı daxil olmuş ehtiyat-
lar” adı ilə ayrıca göstərilir. Siyahıda daxilolma tarixi, malgöndərənin adı, mədaxil sənədinin ta-
rixi və nömrəsi, ehtiyatların adı, miqdarı, qiyməti və məbləği göstərilir. Eyni zamanda inventari-
zasiya komissiyası sədrinin imzası ilə mədaxil sənədində siyahının tarixi göstərilməklə «inventa-
rizasiyadan sonra» sözü qeyd edilir; 

Təşkilatda inventarizasiya uzun müddət davam etdikdə, istifadə üçün tələb olunan ehtiyatlar, 
qanunvericiliyə uyğun rəsmiləşdirilərək anbardan maddi-məsul şəxslərə inventarizasiya komis-
siyasının iştirakı ilə buraxılır və inventarizasiyadan sonrakı hesabata daxil edilir; 

Bu cür ehtiyatlar inventarizasiya siyahısında “İnventarizasiya zamanı buraxılmış ehtiyatlar” 
adı ilə ayrıca göstərilir. Həmin siyahılar analoji qaydada inventarizasiya zamanı daxil olan ehtiy-
atlar üzrə də tərtib edilir. İnventarizasiya komissiyası sədrinin və yaxud onun tapşırığı ilə komis-
siya üzvünün birinin imzası ilə məxaric sənədlərində qeydlər aparılır; 

Yolda olan, yüklənmiş, lakin alıcılar tərəfindən vaxtında ödənilməyən, başqa təşkilatların anba-
rında saxlanılan ehtiyatların inventarizasiyası, onların mühasibat uçotunun müvafiq hesablarındakı 
uçot məlumatlarının məbləğlərinin düzgünlüyünün yoxlanılması ilə həyata keçirilir; 

İnventarizasiya vaxtı maddi-məsul şəxslərin  öhdəsində olmayan ehtiyatların məbləği uçot re- 
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gistrlərində yalnız təsdiq edilmiş sənədlərlə göstərilməlidir: yolda olanlar üzrə - malgöndərənlərin 
hesablaşma sənədləri ilə və yaxud digər əvəzedici sənədlərlə; yüklənmiş mallar üzrə - alıcılar tə-
rəfindən təqdim olunmuş sənədlərin surətləri ilə (ödəniş tapşırığı, veksellər və sair); ödəniş vaxtı 
keçmiş sənədlər üzrə - bank idarələrinin təsdiq etdiyi öhdəliklərlə; kənar təşkilatların anbarında 
saxlanılan qiymətlilər üzrə - inventarizasiyanın aparıldığı tarixə yaxın tərtib edilmiş saxlanma iza-
hatnaməsi ilə; 

İnventarizasiya aparılmamışdan əvvəl hesabların digər qarşılıqlı hesablarla üzləşdirilməsi yox-
lanılmalıdır. Məsələn, başqa hesablarda əks olunası ödənilmiş məbləğin ehtiyatlar hesabının 
müvafiq subhesabında uçota alınıb-alınmaması müəyyən edilməlidir; 

Alıcılar tərəfindən vaxtında ödənilməyib yolda olan, yüklənmiş və başqa təşkilatların anbarında 
saxlanılan mal-material qiymətlilərinə ayrıca siyahılar tərtib edilir; 

Yolda olan ehtiyatların siyahısında hər bir sətir üzrə aşağıdakılar ayrıca yazılır: adı, miqdarı və 
dəyəri, yüklənmə tarixi, həmçinin mühasibat uçotu hesablarında bu aktivlərin uçota alınmasına 
əsas verən müvafiq sənədlərin (ilkin uçot sənədlərinin, uçot registrlərinin) adı, tarixi və nömrələri; 

Yüklənmiş və dəyəri alıcılar tərəfindən vaxtında ödənilməmiş ehtiyatların siyahısında hər bir 
yüklənmiş mallar üzrə alıcıların adı, ehtiyatların adı, məbləği, yüklənmə tarixi, çıxarışın və hesab-
laşma sənədinin tarixi qeyd edilir; 

Başqa təşkilatların anbarında saxlanılan mal-material qiymətlilərinin siyahısı onların məsu-
liyyətli mühafizəyə verilməsinə dair təsdiqedici sənədlərin əsasında tərtib edilir. Bu siyahıda eh-
tiyatların adı, miqdarı, növü, dəyəri (uçot məlumatları üzrə), həmçinin yüklərin mühafizəyə qəbul 
olunma tarixi, mühafizə yeri, sənədlərin nömrəsi və tarixi göstərilir; 

Təkrar emal üçün başqa təşkilata verilmiş mal-material qiymətlilərinin siyahısında təkrar emalı 
həyata keçirən müəssisənin adı, qiymətlinin adı, miqdarı, uçot məlumatları üzrə faktiki dəyəri, 
ehtiyatların təkrar emala verilmə tarixi, sənədlərin nömrəsi və tarixi göstərilir; 

İnventarizasiya qurtardıqdan sonra inventarlaşma komissiyası müəssisə (təşkilat) rəhbəri tərə-
findən qəbul edilən qərar və verilən təklif qeyd edilməklə protokol tərtib olunur. Bundan sonra 
inventarizasiya və uçot məlumatları arasında müəyyən edilmiş fərqin tənzimlənməsi qaydası 
müəyyən olunur.İnventarizasiyanın nəticəsi onun aparılmasından sonra 10-gün ərzində uçotda əks 
etdirilməlidir. [5] 

Mühasibat uçotu subyektinin ehtiyatlarının əskik gəlməsi zamanı əskikgəlmələr və itkilərin (ha-
belə təbii itki normalarından artıq xarabolmalar, əskikgəlmələr və itkilər də daxil olmaqla) səbəb-
ləri və təqsirkar şəxslər müəyyənləşdirilməklə onların məbləğləri (əskikgəlmələr və itkilər 
müəyyən edildiyi vaxtda bazar qiymətləri ilə) təqsirkar şəxslərin hesabına aid edilməklə aşağıdakı 
mühasibat yazılışları verilir: 
 bazar qiyməti məbləğinə 217 №li hesabın müvafiq subhesablarının debeti və 611 №li he-

sabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə; 
 həmin ehtiyatlar aksiz vergisinin obyekti olan material ehtiyatları və hazır məhsullar olduqda 

həmin aktivlər üzrə aksiz vergisinin məbləğinə 217 №li hesabın müvafiq subhesablarının 
debeti və 521 №li hesabın müvafiq subhesablarının krediti üzrə; 

 həmin ehtiyatların bazar qiyməti məbləğinə görə hesablanılmış əlavə dəyər vergisinə 217 
№li hesabın müvafiq subhesablarının debeti və 545 №li hesabın müvafiq subhesablarının 
krediti üzrə, büdcə qarşısında vergi öhdəliyinin yaranması zamanı isə 545 №li hesabın müva-
fiq subhesablarının debeti və 521 №li hesabın müvafiq subhesablarının krediti üzrə; 

 ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər üzrə məbləğlər mövcud olduqda 208 №li 
hesabın müvafiq subhesablarının debeti və 201, 204, 205, 206, 207 №li hesabların müvafiq 
subhesablarının krediti üzrə, onların ilkin dəyərinə və ya mümkün xalis satış dəyərinə 731 
№li hesabın müvafiq subhesablarının debeti və 201, 204, 205, 206, 207 №li hesabların mü-
vafiq subhesablarının krediti üzrə; 

 ehtiyatların balans dəyəri bazar qiymətindən yuxarı olduqda, balans dəyəri ilə bazar qiyməti  
arasındakı fərq məbləğinə görə hesablanmış əlavə dəyər vergisinə 731 №li hesabın müvafiq 
subhesablarının debeti və 545 №li hesabın müvafiq subhesablarının krediti üzrə, büdcə qar-
şısında vergi öhdəliyinin yaranması  zamanı isə  545 № li  hesabın müvafiq subhesablarının  
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debeti və 521 №li hesabın müvafiq subhesablarının krediti üzrə.  
Mühasibat uçotu subyektinin ehtiyatlarının əskik gəlməsi zamanı müvafiq təqsirkar şəxslərin 

müəyyən edilməsi mümkün olmayan hallarda, bu əskikgəlmələr mühasibat uçotu subyektinin xər-
cinə aid edilməklə ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər üzrə məbləğlər mövcud ol-
duqda 208 №li hesabın müvafiq subhesablarının debeti və 201, 204, 205, 206, 207 №li hesabların 
müvafiq subhesablarının krediti üzrə, onların ilkin dəyərinə və ya mümkün xalis satış dəyərinə 
731 №li hesabın müvafiq subhesablarının debeti və 201, 204, 205, 206, 207 №li hesabların müva-
fiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir. 

Əskik gəlmiş ehtiyatlar aksiz vergisinin obyekti olan material ehtiyatları və hazır məhsullar 
olduqda həmin aktivlər üzrə aksiz vergisinin məbləği əvəzləşdirildiyi halda 731 №li hesabın müva-
fiq subhesablarının debeti və 521 №li hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə, əvəzləşdi-
rilmədiyi halda 731 №li hesabın müvafiq subhesablarının debeti və 241-2 №li subhesabın krediti 
üzrə mühasibat yazılışı verilir. [3] 

Mühasibat uçotu subyektinin ehtiyatlar üzrə artıq gəlməsi istismarda olduğu yerdə maddi mə-
sul şəxsin hesabına mədaxil edilir və onların məbləğləri mühasibat uçotu subyektinin gəlirinə aid 
edilməklə 201, 204, 205, 206, 207 №li hesabların müvafiq subhesablarının debetində və 611 №li 
hesabın müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir.  

Təbii ki, xidmət sferası müəssisələrində ehtiyatların inventarizasiyası və onun nəticələrinin uço-
tunun müasir məsələlərinə kompleks yanaşmaq mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki işğaldan azad 
olunan tarixi Azərbaycan ərazilərində infrastrukturun bərpası başlıca prioritet hesab olunur. Tarixi 
zəfərdən sonra Qarabağın yeni mərhələdə fundamental quruculuğu və perspektiv inkişafının nəzə-
rə alınması milli maraqlar baxımından olduqca vacibdir. Burada inşa edilən yaşayış məntəqələri-
nin inventarizasiyası və xidmət müəssisələrinin uçotu ilə bağlı işlər lazımi xarakterə malikdir.  

Bu xüsusda aşağıda qeyd edilən təkliflərə baxılması məqsədəuyğundur:  
1. Qarabağda “Böyük Qayıdış” proqramı çərçivəsində aparılan işlərin Elektron İnventarizasiya-

Uçot Bazasının qurulması; 2. Xidmət sahələri üzrə proqramlaşdırılmanın aparılması; 3. Bu istiqa-
mətdə ən qabaqcıl təcrübə, metod və innovasiyaların tətbiq edilməsi.  

Müəssisələrin fəaliyyətinin bütün sahələrində səffaflığın təmin olunması müasir  idarəetmə  sis-
teminin  əsas tərkib hissələrindən biridir və bunun üçün,xidmət sferası müəssisələri tərəfindən  
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının tətbiqi istiqamətlərində  komplesk tədbirlər həya-
ta keçirilməlidir. 
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Summary 

The article sets out the decrees of Mr. President in the field of accounting of the Azerbaijan 
state and also explains the essence of his instructions in the field of accounting for enterprises 
operating on the territory of the Republic. 
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AZƏRBAYCANDA SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİNİN RƏQABƏTƏDAVAMLILIĞININ 

PRİNSİPLƏRİ 
 
Sığorta, baş verə biləcək təhlükələrin iqtisadi nəticələrini aradan qaldıran hər hansı bir hadisə-

dən əvvəl alınmış tədbirlərlə bağlı risklərin idarəedilməsidir. Sığorta və risklərin idarə olunmasın-
da az sayda insanın zərərləri eyni riskə məruz qalan bütün insanlar tərəfindən daha asan qarşılanır. 
Sığortalanmış satınalmalar müəyyən edilmiş hadisələrdən qorunmaqla və sığorta şirkətləri də bu 
satınalmalarla bağlı məbləğləri risklərə yönəldəcək şəkildə ödəyirlər. Bu səbəblə, sığorta sektoru-
nu, riskdən qorunmaq istəyən sıgortalılardan toplanan bütün qaynaqları, risklə qarşılaşan  bir me-
xanizm olaraq görmək olar: 

- İqtisadi və sosial həyatda fərdləri və qurumları xəbərdarlıq və təhlükəsizlik vədi ilə təmin 
etmək. Sığorta şirkətləri arasında əhali üçün ən yaxşı səviyyədə təhlükəsizlik şəraiti təqdim etmək 
insanların o şirkətə olan diqqətini artırır. Sığorta şirkətləri arasında rəqabət formalaşarkən bu mə-
qama diqqət yetirirlər.  

- Maliyyə sabitliyini artırmaq. Sığorta, fərdlərin və təşkilatların həyatına, sağlamlığına, əmla-
kına və maliyyə aktivlərinə təminat verərək, maliyyə sabitliyi mühitini təmin ediyi məlumdur. 
Sığorta edilmədən, insanlar öz ailələrindən, qohumlarından və ya dövlətdən maddi yardım alacaq-
lar. Şirkətlər sığorta ilə əhatə olunmadığından, itkilər və zərərlər üzə çıxacaq və bu, iflas və ya 
maliyyə resurslarının azalmasına gətirib çıxara bilər.  

- Risklərin daha səmərəli idarə edilməsini təmin etmək. Sığorta sektoru riskləri ölçmək, idarə 
etmək və köçürməklə iqtisadiyyatın qarşılaşdığı riskləri azaldır. Sığortaçılar risklərin yaranması 
halında ehtimal olunan zərərin səviyyəsini təxmin edir və zərərin məbləğini ona müvafiq olaraq 
təyin edirlər.  

- Maliyyə sisteminin səmərəliliyini artırmaq. Sığorta sektoru maliyyə sisteminin effektivliyini 
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üç yolla artırır: əməliyyat xərclərini azaldaraq, likvidliyi təmin edərək və miqyaslı iqtisadiyyatı 
yaratmaqla.  

Müəssisələr korporativ məqsədi ilə təyin edilmiş əsas vəzifələrini və rəqabət funksiyalarını ye-
rinə yetirərkən bir sıra əsas dəyərləri nəzərə alır; bunları birbaşa işlər və əməliyyatlara əks etdir-
məyə diqqət yetirirlər. Bu cəhətdən bazar iqtisadiyyatı şəraitində sığorta şirkətlərinin rəqabətəda-
vamlılığı baxımından tabe olması vacib olan bir sıra şərtlər vardır ki, bu şərtləri aşağıdakı şəkildə 
göstərmək olar: 

- Tərəfsizlik və obyektivlik. Görülən fəaliyyətə və ya prosesə aid bütün məsələləri nəzərə alan 
və fikirlərini şəxsi mənafelərin və ya başqalarının təsirinə məruz qalmadan, obyektiv sübutlara 
əsaslandıran zehni bir vəziyyətdir. Rəqabət üçün daxili auditor öz fikirlərini, qiymətləndirmələrini 
və tövsiyələrini təqdim edərkən lazımi peşəkar tərəfsizliyi nümayiş etdirməlidir. 

- Qanun və proqnozlaşdırma. Rəqabətdə qabaqcadan məlumatların toplanaraq proqnozun ha-
zırlanması və bu poqnozun qanuni olması, yəni şirkət müəyyən səviyyəli bilik və təcrübə ilə 
düzgün və adi bir vəziyyətdə nə baş verə biləcəyini bilməsi, qanunla nəzərdə tutulmuş qaydalara 
və qərarlara uyğun şəkildə əməl edərək, düzgün qəbul edilmiş qanunlara uyğun şəkildə hərəkət 
edərək, qanununvericiliyin universal prinsipləri çərçivəsində hazırlanan qanunlarla qadağan olu-
nan və cəzalandırılan məsələləri anlamaq və tətbiq etmək.  

- Rəqib sığorta şirkətlərini və sadiq müştəriləri tədqiq etmək. Rəqabətdən qorxmaq yerinə 
ondan rəqibləri öyrənmək vasitəsi kimi istifadə edilməsi və rəqabətə görə biznes modelinin qiy-
mətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sığorta şirkətləri rəqiblərinin güclü və zəif tərəflərini 
öyrənməlidir. Güclü tərəfləri və zəiflikləri bir üstünlük olaraq istifadə edilməlidir.  

- Sığorta şirkətinin adının markalaşması. Yeni şirkətlər sığorta bazarına daxil olduqda, bazar 
payında azalma olacaq.Ən yaxşı rəqabət üstünlüyü üçün hər bir sığorta növü üzrə təminatı yaxşı 
müəyyən etmək və insanlara cəlbedici təkliflər verməkdir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əgər şir-
kətin fərqli bir xüsusiyyəti yoxdursa, iflasın kənarında hesab edilir. 

- Ölkənin iqtisadiyyatı baxımından sığorta əməliyyatlarının bir digər vacib cəhəti, əmanətlərin 
mənbəyi olan vergilərə böyük təsir göstərir. Sığorta şirkətləri il sonu balanslarına görə vergilərini 
ödəyirlər. Bundan əlavə, istiqrazlar, səhmlər və daşınmaz əmlak kimi investisiya maddələrinə gəlir 
və ya vergi ödəyirlər. 

- Ölkənin iqtisadiyyatı baxımından sığorta sektorunun vacib bir funksiyası ölkənin məşğul-
luğuna öz töhfəsini verməkdir. Sığorta təşkilatlarının məşğulluğa qatqısı iki faktor təşkil edir. Bi-
rincisi sığorta şirkətlərinin mərkəzi və regional müdiriyyətlərində olan işçi qüvvəsi, ikincisi işçi 
qüvvəsinin sığorta şirkətlərinin (məsələn, agentlər, istehsalçılar, brokerlər) istehsal orqanlarında 
işə təyin edilməsidir. 

- Sığorta müasir bazar münasibətlərinin ən əhəmiyyətli elementlərindən biridir. O, iqtisa-
diyyatda spesifik funksiyalar həyata keçirilməsi ilə bağlı olan maliyyə münasibətlərinə aid edilir.  

- Bazar iqtisadiyyatının təsərrüfatçılıq baxımından müstəqil subyektləri, istehsal-təsərrüfat 
fəaliyyətinin davamlı inkişafına təminat yaratmaq üçün iqtisadi münasibətlər sistemində, ixtisas-
laşmış yenidənbölgü münasibətlərini xarakterizə edən sığorta müdafiəsinə tarixən hər zaman eh-
tiyac duyulmuşdur. Təsərrüfat subyektlərinin əmlak maraqları dedikdə, ilkin olaraq göstərmək la-
zımdır ki, əmlaka sahib olmaq, həmin əmlkala bağlı olaraq sərəncam vermək, həmçinin ondan 
istifadə etmək sahəsində, eyni zamanda bunlarla bağlı olaraq mülki məsuliyyəti olan, müəyyən 
mənfəət mənbələri ilə əlaqədar olan əmlak maraqları kimi izah edilir. Təsərrüfat subyektinin əmlak 
maraqlarına zərər dəyməsi, onun əmlakının məhv edilməsində, və ya qismən zərər görməsində, 
ani maliyyə öhdəçiliklərinin yaranmasında və ya gəlirin (mənfəətin) itirilməsində özünün bəzi 
spesifik və konkret əksini tapır. 
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The relevance of research: Talking about the relevance of the issue, it should be emphasized 
that the activity of insurance companies and their economic essence in Azerbaijan, shortcomings 
of the modern insurance companies of Azerbaijan and competition principles and trends in the 
development of competitiveness of insurance companies are one of the most important issues. 

Purpose and tasks of the research: The main goals and objectives of the research on “Principles 
of Competitiveness of Insurance Companies in Azerbaijan” are to investigate the essence of the 
principles of sustainability of competition among insurance companies in our country. 
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ÖLKƏDƏ MALİYYƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏŞKİLİNDƏ MONETAR SİYASƏTİN 

YERİ VƏ ROLU 
 
Ölkədə maliyyə təhlükəsizliyinin təşkilini xarici və daxili qrup amillərlə əlaqələndirmək olar. 
Xarici amillərə aşağıdakıları aid etmək olar: 
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- bazar mühiti; 
- ölkədəki iqtisadi qanunvericilik; 
- sərbəst rəqabət mühiti; 
- partnyorlar; 
- ölkədəki iqtisadi-maliyyə sabitliyi və s. 
Daxili amillərə isə aşağıdakılar daxildir: 
- maliyyə resursları; 
- kollektivin peşəkarlığı; 
- menecmentin təşkili səviyyəsi; 
- firmanın profili-istehsal təyinatı və s. 
Maliyyə təhlükəsizliyi iqtisadi təhlükədən sığortalanmaqdır. Aşağıdakı halların mövcudluğu 

dövlət  üçün maliyyə təhlükə amilləri hesab edilir: 
- ölkədəki geniş təkrar istehsalın lazımi səviyyədə olmaması, bunun nəticəsində daxili tələbatın 

daha çox xaricdəki istehsalın nəticələri hesabına ödənilməsi; 
- ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin aşağı enməsi, işsizlər ordusunun və yoxsulların yaranması; 
- ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində tədiyyə balansının pozulması; 
- yoxsulluğun və dövlət nəzarətinin zəifliyinin nəticəsi olaraq iqtisadi cinayətkarlığın artması; 
- iqtisadiyyatın strukturunda sahələrarası tarazlığın pozulması, ölkə iqtisadiyyatının birtərəfli 

inkişafı;  
- investisiya siyasətinin müəyyən tələblərə cavab verməməsi, ölkə iqtisadiyyatına xarici inves-

torların nəzarətinin limitləri aşması; 
- hökumətin pul-kredit siyasətinin qeyri-mükəmməlliyi, bunun nəticəsi olaraq inflyasiya təhlü-

kəsinin gerçəkləşməsi; 
- pul-kredit siyasətinin qeyri-mükəmməlliyi nəticəsində maliyyə piramidalarının fəaliyyəti 

üçün geniş imkanların açılması; 
- ərzaq məhsulları istehsalının tənəzzülü; 
- dövlət ehtiyat fondlarının lazımi səviyyədə olmaması; 
- dövlətin strateji sektorlardan əldə etdiyi gəlirin optimal və lazımi ünvanlara xərclənməməsi; 
- struktur islahatlarının düzgün aparılmaması, bunun nəticəsində milli iqtisadiyyatın struktu-

runda balansın pozulması və s. 
Bütün bu qeyd edilənlər dövlətin iqtisadi stabilliyinin pozulmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin 

kəskin şəkildə aşağı düşməsinə, maliyyə böhranına və digər xoşagəlməz, ağır nəticələrə gətirib 
çıxara bilər. 

İqtisadi təhlükə amillərini isə ümumiləşdirərək belə təsvir etmək olar: 
- partnyorların düzgün seçilməməsi; 
- maliyyə resurslarının düzgün idarə edilməməsi; 
- kommersiya sirrinin qorunmaması; 
- müəssisənin müflis olma təhlükəsi; 
- marketinq fəaliyyətinin düzgün qurulmaması nəticəsində firmanın maliyyə bazarına uyğun-

laşmaması; 
- istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətinin azalması; 
Adətən sahibkarlıq üçün bu təhlükələrin yaranmasına səbəb aşağıdakılardan əmələ gəlir. Onları 

sahibkarlıq fəaliyyətində  ciddi təhlükə amili hesab etmək olar: 
- İqtisadi informasiya əldə edən, eləcə də, iqtisadi obyektlərə qarşı təxribat edən firmaların 

xüsusi strukturları; 
- sənaye cəsusluğu üzrə ixtisaslaşan firmalar və ayrı-ayrı şəxslər; 
- mütəşəkkil cinayətkarlıq; 
- müxtəlif mülkiyyət forması olan müəssisələrə qarşı  qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı 

şəxslər. 
Dünya təcrübəsinə əsasən dövlətin maliyyə təhlükəsizliyinin parametrlərini aşağıdakı kimi təs-

nifləşdirmək olar: 
- ölkə iqtisadiyyatının geniş təkrar istehsal şəraitində fəaliyyət qabiliyyəti; 
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- əhalinin normal həyat səviyyəsi və istənilən böhranlı şəraitdə onun saxlanılması imkanları; 
- qiymətlərin sabitliyi; 
- maliyyə axınının normal səviyyədə olması; 
- valyuta vəsaitlərinin xaricə axınının limiti aşmaması; 
- yerli məhsulların xarici bazarlara daxil olmasına, daxili ehtiyacların idxal hesabına mümkün 

hədlərdə ödənilməsinə imkan verən xarici ticarət balansının mövcudluğu; 
- mühüm elmi-praktiki mərkəzlərin fəaliyyətinin intensivləşməsi; 
- iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sisteminin mövcud iqtisadi sistemə uyğun qurulması və s. 
Bu zaman iqtisadi təhlükəsizlik parametrlərinin ümumiləşmiş formasıdır. Hər bir dövlət özünün 

iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün problemin mahiyyətini dərk etməyə imkan verən bir 
sıra əsas göstəriciləri təhlil etməyə çalışır. Hər bir göstərici üzrə icazə verilən səviyyə, hədd, yəni 
indikatorlar müəyyənləşdirilir. Bu göstəricilərə aiddir: 

• adambaşına düşən ÜDM, onun dinamikası və digər ölkələr üzrə müqayisəsi; 
• sənayenin ümumi məhsulunda maşınqayırmanın xüsusi çəkisi; 
• investisiyaların ÜDM-ə nisbəti; 
• elmi-tədqiqatlar və elmi işlər üzrə xərclərin ÜDM-ə nisbəti; 
• beynəlxalq standartlara görə müəyyən olunmuş yoxsulluğun səviyyəsi; 
• illik inflyasiyanın səviyyəsi; 
• dövlət borcu; 
• xarici borclar; 
• idxalın səviyyəsi; 
• işsizliyin səviyyəsi; 
• monetarlaşmanın səviyyəsi. 
İqtisadi təhlükəsizliyin əsas göstəricilərindən biri olan ölkənin qızıl-valyuta ehtiyatlarının həc-

mi illik büdcənin 40%-dən az olmamalıdır. ÜDM-in 10%-i həcmində təyin edilməlidir. Dövriyyə-
də olan pul kütləsinin həcmi 25%-dən az təşkil edilməməlidir. 
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Резюме 
В тезисе говорится, что экономическая безопасность - это состояние национальной эко-

номики, которое обеспечит защиту национальных интересов, устойчивость к внутренним и 
внесним угрозам, возможность развития и защиту жизненно важных интересов народа, об-
щества и государства. Под жизненными интересами в данном контексте понимается сово-
купность требований, обеспечивающих существование и поступательное развитие лично-
сти, общества и государства. Экономическая безопасность - это компонент национальной 
безопасности, который также включает оборону, экологическую безопасность и т. д. 
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Summary 
The thesis says that economic security is a state of the national economy, which will ensure the 

protection of national interests, resistance to internal and external threats, the ability to develop 
and protection of the vital interests of the people, society and state. Under vital interests in this 
context refers to the set of requirements that ensure the existence and progressive development of 
the individual, society and state. Economic security is a component of national security, which 
also covers defense, environmental security, etc. 
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KASSA ƏMƏLİYYATLARININ  AUDİTİNDƏ SƏNƏDLƏRİN YOXLANILMASI 

 
Kassa əməliyyatlarının auditi, maliyyə hesabatlarının etibarlılığı barədə bütün materiallarda rəy 

formalaşdırmaq üçün istifadə olunan və yoxlanılan dövrdə qüvvədə olan mühasibat metodologi-
yasının normativ sənədlərə uyğunluğunu müəyyən etməkdir. Kassanın yoxlanması auditor tərəfin-
dən qəfləti yoxlama metodu ilə həyata keçirilməlidir. Yoxlama maddi məsul şəxsin, kassirin və 
baş mühasibin iştirakı ilə həyata keçirilməlidir. Bu zaman kassir kassa hesabatını tərtib edir və 
auditora təqdim edir. Auditor  isə audit standartlarına müvafiq olaraq ilk növbədə maddi - məsul 
şəxs olan kassirdən iltizam alaraq kassa sənədlərini götürür.  

Kassa əməliyyatlarının auditi zamanı auditor aşağıdakıları yoxlamalıdır [1]. 
• kassir - maddi məsul şəxslə maddi məsuliyyət müqaviləsinin bağlanmasını; 
• kassa otağının müvafiq tələblərə cavab verməsini; 
• kassanın pul vəsaitlərinin və qiymətli kağızlarının saxlanması üçün seyf və ya yanmayan 

dəmir şkaf ilə təmin olunmasını; 
• seyf və ya dəmir şkafın ikinci açarının saxlanmasının tələblərə cavab verməsini; 
• bank tərəfindən nağd pul qalığının saxlanması üçün limitin verilməsini; 
• mühasibat tərəfindən kassaya müntəzəm olaraq daxili nəzarətin həyata keçirilməsini. 
Bunları yoxladıqdan sonra auditor kassa əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinin düzgünlüyünün 

auditinə başlayır. Bu mərhələdə bunları aydınlaşdırır: 
• kassa mədaxil və məxaric orderləri nömrələnib və bunun üçün jurnal tərtib edilməsini; 
• bütün kassa sənədlərinin bu jurnalda öz əksini tapmasını; 
• kassa kitabının qaytanlanıb, möhürlənib və nömrələnməsini; 
• müəssisədə bir kassa kitabından istifadə edilməsini. 
Bu sənədlər kassalarda nağd pulların hərəkətini, onların qorunmasını, kassa sənədlərinin tərtib 

edilməsini, kassa kitabının aparılmasını və kassa intizamına nəzarəti təmin edir. Kassa sənədləri 
əllə və ya xüsusi texniki avadanlığın istifadəsi ilə doldurulur və şəxsi imzalar ilə rəsmiləşdirilir. 
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Kassa mədaxil orderi və onların qəbzləri, həmçinin kassa məxaric orderi və ona əlavə edilən ödəniş 
sənədləri mürəkkəbli və ya diyircəkli qələmlə yaxud kompüterlərdə və ya digər müasir hesablama 
texnikalarında dürüst və aydın doldurulmalıdır. Həmin sənədlərdə heç bir düzəlişə yol verilməmə-
lidir.  

Xəzinədar kassa mədaxil və məxaric orderlərini və ya onlara əlavə edilən kassa sənədini alan 
zaman aşağıdakıları yoxlamalıdır[1,2]: 

- ödəniş sənədində rəhbərin, baş mühasibin və ya onların səlahiyyətli nümayəndələrinin imza-
larının mövcudluğunu və özündə olan imza nümunəsi ilə uyğunluğunu; 

- ödəniş sənədinin düzgün tərtib edilməsini və yekun məbləğlərinin düzgünlüyünü; 
- kassa sənədində sadalanan əlavələrin mövcudluğunu və s. 
Burada qeyd olunan tələblərə riayət olunmadıqda, xəzinədar həmin sənədləri icra etmədən mü-

hasibatlığa qaytarır.  
Kassa orderlərinin təkrar nüsxəsinin, düzəlişlərin, pozuntuların, ödəmə cədvəllərində baş 

mühasibin qeydi olmayan düzəlişlərin mövcudluğu, rekvizitlərin doldurulması yoxlanılır. Kassa 
orderlərinin məlumatlarının qruplaşdırıcı cədvəllərin (jurnal-orderin, qalıq-dövriyyə cədvəllərinin, 
memorial-orderin və b.) sonuncuların baş kitabın və hesabat balansında qalığa məlumatlarına 
uyğunluğu yoxlanılır. 

Kassa əməliyyatlarının auditinin aparılması gedişatında bankdan və ya digər motivlər üzrə alın-
mış nağd pulun mədaxil edilməsinin tamlığı, kassa kitablarında yazılışların bank çıxarışlarında 
göstərilən məbləğlərə (bankdan alınmış və banka köçürülmüş) uyğunluğu, xəzinəyə daxil olan 
bütün pul vəsaitlərinin əsaslı olması da yoxlanılmalıdır. Əgər kassa kitabı üzrə kassa qalıqları 
böyük məbləğ təşkil edirsə, uzun müddət azalmırsa, gündəlik daxilolma və istifadəsindən çoxdur-
sa, müəssisə rəhbərliyinə dərhal kassanın inventarizasiyasının aparılması təklif olunmalıdır[2].  

Yoxlanılan dövrün hər gün üçün bank tərəfindən təyin olunmuş kassa qalıqları limitinin gözlə-
nilməsi, pul gəlirlərinin təhvil verilməsi müddəti və qaydası, vaxtında verilməmiş əməkhaqqı və 
sosial-əmək güzəşti məbləğlərinin vaxtında banka qaytarılması yoxlanılır. Qalıqların daima limit-
dən artıq olması müşayiət olunduqda bunun səbəbləri müəyyən edilir və müvafiq tədbir görülür.  
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MAL-MATERİAL EHTİYATLARININ MAYA DƏYƏRİNİN  
QİYMƏTLƏNDİRİLİMƏSİ 

 
Ehtiyatlar - satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsulların istehsalında xammal kimi istifadə olunan, 

birbaşa satış üçün alınan, eyni zamanda müəssisənin idarəetmə ehtiyacları üçün istifadə olunan 
aktivlərdir. Onlar hər istehsal dövründə istifadə olunur və dəyərlərini istehsal olunan məhsulların 
dəyərinə tamamilə köçürürlər. 

Məlumdur ki, ehtiyatlar müəssisənin cari aktivləri olaraq üç qrupa ayrılır. Bunlar ticarət malları, 
istehsal ehtiyatları və hazır məhsuldu. Ehtiyatlar üzrə mühasibat uçotunun əsas məqsədlərindən 
biri malların ilkin dəyərinin müəyyən edilməsidir. Ehtiyatların ilkin dəyərinə nələri aid etmək olar, 
onlara nəzər salaq. Bura alış dəyəri, daşıma və anbara boşaltma xərci, gömrük rüsumları, əvəzləş-
dirilməyə vergilər, eləcə də malların və xammal-materialların əldə edilməsinə birbaşa bağlı olan 
məsrəflər aid etmək olar. 

Maya dəyəri anlayışı dinamik, geniş bir təsnifatı və müxtəlif tərəfləri olan bir iqtisadi kateqo-
riyadır. O, bir müəssisənin istehsal və satış prosesində nə gədər effektiv olduğunun göstəricisidir. 
Maya dəyəri nə gədər az olarsa, mənfəət və rentabellik o gədər yüksək olar. Müəssisənin mal-
material maya dəyərinin hesablanmasının düzgün qiymətləndirilməsi zəruridir. O müəyyən plan 
üzrə istehsalın dinamikasına, istehsalın və məhsul növlərinin gəlirliyinin müəyyənləşdirilməsinə, 
maya dəyərinin azaldılması üçün ehtiyat rezervin yaradılmasına, məhsulun qiymətinin müəyyən-
ləşdirilməsinə, yeni növ məhsulların istehsalına və köhnə məhsulların istehsaldan çıxarılması ba-
rədə qərarları əsaslandırmağa böyük təsir göstərir. Maya dəyəri anlayışını üç qrupa bölmək olar[1]:  

Kalkulyasiya (maya dəyərinin hesablanması)-məhsul vahidi istehsalı və ya müəyyən istehsal 
növləri üçün pul şəklində xərclərin ifadəsidir. Bir məhsulun və ya əşyanın faktiki və ya planlaşdı-
rılmış maya dəyərini təyin etməyə imkan verir və onların qiymətlərini təyin etmək üçün əsasdır.  

Planlaşdırılmış maya dəyəri - planlaşdırılan dövr (il, rüb) üçün məhsulların təxmini orta qiy-
mətidir. Xammal, material, yanacaq, enerji, əmək xərcləri, avadanlıqların istifadəsi və istehsal xid-
mətlərinin təşkili üçün xərc dərəcələrindən ibarətdir. Bu nisbətlər planlama dövrü üçün ortadır. 
Fərdi (individual)   məhsul üçün tərtib edilir. 
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Faktiki maya dəyəri - faktiki istehsal xərclərinə əsasən hesablanır. 
Ehtiyatların maya dəyərinin hesablanmasını dörd metodla həyata keçirmək olar[2]. 

1. Spesifik identifikasiya metodu (Spesifik idetification). 
2. Vaxta görə birinci alınanların maya dəyəri metodu FİFO (First-in, First-out). 
3. Vaxta görə axırıncı alınanların maya dəyəri metodu LİFO (Last-in, Last-out). 
4. Orta maya dəyəri metodu (AVCO - Average Cost Method). 
1. Spesifik identifikasiya metodu (Spesifik idetification). Bu metodun mahiyyəti ondan ibarət-

dir ki, satış zamanı satılan malların hər birinə fərdi yanaşma edilir.Yəni hər bir malın alış qiymətinə 
ayrıca baxılaraq hesablama aparılır.Bu metod əsasən sifarişlə istehsal olunan məhsulların maya 
dəyərini hesablayan zaman uğurla tətbiq olunur [2].  

2. FİFO metodu. Bu metod vaxta görə birinci alınan malların qiymətinin nəzərə alınmasına 
əsaslanır.Burada satışın maya dəyəri birinci daxil olanların qiyməti ilə hesablanır.Yəni hər bir sa-
tışda satılan malların dəyəri anbara birinci daxil olan,  yaxud dövrün əvvəllərinə qalıq malların alış 
qiymətindən başlayaraq hesablanacaqdır. Mal-material ehtiyatlarının maya dəyərinin hesablanma-
sının FİFO metodunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu zaman ilkin əldə olunmuş materialların 
dəyəri satılmış malların maya dəyəri kimi birinci tanınmalıdır.By üsul vasitəsilə həmçinin material 
ehtiyatları (xammal) istehsala sərf olunma ardıcıllığı ilə silinir.Bu metod Avropa və Amerikada 
geniş tətbiq olunur [2].  

3. LİFO metodu. Bu metod FİFO metodunun əksidir. Burada  sonuncu alınan malların birinci 
satılması nəzərdə tutulur. Yəni hər bir satışın maya dəyəri anbara sonuncu daxil olan malın dəyəri 
ilə hesablanır. Bu metodun tətbiqi son zamanlarda MHBS Şurası tərəfindən qadağan olunub. Bu-
nun səbəbi odur ki adətən ticarətçi sonuncu malı bir qədər baha aldığı zaman, həmin andan satış 
qiymətini qaldıraraq bunu bütün mallara şamil edir. Bu metod alınmış malların dəyərini hesabla-
yan zaman sonuncu alınmış malın dəyəri birinci, ilk alınmış malın dəyəri isə sonuncu tanınır [2].  

4. Orta maya dəyəri metodu. Orta maya dəyəri metodu ilə satılan malların maya dəyərinin 
tapılması alışların orta çəki qiymətinin tapılması yolu ilə hesablanır.Orta qiymətin təyin olunması 
alışların cəmi məbləğini alınan malların sayına bölməklə tapılır. Orta maya dəyəri metodu FİFO 
və LİFO qiymətləri arasında orta qiymət formalaşdırsa  da, çox hesablamalar tələb edir. Orta maya 
dəyəri metodu ilə materialların maya dəyərinin hesablanması alışların hər vahidinin müəssisəyə 
başagəlmə qiymətinin tapılması yolu ilə müəyyən edilir.Orta maya dəyəri metodunun tətbiqi 2 
mərhələdən keçir [2]:  

1-ci mərhələ: Alışların orta dəyərinin (vahidin başagəlmə qiymətinin) tapılması: 
2-ci mərhələ: Satışın dəyərinin müəyyən edilməsi: 
Bu metodla günün sonuna olan qalığı hesablamaq üçün sonuncu alışdan sonra hesabladığımız 

orta dəyəri qalıq malların miqdarına vurmaq lazımdı. 
Qalıq ehtiyatların dəyəri = Orta dəyər ×  Qalıq ehtiyatların miqdarı 
İndi isə bəzi hallarda hansı metodun tətbiqinin daha sərfəli ola biləcəyinə nəzər salaq. 
İnflyasiya şəraitində  FİFO metodu tətbiq olunarsa maya dəyəri az, mənfəətin kəmiyyəti çox və 

mənfəət vergisi də artıq ödənmiş olacaqdır. Bu da maliyyə baxımından müəssisə üçün səmərəli 
hesab olunur. Əgər qiymətlərin kütləvi şəkildə qalxması zamanı LİFO metodu tətbiq olunarsa, hər 
zaman maya dəyəri yüksək, mənfəət isə az görsənmiş olacaqdır. Bu zaman bazarla ayaqlaşmaq 
üçün sahibkar qiymətləri qaldırmağa çalışacaqdır, bu da müəssisə üçün heç də uğurlu olmayacaq. 
Hər iki metodun tətbiqi nəticəsində bir-birinə əks nəticələr alınır. Ona görə də bu hallarda orta maya 
dəyəri metodu tətbiq etmək daha sərfəlidir, çünkü bu metod digər iki metodun orta məxrəcidir.   

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi maya dəyəri nə gədər az olarsa, mənfəət və rentabellik o qədər 
yüksək olar. Müəssisə maya dəyərini azaldaraq məhsulun qiymətini də azaldır, bu da onu bazarda 
rəqabətçi və cəlbedici bir müəssisə halına gətirir.  
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The article describes the methods of calculating the cost of inventories, as well as the essence 
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MATERİAL EHTİYATLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ UÇOTU 
 
Ölkəmizin malik olduğu ehtiyatlardan daha səmərəli və faydalı istifadə edilməsi xidmət sahə-

sinin səmərəliliyi işində ən vacib problemlərdən biri olaraq diqqəti cəlb edir. Azərbaycan iqtisa-
diyyatının müxtəlif sahələrində zəruri kəmiyyətdə xammal, yanacaq və digər ehtiyatlarla təminatı 
yalnız onların həcminin artırılması ilə yox, bu vasitələrin səmərəli və qənaətlə istifadəsi ilə müşa-
yiət edilməlidir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq ehtiyatların uçotu və qiymətləndirilməsinin təkmil-
ləşdirilməsi istiqamətlərini aktual məsələlərdən biri kimi hesab etmək olar. Bu məqsəd xidmət 
sferasında ehtiyatların qiymətləndirilməsini və uçotuna təsiri amillərinin əsas istiqamətlərinin öy-
rənilməsini vacib şərt kimi qarşıya qoyur. Təbii ki, göstərilmiş məqsəd aşağıdakı vəzifələrin həllini 
tələb edir: 

• ehtiyatların qiymətləndirilməsi və uçotunun metodoloji əsaslarının müəyyənləşdirilməsi; 
• ehtiyatların dövriyyəsinin təşkili və uçotunun aparılması; 
• xidmət sferasında ehtiyatların inventarizasiyası, yenidən qiymətləndirilməsi və uçotunun 
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aparılması metodlarının tədqiq edilməsi; 
  ehtiyatların iqtisadi aspektdən tanınması; 
  ehtiyatların hərəkətinin sənədlərlə rəsmiyyətə salınmasının təhlili; 
  ehtiyatların qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə metodiki yanaşmanın aparılması; 
  ehtiyatların müxtəlif növlərinin uçotunun təşkili və onlara nəzarətin gücləndirilməsi istiqa-

mətlərinin əsaslandırılması və s. 
Müasir dövrdə “Ehtiyatlar üzrə” 8 saylı Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına görə ehtiyatlara 

aşağıdakı aktivlər aid edilir[1]: 
•  müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı satış məqsədilə saxlanılan; 
•  satış üçün istehsal prosesində hazırlanmaqda olan; 
•  istehsal və ya xidmətlərin göstərilməsi prosesində sərf edilən xammal və material formasında 

çıxış edən. 
Təbii ki, maliyyə hesabatında ehtiyatlar haqqında aşağıdakı informasiyalar açıqlanmalıdır: 

•  ehtiyatların qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edilən uçot siyasəti; 
•  balans üzrə ehtiyatların ümumi dəyəri və müəssisənin müəyyən etdiyi hər bir təsnifat qrupu 

üzrə balans dəyəri; 
• ehtiyatların balans dəyəri (bu qiymət satışla bağlı xərclər çıxıldıqdan sonra ədalətli dəyərlə 
əks etdirilmişdir); 

•  dövr ərzində xərc qismində tanınan ehtiyatların məbləği; 
•  ehtiyatların silinməsinin qaytarılmasına gətirib çıxaran vəziyyətlər və hadisələr; 
•  öhdəlikləri təmin etmək üçün girov qismində istifadə edilən ehtiyatların balans dəyəri. 
Qeyd etmək lazımdır ki, ehtiyatlar vahid məqsədə xidmət etdikləri üçün onlar üzvi surətdə bir-

birindən asılıdır və qarşılıqlı əlaqədədir. Maddi-texniki təchizatın səmərəli təşkil olunması bü-
tünlükdə ölkə təsərrüfatında həmçinin ayrı-ayrı iqtisadi regionlarda istehsal vasitələri ehtiyatının 
səviyyəsi və quruluşundan, ehtiyatların optimal nisbətindən xeyli asılıdır. Maddi ehtiyat növlərinin 
optimallığı hər şeydən qabaq o deməkdir ki, ehtiyatların zəruri səviyyəsi mümkün qədər dəqiq 
müəyyən edilmiş olsun. Bu da bir tərəfdən xidmət sferasında fəaliyyətin fasiləsizliyini təmin etmiş 
olur, digər tərəfdən isə maddi ehtiyatların elmi cəhətdən əsaslandırılmış nisbətini müəyyənləşdirir.  

Maddi ehtiyatların formalaşmasına və onların həcminə məhsuldar qüvvələrin inkişafı və xüsu-
silə ixtisaslaşmanın dərinləşməsi əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu təsir qarşılıqlıdır. Yəni, müəssisələr 
arasındakı təsərrüfat əlaqələri genişləndikcə, mürəkkəbləşdikcə ehtiyatların kütləsi mütləq mənada 
çoxalır və əhəmiyyəti daha da artır. Bu zaman ehtiyatların həcmi mütləq həm dəyər və həm də 
nisbi ölçülərdə göstərilir. Ehtiyatın həcminin mütləq ölçüsü natural şəkildə ton, sentner, metr, 
ədəd, başqa sözlə materialın ölçülə biləcəyi ölçü vahidləri ilə müəyyən edilir. Ehtiyatın həcminin 
mütləq ölçülərlə verilməsinin böyük əhəmiyyəti var, çünki, bundan anbar təsərrüfatının səmərəli 
təşkili, xüsusilə maddi-texniki təchizatın planlaşdırılması işində istifadə olunur. Maddi ehtiyatın 
mütləq ölçüsü, hər şeydən əvvəl, bu və ya digər material növünün gündəlik məsrəf norması ilə 
bilavasitə əlaqəlidir. Materialların təyinatından asılı olaraq ehtiyat normaları xammal, əsas mate-
rial, yarımfabrikat, yanacaq, tara, avadanlıq, alət ehtiyatı və s. növlərə bölünür [2]. Bu normalardan 
da əsasən uçot işlərində və statistikada geniş istifadə edilir. 

Ehtiyatların uçotu Hesablar Planının 20-ci maddəsində əks etdirilir. Bu maddədə material eh-
tiyatları, istehsalat məsrəfləri, tikinti müqavilələri üzrə bitməmış tikinti işləri, hazır məhsul, mallar, 
satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər, digər ehtiyatlar və ehtiyatların dəyərinin azalmasına 
görə düzəlişlərlə bağlı ümumiləşdirilmiş məlumatlar təqdim olunur. Bu maddə aşağıdakı hesab-
lardan ibarətdir[3]: 

201 №li “Material ehtiyatları”; 
202 №li “İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri”; 
203 №li “Tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər”; 
204 №li “Hazır məhsul”; 
205 №li “Mallar”; 
206 №li “Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər”; 
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207 №li “Digər ehtiyatlar”; 
208 №li “Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər”. 
Ehtiyatların tanınması üçün baş verən hadisələrin kifayət qədər eyni tipdə olması xarakterikdir. 

Məhz buna görə də onları uçotda əks etdirmək üçün Respublika Dövlət Statistika Komitəsi tərə-
findən hazırlanılan tipik formalardan istifadə olunur. Müasir dövrdə Ehtiyatların hesabatlarda əks 
etdirilməsi qaydası “Ehtiyatlar üzrə” 8 saylı Milli Mühasibat Uçotu Standartları vasitəsilə tənzim-
lənir. Mühasibat uçotunun normativ tənzimlənməsi sistemində material ehtiyatlarının qiymətlən-
dirilməsi əsas yer tutur. Ehtiyatların düzgün qiymətləndirilməsi müəssisənin maliyyə nəticələrinin 
ədalətli təqdimatı baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ehtiyatların qiymətləndirilməsi zamanı 
buraxılan səhvlər həm Mənfəət və zərər haqqında hesabata, həm də Mühasibat balansının yekun 
göstəricilərinə təsir edir. Yaranma səbəblərinə müvafiq olaraq, ehtiyatların qiymətləndirilməsi za-
manı buraxılan kiçik səhv maliyyə hesabatlarında müəyyən dəyişikliklərə gətirib çıxarır [4]. 

 Bir sıra hallarda ehtiyatların qiymətləndirilməsi zamanı praktikada bir sıra problemlər meyda-
na çıxır. Hər bir maddənin dəyəri müəyyən olunaraq onun mümkün satış dəyəri ilə müqayisə olun- 
malıdır və satışda bu dəyərlə uyğunlaşdırılmalıdır. Çox zaman ehtiyatların qiymətləndirilməsi za-
manı onların dəyərinin təyin edilməsi çətin olur, əsasən də ehtiyatlar bitməmiş istehsal və ya hazır 
məhsul formasındadırsa. Bu zaman, “ilkin dəyər”-ə birbaşa və dolayı məsrəflər daxil olacaq. 

  Ehtiyatların uçotunda əsas məsələ, onlara çəkilmiş məsrəflərin aktiv kimi tanınmalı olan və 
gələcək dövrdə onların satışına kimi aktiv kimi saxlanılan dəyərinin müəyyənləşdirilməsidir. 

 Material ehtiyatları müəssisələrin dövriyyə aktivlərinin, digər sözlə əmlakın bir hissəsi olaraq 
aşağıdakı məqsədlərə görə istifadə edilir: 

• məhsul istehsalında, xidmətlərin göstərilməsində, işlərin yerinə yetirilməsində; 
• istisna olaraq satış üçün; 
• müəssisələrin idarəetməsində ehtiyaclar səbəbi ilə; 
• azqiymətli və tezköhnələn əşyalar kimi; 
• emal prosesi başa çatan hazır məhsullar qismində; 
• digər hüquqi və fiziki şəxslərdən mallar formasında əldə edilən və əlavə emala verilmədən 

satışa görə nəzərdə tutulan və digər səbəblər. 
Ehtiyatların əsas və köməkçi ehtiyatlara ayrılması şərti xarakter daşıyır. Ehtiyatlar mövcud olan 

iki dəyərdən ən aşağı dəyərlə qiymətləndirilməlidir: 
• ilkin dəyər; 
• mümkün xalis satış qiyməti. 
Ehtiyatların ilkin dəyərinə onların əldə edilməsi xərcləri, ödənilməyən vergilər, yükləmə, bo-

şaltma və qablaşdırma xərcləri, istehsal və ya emal xərcləri, məsləhət xidməti ilə bağlı xərclər və 
digər xərclər daxildir. Ehtiyatların əldə edilməsi üzrə məsrəflərə alış qiyməti, idxal rüsumları və 
digər vergilər, daşınma-boşaldılma, hazır məhsulların, xammal və materialların, eyni zamanda 
xidmətin göstərilməsi ilə birbaşa bağlı olan digər məsrəflər daxildir. Ticarət güzəştləri və digər 
analoji maddələr ehtiyatların tərkibinə daxil edilmir. Ehtiyatların ilkin dəyərinin qiymətləndiril-
məsində daha dürüst nəticəyə nail olmaq üçün tətbiq edilməsi məqsədəuyğun sayılan normativ 
məsrəflər metodu və ya pərakəndə satış qiyməti metodundan istifadə edilə bilər. Normativ məs-
rəflər metodu sərf edilən xammalın, materialların, əməyin səmərəliliyini və istehsal gücünün isti-
fadəsinin normativ dərəcələrini nəzərə alır. Onlar mütəmadi olaraq təhlil edilir və lazım gəldikdə, 
cari şərtlər nəzərə alınmaqla yenidən nəzərdən keçirilir. 
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TƏSƏRRÜFAT ƏMƏLİYYATLARININ UÇOTDA AVTOMATLAŞDIRILMASI 
 
XXI əsrdə insan fəaliyyətinin bütün sahələrində olduğu kimi mühasibat uçotunda da avtomat-

laşdırma və informasiya texnologiyalarının nailiyyətlərindən istifadə zəruridir, hətta bir çox hal-
larda icbaridir. 1985-ci ildə -Lotus‖ proqramının tətbiqi ilə başlanılan mühasibat uçotunun avto-
matlaşdırılması prosesi [5] növbəti dövrlərdə daha da inkişaf etdi. Müasir dövrdə mini, inteqrasiya 
olunmuş və avtomatlaşdırılmış mühasibat sistemi [1, s. 316] kimi növləri fərqləndirilən mühasibat 
proqramlarının tətbiqi müstəqilliyimizin ilk illərinə təsadüf edirdi və uçot prinsiplərinin uyğunluğu 
səbəbi ilə əksəriyyəti Rusiya istehsalı idi. [2, s.17-18] Bu gün, demək olar ki, bütün sahibkarlıq 
subyektlərində həm yerli (―AzMühasib‖, ―Günəş‖, ―Zirvə‖, ―SERP‖), həm də xarici 
(―1C‖, ―Mikro‖, ―Logo‖, ―Oracle‖, ―SAP‖) mühasibat uçotu proqramlarına rast gəlmək 
mümkündür. Sadalanan proqramların tətbiqi nəticəsində uçot prosesində səhvlərin azalması, xeyli 
zaman tələb edən eyni əməliyyatların daha  qısa  zamanda və bir  komandada icra olunması, döv- 
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riyyə cədvəllərinin, baş kitab qeydlərinin avtomatik icrası maliyyə hesabatlılığının operativliyini 
daha da yüksəltdi, mühasibat işinin səmərəliliyi yeni mərhələyə qədəm qoydu.  

Sözsüz ki, mühasibat uçotunda baş verən bu yenilik, özünü informasiya axınının növbəti mər-
hələsi olan təhlil və auditdə də büruzə verdi. Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması təhlil pro-
sesinin bütövlüyünə, obyektivliyinə və etibarlılığına nail olma vasitəsi kimi çıxış edir. İnformasiya 
bazası rolunda çıxış edən məlumatların çoxluğu və mürəkkəbliyi, ilkin məlumatların gündəlik 
strukturlaşdırılması və təhlilində müxtəlif metodlarından istifadə, eləcə də müəssisənin cari və gə-
ləcək vəziyyətini əks etdirən göstəricilərin hesablanmasının (proqnozlaşdırılması) kifayət qədər 
vaxt tələb etməsi kimi amillərin fonunda müəssisədə maliyyə təhlili prosesinin avtomatlaşdırılma-
sını və müvafiq kompüter texnologiyalarından istifadə olunmasını tələb edir.  

Təbii ki, təsərrüfat əməliyyatlarının qiymətləndirilməsi və avtomatlaşdırılması mühasibat uço-
tunda aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir[3]:  

- təsərrüfat subyektinin idarə olunması üçün maliyyə vəziyyəti və fəaliyyətinin nəticələrinin 
səmərəliliyi barədə vaxtında və etibarlı məlumatların formalaşdırılması;  

- təsərrüfat subyektinin mövcud vəziyyətinə təsir edən amillərin və səbəblərin müəyyənləşdi-
rilməsi;  

- təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziyyətinin sabitləşdirilməsi və yaxşılaşdırılması; 
- təsərrüfat subyekti barədə qəbul edilmiş qərarların əsaslandırılması.  
Hesab edirik ki, kompüter texnologiyalarının uçota tətbiq edilməsinin məqsədlərinə yuxarıda 

sadalananlarla yanaşı, müəssisənin maliyyə vəziyyətinin optimallaşdırılması metodlarının seçil-
məsi, bütün fəaliyyət növləri üzrə səmərəliliyinin artırılması ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi 
və proqnozlaşdırılması, xarici mühit amillərinin tədqiq olunması və makroiqtisadi tendensiyaların 
izlənilməsi, habelə müəssisənin kompleks maliyyə təhlilinin aparılması da aid edilməlidir.  

Aydın məsələdir ki, kompüter texnologiyalarının tətbiqi uçotun effektivliyini artırır, keçirilmə 
müddətinin azaldılması, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında çoxlu sayda informasiyadan istifa-
də imkanları, hesablamalarda səhvlərin azaldılması, vizual təqdimat imkanlarının genişlənməsi, 
modelləşdirmə və optimallaşdırma üsullarından istifadə edilməsinə gətirib çıxarır, bir sözlə, me-
xaniki üsullarla yerinə yetirilməyən imkanlar hesabına səmərəliliyin artmasını təmin edir. Bundan 
əlavə, xarici tərəflər üçün hesabat və digər məlumatların təqdim edilməsi, təhlil prosesində iyerar-
xik quruluşun təmin edilməsi və idarəetmənin bütün mərhələlərində müvafiq təhlil nəticələrinin 
operativ rejimdə əldə olunması, müəssisənin strategiyasına uyğun olaraq hədəf göstəricilərinin 
müəyyənləşdirilməsi və göstəricilərə nail olunmasına əsaslanan yanaşmaların tətbiq olunması 
kompüter texnologiyalarının tətbiq olunması nəticəsində meydana gələn üstünlüklərdəndir. Təhlil 
prosesində kompüter proqramlarından istifadə idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsini dəstəklə-
mək və mühasibat uçotu məlumatlarının işlənməsi üçün müəyyən metodik əsasların, alqoritmlərin 
mövcudluğunu nəzərdə tutur. Proqramlar üçün ilkin verilənlər müəssisələrin maliyyə hesabatları-
na, o cümlədən uçot sisteminə inteqrasiya edilmiş digər məlumatlarına əsaslanır. Məlumatların 
proqrama daxil edilməsi mexaniki və ya müəyyən hesabat formalarını yaradan hər hansı bir müha-
sibat proqramından idxal ilə mümkündür. Göstəricilər müəyyən müddət ərzində və ya bir neçə ay, 
rüb, il ərzində dinamik təhlil edilir, həmçinin artım tempi, nisbi və mütləq artım göstəriciləri he-
sablanır. Proqramın xarakteristikasına uyğun olaraq hər hansı valyuta üzrə yenidən qiymətləndir-
mə aparmaqla göstəricilər öyrənilə bilər.  

Mühasibat uçotu ilə bağlı yerli proqram məhsulları olsa da, əfsuslar olsun ki, maliyyə təhlili ilə 
bağlı yerli intellektual məhsullar yoxdur. Hazırda yerli bazarımızda mövqe tutan bu proqramların 
bəzilərində maliyyə təhlili üzrə modul və ya funksiya mövcud olduğu halda, əksəriyyətində digər 
proqramlara inteqrasiya halında məhdud imkanlardan istifadə etmək mümkün olur, yaxud ümu-
miyyətlə mümkün olmur. Buna görə də, tədqiqatın bu hissəsində xarici proqram məhsullarının 
yerli bazara tətbiqi və funksional imkanları araşdırılacaqdır.  

Mühasibat uçotunda istifadə olunan proqramların içərisində Qərbdə yaradılmış texnoloji məh-
sullar üstünlük təşkil edir desək, yanılmarıq. Burda kiçik və məhdud analitik alət kimi istifadə 
olunan ―MS Excel‖-dən peşəkar bilik tələb edən ERP proqramlaradək analitik prosesdə istifadə 
olunur. Geniş yayılmış proqramlardan biri -SAS Analytics‖dir. SAS (Statistical Analysis System 



60 

- Statistik Təhlil Sistemi) İnstitutu tərəfindən məlumatların idarə edilməsi, inkişaf etmiş çoxdəyi-
şənli təhlillərin və proqnozlaşdırma analitikası üçün hazırlanmış statistik bir proqram paketidir. 
SAS proqramlarında məlumatları əldə edən və idarə edən DATA, məlumatları təhlil edən PROC 
addımları var, həmçinin prosesin sazlanması üçün müvafiq inzibatçılara ehtiyac vardır. [4]  

-SAS Analytics‖ əsasən böyük məlumat dəstləri üzərində işləyir. Proqramın köməyi ilə aşağı-
dakı məlumatlar üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparıla bilər:  
 məlumatların idarə olunması; 
 statistik təhlil;  
 mükəmməl qrafika ilə hesabat hazırlanması;  
 biznes planlaşdırma;  
 əməliyyat tədqiqatı və layihə idarəetmə;  
 keyfiyyətin yaxşılaşdırılması;  
 məlumatların çevrilməsi;  
 məlumatların yenilənməsi və dəyişdirilməsi.  
Eyni zamanda, SAS manipulyasiyaların müəyyənləşdirilməsi üçün çərçivəyə malikdir ki, çər-

çivənin əsas funksionallığı müxtəlif tətbiqlər, şəbəkələr və tərəfdaşlar arasında əməliyyatların mo-
nitorinqi və ehtimal olunan kənarlaşmaların aşkarlanması üçün analitik proseduralardan istifadə 
etməkdən ibarətdir. SAS məlumatları HTML, PDF, XLS, RTF və digər formatlarda yayımlana 
bilər. Avtomatik olaraq təhlil aparmaq üçün kod yaradır və istifadə etmək üçün SAS proqramlaş-
dırma təcrübəsinə ehtiyac duyulmur. Proqramın bu üstünlükləri ilə yanaşı, qiymət, quraşdırma və 
xidmət göstərilməsi ilə bağlı ciddi maliyyə vəsaiti tələb etməsi, həmçinin də müəyyən peşəkarlıq 
səviyyəsinə ehtiyac duyulması bütün iqtisadi subyektlər tərəfindən istifadə edilir. 
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Резюме 
В статье отражена необходимость использования достижений автоматизации и инфор-

мационных технологий в бухгалтерском учете, суть применения различных программ в 
бухгалтерском учете. При этом с помощью программы были проанализированы различные 
направления операций с данными. 
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Summary 

The article reflects the need to use the achievements of automation and information technology 
in accounting, the essence of the application of various programs in accounting. At the same time, 
various directions of data operations were analyzed with the help of the program. 
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İNVESTİSİYALARIN SƏMƏRƏLİLİYİ VƏ ONUN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
İnvestisiya - gəlir əldə etmək məqsədi ilə uzunmüddətli kapital qoyuluşudur. Bütün dünyada 

həm inkişaf etməkdə olan və həm də inkişaf etmiş ölkələrdə investisiyalar qoyulur. 
Hər il dünya təsərrüfatında 2.0-3 trl. ABŞ dolları dəyərində ivestisiya qoyuluşları həyata keçi-

rilir. Əsas investisiya ixrac edən ölkələr dünyanın inkişaf etmiş 7 sənaye ölkəsidir - ABŞ, Fransa, 
Almaniya, İngiltərə, İtaliya, Yaponiya və Kanada. 

ABŞ-dünyada ən böyük investisiya ixrac edən və eyni zamanda digər ölkələr tərəfindən inves-
tisiyalaşdırılan ölkədir. 

Əsasən investisiyalar ayrı-ayrı ölkələrdə islahatların aparılmasına, o cümlədən, istehsal və xid-
mət sahələrinin özəlləşdirilməsinə sərf olunur. Özəlləşdirmə prosesi dünyanın müxtəlif ölkələrin-
də aparılır. Hindistan və Vyetnam, Cənubi və Latın Amerikası ölkələri, Qərbi və Şərqi Avropa 
ölkələri, Baltikyani və MDB ölkələrində bu proses davam edir. Bu prosesin tənzimlənməsi ilə 
Ümumdünya Bankı və BVF məşğul olur. 

Müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatında islahatlar prosesinə onlar arasındakı müxtəliflik təsir göstə-
rir. Beynəlxalq miqyasda ölkələrin iqisadi inkişaf səviyyəsini ölçmək üçün əhalinin sayına düşən 
ÜDM həcmindən istifadə olunur. ÜDM göstəricisi beynəlxalq təsnifata əsaslanır. Məsələn, belə 
ki, ÜDM-in həcmi 6-7 miyard dollar və yuxarı olarsa, bu, inkişaf etmiş ölkələrə aiddir. Bu zaman 
ÜDM-in istifadə olunma istiqamətlərini nəzərdən qaçırmaq olmaz. Əgər istehsal həcminin artımı 
həmin ölkənin əhalisinin artım tempini üstələyirsə, onda ÜDM orta həyat səviyyəsini qaldırmış 
olur. 

Ümumdünya Bankı iqtisadiyyatda dörd islahat modelini fərqləndirir. 
1. Postsosialist sənaye modeli - bu model əvvəllər mərkəzləşmiş qaydada planlaşdırma və 

bölüşdürmənin həyata keçirildiyi MDB ölkələri və Baltikyani ölkələr üçün xarakterikdir. 
2. Latınamerika modeli - iqtisadi sabitliyin və ticarətin liberallaşdırılmasının birləşməsi ilə xa-

rakterizə olunur. Bu, Latın Amerikası, Cənub-Şərqi Asiya, Yaxın Şərq və Şimali Afrikanın əksər 
ölkələrini əhatə edir. 

3. Afrika modeli - Afrika ölkələrində islahatların aparılmasını əhatə edir. Bu ölkələrin iqtisa-
diyyatında aparılan islahatlar iqtisadi geriləmənin qarşısını almaqdan ibarətdir. 

4. Asiyanın aqrar ölkələri modeli (Çin, Vyetnam) - Filippin və digər bu kimi ölkələr balanslaş- 
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dırılmış artımla iqtisadi model həyata keçirirlər. Onlar kənd təsərrüfatının prioritet inkişafında dig-
ərlərindən fərqlənir. Belə ki, İndoneziya , Malaziya, Tayland yüngül və ağır sənayenin inkişafının 
dəqiq texnologiya ilə keçidini nəzərdə tuturlar. 

ABŞ-da investisiya fəaliyyəti nisbətən sabit xarakter daşıyır. Amerika kompaniyaları - proqram 
təminatından başlayaraq biotexnologiya və xalq təsərrüfatına elektron sistemlərlə xidmətə qədər 
yüksək texnologiyanın işlənib hazırlanması baxımından birinci yeri tuturlar. ABŞ-da insan amilinə 
çoxlu investisiya qoyulur. 

İşləyənlərin çoxu sahibkarların tələbləri ilə əlaqədar olaraq öz ixtisaslarını artırırlar. Onlar yerli 
kolleclərdə və texniki məktəblərdə təhsil alırlar. Məsələn, kompüterdən istifadə edənlər digər işləy-
ənlərdən orta hesabla 15% çox, kollec bitirənlər isə orta təhsillilərdən 70% çox gəlir əldə edirlər. 
Bütün bunlar keyfiyyətin artırılmasına və ardıcıl olaraq, buraxılan məhsulun rəqabət qabiliyyətinin 
artırılmasına imkan verir. İqisadi islahatlarda Yapon modelinin xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, 
onun müasir səviyyəyə gəlib çatmasında xarici kapital əhəmiyyətli rol oynamayıb. Bunun əsas sə-
bəblərindən biri yaponların qənaətcilliyidir. Qənaətin yüksək tempi bütünlükdə investisiyanın yük-
sək tempini saxlamağa imkan verir. Yaponların cari əməliyyatlar üzrə ödəmə balansında müs-bət 
saldo qalır. Bu resursların bir hissəsi yenidən invstisiyalaşdırmaya istiqamətlənir. Məsələn: Asiyaya, 
Asiya ölkələri ilə ticarətdə tez artan müsbət saldo bu investisiyaların maliyyələşməsinə imkan verir. 

ÜDM yuxarıda göstərilmiş ölkələrdə yaradılan son məhsulun, əmtəə və xidmətlərin dəyərini 
xarakterizə edən yekun göstəricidir. O, müxtəlif ölkələrin iqtisadi strukturlarını, iqtisadi inkişafın 
tempini və səviyyəsini, əmək məhsuldarlığını və həyat səvviyəsini əks etdirir. 

Sənayecə inkşaf etmiş ölkələrdə 1995-ci illərdə ÜDM-in artımı 2-3,5%, Sakit okean regionunda 
isə 6,5-10% təşkil etmişdir. İqtisadi artımın belə yüksək tempi burada uzun illər qoruyub saxlanılır, 
ancaq bu regiona dünya ÜDM-inin yarısı düşür. Burada əhalinin böyük hissəsi yaşayır və mühüm 
xammal ehtiyatları burada yerləşir. 

Hər bir ölkənin, regionun iqtisadi müvəffəqiyyətləri çoxlu amillərlə: resursların və ehtiyatların, 
inkişaf modelinin, problemlərin və imkanların mövcudluğu və s. ilə müəyyən olunur. 

Hər bir ölkə iqtisadi inkişafın müəyyən mərhələsində təkcə iqtisadi və elmi-texniki potensialla 
deyil, öz ənənələri, insanların düşüncə tərzi və s. ilə özünə yer tutur. İqtisadi artımın mənbələri 
arasında siyasət də az əhəmiyyət daşımır. Ayrılıqda hər bir müəssisənin və bütövlükdə cəmiyyətin 
tələbatını düzgün və vaxtlı-vaxtında əks etdirməklə o, iqtisadi artımı aktivləşdirə bilər. Təkcə in-
vestisiyanın həcmləri öz-özünə iqtisadi artımın problemlərini həll edə bilmir. Əsas lazımdır ki, 
onlar nə qədər səmərəli istifadə olunur. 

İnvestisiyanın planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin nəticələri investisiya layihələri adlanır. 
Bununla yanaşı olaraq, istənilən layihəni reallaşdırmazdan əvvəl onu seçirlər. Sonra isə onu layi-
hələndirir, hesablayır və müəyyənləşdirirlər. Başlıcası isə, onun səmərəliliyini qiymətləndirirlər. 
Bu ilk öncə layihəyə çəkilən xərclər və onun həyata keçirilməsi nəticələri əsasında qiymətləndiri-
lir. Bu məqsədlə layihə qərarlarının hazırlanması və əsaslandırılması üçün istifadə olunan meto-
doloji vasitələrin məcmusu kimi investisiya layihələrinin təhlili və ya layihə təhlili istifadə olunur. 

İnvestisiya qərarlarının qəbul edilməsi prosesində layihə təhlilinin cəlb edilməsi ona görə vacib-
dir ki, bu seçim qeyri müəyyən şəraitdə həyata keçirilir. Təhlil olunacaq obyektin vəziyyəti haq-
qında tam və ya müəyyən qədər informasiya olmadıqda vəziyyət mürəkkəbləşə bilər, yəni xarici 
və daxili mühitin təsiri altında onun vəziyyətində bu və ya digər mürəkkəb hadisələr baş verir. 
Belə bir təhlilin prosedurası və metodları layihələndirmə promlemlərinin altenativ həll variantla-
rının gətirilməsinə, onlardan hər birinə görə qeyri-müəyyənliyin aşkara çxarılmasına və səmərəli-
liyin bu və ya digər meyarları ilə onların müqayisəsinə istiqamətlənibdir. 

Layihə təhlili hər şeydən əvvəl investisiya layihəsinin həyata keçirilməsinə və onun reallaşma-
sından əldə olunacaq qazanca düşən xərclərin müqayisəsini əks etdirir. Ancaq istənilən layihədən 
əldə olunan qazanc və onun həyata keçirilməsinə çəkilən xərclərin çoxsaylı olması hesablanmanı 
mürəkkəbləşdirir. Nəticədə isə, gəlirliyin müəyyən edilməsi investisiya layihəsinin bütün mərhələ 
və fazalarını əhatə edən uzun, çoxmərhələli və əməktutumlu bir prosesə çevrilir.Təhlil layihənin 
işlənib  hazırlanmasının bütün  mərhələlərində və xüsusilə  də texniki-iqtisadi  əsaslandırma və ya  
investisiya layihəsinin biznes planın tərtib olunması zamanı yerinə yetirilir. 
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İnvestisiyalaşdırma ilə əlaqədar fəaliyyət üçün başlanğıc nöqtə dövründən əvvəl həyata keçiri-
lən layihənin reallaşma imkanlarının təhlilidir. İnformasiyanın kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi 
üçün istifadə olunan bu başlıca alət layihənin ideyasının konkret təhlilə çevrilməsi üçün zəruridir. 
İnvestisiya imkanlarının müəyyən edilməsinə (təbii və digər resursların təhlili əsasında yenidən 
olunmuş investisiyalaşdırma imkanları haqqında informasiya təchizatı yolu ilə) investisiya fond-
larının (digər institutların) səfərbər olunması, bir neçə istehlak mallarına olan potensial tələbat, 
yeni yaradılan istehsalatların (obyektlərin) ətraf mühitə təsiri (milli və xarici iqtisadiyyatın digər 
sektorları ilə mümkün qarşılıqlı əlaqələri), diversifikasiya imkanları, ümumi investisiya konyunk-
turası, sənaye siyasəti, ixrac imkanları, əmək və material resursları ilə təminatı daxildir. 

Bu mərhələdə onu bilmək lazımdir ki, burada investisiya layihəsinin bütün iştirakçılarının fəa-
liyyət şəraiti və nəticələri müqayisə olunur. Burada mühüm əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, istehsal 
prosesinin xərc strukturunda və həcmində mövcud dəyişikliklər və nəticələr layihəni reallaşdırma-
dan tez-tez baş verir. Bu faktın inkar edilməsi yanlış nəticələrə və qərarlara gətirib çıxara bilər. 

Deməli, investisiyalaşma - kapital yatırımları baxımından istənilən cəmiyyət üçün əvəzolunmaz 
əhəmiyyətə malikdir. Həmçinin, bu proses gələcək ilə bilavasitə bağlı olur. Bugünkü cəmiyyətin 
durumunu, keçmişdə olan layihələrin uğurlu nəticəsi kimi qəbul etmək olar. Hal-hazırda işə qoy-
ulmuş bugünkü layihələr gələcəkdə öz nəticəsini verəcək və dəyərləndiriləcəkdir. Buna görə də 
uzunmüddətli investisiya layihələrinin tətbiqində elə dəqiq hesabatlar aparmaq lazımdır ki, sosial-
ictimai cəhətdən cəmiyyətə minimum dərəcədə az ziyan dəysin. Buna görə də hər bir vətəndaşın 
borcudur ki, layihələndirmədə şəxsi maraqlardan öncə, ictimaiyyətə olan təsirinin mümkün qədər 
mənfi olmamasına nəzər yetirsin. 

Bu işdə ümumdünya maliyyə təşkilatları, o cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün - YU-
NİDO, EBRR, ASİA BANKI öz invetisiyalarının müsbət nəticə verməsindən ötəri layihə prinsip-
lərinə kapital yatırımları həyata keçirirlər. 

Beləliklə, layihə dedikdə ilk növbədə aşağıdakı müddəaları bilmək lazımdır: 
 konkret nəticələrə nail olmaq üçün məqsədin düzgün qiymətləndirilməsi; 
 müəyyən, bir-biri ilə əlaqəli olan hərəkətlərin düzgün idarə edilməsi; 
 layihənin başlanma və bitmə vaxtlarının dəqiq təyin edilməsi. 
Yuxarıda deyilənlərdən çıxış edərək demək olar ki, layihə fəaliyyəti‖ və investisiya fəaliyyəti‖ 

arasında ziddiyyət yoxdur. 
Layihələrin idarə edilməsinə aparılmış mövcud elmi işlərin çox böyük köməyi dəymişdir. Belə 

ki, bu işlərdə alimlər layihənin idarə edilməsində metodoloji təşkilatçılığın, planlaşdırılmanın, ida-
rəetmənin, insanların və maddi vəsaitlərin layihənin həyatı dövrünə təsiri baxımından mütləq diq-
qət verilməsini vacib saymışlar. Alimlər öz mülahizələri ilə demək istəyirdilər ki, investisiya layi-
həsinin səmərəliliyini atırmaq üçün yeni, təkmilləşdirilmiş metodların, texnika və texnologiyaların 
tətbiqi çox vacibdir. 
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Эффективность инвестиций и ее оценка 
Резюме 

Инвестиция - это долгосрочное вложение с целью получения дохода. Во всем мире ин-
вестиции делаются как в развивающихся, так и в развитых странах. 
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Investment efficiency and its evaluation 
 

Summary 
An investment is a long-term investment in order to generate income. All over the world, inve-

stments are made in both developing and developed countries. 
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KOMMERSİYA BANKLARINDA İDARƏETMƏ UÇOTUNUN KONSEPSİYASI 
 

İdarəetmə uçotu konsepsiyası bir təşkilatda idarəetmə və uçotun anlayışı, mahiyyəti, məzmunu, 
məqsədləri, vəzifələri, meyarları, prinsipləri və idarəetmə metodlarını müəyyənləşdirmək ilə bağlı 
fikir sistemidir. İdarəetmə uçotunun tərifi və aynalı görünüşü kimi büdcələşmə tez-tez müzakirə 
mövzusu olur. Müxtəlif ekspertlər idarəetmə uçotunu fərqli başa düşürlər və ona görə də fərqli 
məqsədlər qoyurlar. Məsələn, geniş filial şəbəkəsi olan bir bank ayrı-ayrı bölmələrin fəaliyyətinə 
əlavə nəzarət funksiyalarını idarəetmə uçotu və büdcə sisteminə tətbiq edəcək, həmçinin filialların 
əsas təşkilatla əlaqələndirilməsi səviyyəsinin artırılmasını təmin edəcək. 

Başqa bir bankda əsas məqsəd, inzibati xərcləri optimallaşdırmaq, bankın və onun bölmələrinin 
normal fəaliyyətinin operativ şəkildə dəstəklənməsi üçün bir vasitə yaratmaqdır. Komanda ruhunu 
və motivasiyasını artırmaq istəyən bir kredit təşkilatı da bir rəhbərlik uçot və büdcə sistemi tətbi-
qinə başlaya bilər. “İdarəetmə uçotu” konsepsiyası XX əsrin əvvəllərində inkişaf etmiş Qərb ölkə-
lərində yaranıb. Qərb praktikasında büdcə idarəetmə uçotunun fənlərindən biridir. 

İdarəetmə uçotu və maliyyə uçotu arasındakı fərq istifadəçi auditoriyasındadır. Bankda maliyyə 
uçotu xarici istifadəçilərə, vergi orqanlarına, səhmdarlar və s. yönəldilirsə, onda idarəetmə - daxili 
idarəetmə, yəni bankın rəhbərliyinə yönəldilir. 

Məsələn, müəyyən bir müştərinin rentabelliyi haqqında hesabat heç vaxt maliyyə uçotunun bir 
hissəsi olmayıb və olmayacaqdır. Amma effektiv bir müştəri və tarif siyasəti qurmaq üçün belə 
hesabat lazımdır və ya başqa bir nümunə - kredit təşkilatlarının etibarlı hesabatıdır. 

Müasir idarəetmə uçotu konsepsiyaları şirkətin rəhbərliyində strateji vəzifələrin rolunun artırıl-
masına və bununla da idarəetmə və nəzarət fəaliyyətində qeyri-müəyyən amillərin nəzərə alınma-
sına böyük diqqət yetirir. Bu yanaşmada şöbələrin və funksional blokların fəaliyyətinin qiymət-
ləndirilməsi, strateji idarəetmə və maddi, maliyyə və insan resurslarının optimal istifadəsini təmin 
edən sistem daxil olmaqla, biznesin idarə edilməsinin bütün sistemini təşkil edir. Qeyd etmək la-
zımdır ki, idarəetmə konsepsiyasının təsviri idarəetmə uçotu, onun məqsəd və vəzifələri hər bir 
müəssisə və xüsusilə də kredit təşkilatı üçün fərdi ola bilər. Bu, müəssisələrdə idarəetmənin uço-
tunun təşkilinin praktik yönümündəki dəyişikliklər haqqında tarixi məlumatlarla sübut edilir. 

Ümumi mənada, idarəetmə uçotu konsepsiyası bu əsasda idarəetmə qərarları qəbul etmək və 
təşkilatın maliyyə göstəricilərini optimallaşdırmaq üçün lazımi idarəetmə imkanları çərçivəsində 
təsərrüfat fəaliyyətinin xərcləri və nəticələri haqqında məlumatların uçotu, planlaşdırılması, idarə  
edilməsi, təhlili sistemi kimi başa düşülür.  

Müasir idarəetmə uçotunun məzmunu, məqsədləri və vəzifələri barədə verdikləri məlumatları  
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ümumiləşdirsək, onda aşağıda göstərilənləri demək mümkündür: 
1) xərclərin hesablanması; proqnozlaşdırma, planlaşdırma və s. hesabat dövrünün dövri xərc-

lərinin uçotu; uzunmüddətli biznes inkişafı üçün xərclərinin planlaşdırılması və uçotu; 
2) müxtəlif strukturlarda, bölmələrdə məhsullar, bölmələr, normalara və təxmini qiymətlərə 

görə yayınmalar, göstəricilərin dinamikası və s.; 
3) sahələrdə, bölmələrdə, seqmentlərdə, məsuliyyət mərkəzlərində gəlirlərin və fəaliyyət nə-

ticələrinin planlaşdırılması, uçotu və təhlili və s.; 
4) müəssisə fəaliyyətinin əməliyyat fəaliyyətində istifadə edilməsi, monitorinqi aparmaq və 

heyəti təşviq etmək üçün daxili kəmiyyət məlumatlarının formalaşdırılması; 
5) müəyyən bir təşkilatın idarə edilməsi (bununla əlaqədar, idarəetmə uçotu sistemi bütünlüklə 

olan normalar və standartlar ilə tənzimlənə bilməz).  
Şirkətin fəaliyyətinin şərtlərinə uyğun olaraq yaxşı idarə olunan mühasibat uçotu yalnız möv-

cud işin nəzarətini deyil, gələcəkdə də nəticələrini yaxşılaşdırır. 
Daxili kommersiya banklarında idarəetmə uçotu, müəyyən bir bankın təyin etdiyi məqsədlərə 

əsasən, idarəetmə uçot sisteminin tətbiqi ilə praktik olaraq müxtəlif yollarla həyata keçirilə bilər. 
Məsələn, geniş filial şəbəkəsi olan bir bank idarəetmə uçot sisteminə filialların fəaliyyətinin 

monitorinqini və baş ofis və filiallar arasında əlaqələndirmə və qarşılıqlı əlaqə səviyyəsinin artı-
rılması funksiyalarını tətbiq edə bilər; universal orta ölçülü bank idarəetmə uçot sisteminə inzibati 
xərclərin optimallaşdırılması və bölmələrin effektivliyinə əməliyyat nəzarəti funksiyalarını tətbiq 
edə bilər. Buna baxmayaraq, bankda idarəetmə uçot sisteminin qurulmasının ümumi məqsədi ida-
rəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və icrasının monitorinqi üçün məlumatların toplanması, emalı 
və təqdim edilməsi ilə idarəetmənin effektivliyinin təmin edilməsi kimi müəyyən edilə bilər. 

İdarəetmə uçotunun vəzifələri belə ola bilər: bankın biznes planının əsaslandırılması və həyata 
keçirilməsi, marketinq sisteminin təhlili, bank xərcləri ilə gəlir arasındakı əlaqələrin təhlili, bankın 
gələcək inkişafı üçün iqtisadi potensialının kəmiyyət qiymətləndirilməsi, təhlükəsizliyi təmin et-
məyən risklərin səbəblərini müəyyənləşdirmək üçün ən etibarlı məlumat əldə etmək, kredit təşki-
latının kapitalı, onun likvidlik və ödəmə, bütövlükdə bank və onun ayrı-ayrı şöbələri, maliyyə 
məsuliyyət mərkəzlərinin effektivliyini müəyyən etmək üçün bankın biznes planının əsaslandırıl-
ması və həyata keçirilməsi, marketinq sisteminin təhlili, bank xərcləri ilə gəlir arasındakı əlaqələ-
rin təhlili. İdarəetmə uçotu dörd əsas idarəetmə funksiyasını yerinə yetirməyə imkan verir: 

1) cari fəaliyyət haqqında məlumatların yığılması; 
2) planlaşdırma və büdcənin təşkili; 
3) nəzarət; 
4) təhlil. 
İdarəetmə uçotu bankın rəhbərliyinə əsaslanır, alınan məlumatların təhlilini, həmçinin bankda 

hazırkı vəziyyətlə planlaşdırılan vəziyyətin müqayisəsini həyata keçirir və səmərəli idarəetmə qə-
rarları qəbul etməklə, xarici ətraf mühitin dəyişən tələblərinə tez cavab verir. 

İdarəetmə uçotu həmçinin bankın işini təhlil etməyə və onun inkişafını proqnozlaşdırmağa im-
kan verən əməliyyatlar və xərclər haqqında məlumatların dəyişdirilməsi qaydaları sistemi kimi də 
müəyyən edilir. 

İdarəetmə uçotunun əsas məqsədlərindən biri bank gəlirlərinin artırılmasıdır, bu da xərclərin 
azalması ilə əldə edilə bilər. Bankda idarəetmə uçotu - bankın fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haq-
qında informasiyaları mütəxəssislərə və rəhbərliyə təqdim etmək məqsədilə bu informasiyaların 
toplanması, təhlili və emalı üçün bir sistemdir. Banklarda idarəetmə uçotu sistemindən istifadə 
etmək zəruriliyini müəyyən edən əsas amillər aşağıdakılardır: 

• gələcək inkişafı və planlaşdırılmasını dəstəkləmək; 
• əməliyyatların faktiki nəticələri və proqnozlaşdırılan əməliyyatlar barədə məlumatları əldə 

etmək; 
- fərdi bank məhsullarının müqayisəli təhlili üçün ehtiyac; cari risklərin idarə edilməsinə ehtiyac; 
- bank məhsullarının bir xəttinin qiymətinin müəyyənləşdirilməsi, habelə yeni bir işin genişlən-

dirilməsi və ya əldə edilməsi barədə qərar qəbul etmək. 
İdarəetmə  uçotu  və  büdcənin  icrasında  ciddi  bir  məsələ  idarəetmə  alətlərinin  dərinliyini  
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müəyyən etməkdir. 
Bankın bütövlükdə fəaliyyətini planlaşdırmaq və maliyyə məsuliyyət mərkəzlərinin büdcələrini 

tərtib etmək başqa bir şeydir. 
Ayrı-ayrılıqda, “büdcə” konsepsiyasının təfsirində mövcud fərqlər qeyd edilməlidir. Bir fərq 

bütövlükdə ümumi biznes xərcləri və ya bankın gəlir və xərclərinin büdcələrini planlaşdırma əsa-
sında büdcə təşkil etməkdir. Digər bir fərqli konsepsiya isə yalnız gəlir və xərclərin büdcəsini 
deyil, bankın aktiv və öhdəliklərini də əhatə edən kompleks bir büdcədir. Büdcənin həyata keçi-
rilməsində üst səviyyə rəhbərliyin kifayət qədər maraqlarının olmaması ciddi problemdir. 

İnkişaf edilmiş konsepsiyaya əsasən kommersiya bankında idarəetmə uçot sisteminin tətbiqinin 
aşağıdakı mərhələləri təklif edilmişdir: 

1) Bank fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üzrə Komitənin kommersiya ban-
kında yaradılması; 

2) İdarəetmə mühasibat uçotunun informasiya mənbələrinin qiymətləndirilməsi və kommersiya  
bankında siyasətin, proqramın və idarəetmə uçot sənədlərinin paketinin hazırlanması; 

3) Bankda mənfəət mərkəzləri, biznes mərkəzləri, infrastruktur mərkəzləri, maliyyələşdirmə 
mərkəzi və xərclərin uçotu və bankın kommersiya bankının məsuliyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi; 

4) Bank əməliyyatları və bank məhsulları üzrə xərclərin uçotunun təşkili. İdarəetmə mühasi-
batlarının məzmununun açıqlanması üçün biz “idarəetmə” termini şərhinə müraciət edirik. İdarə-
etmə subyektlər tərəfindən qəsdən, məqsədyönlü olaraq insanlara və iqtisadi obyektlərə cəlb et-
mək, onların hərəkətlərini yönəltmək və istənilən nəticələr əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilir. 
İdarəetmə istehsalın vəziyyətinə dair məlumat və məlumatların mövcudluğunu nəzərdə tutur. 
Müəssisənin işçi heyətinin davranışlarına dair bir sıra informasiya prosesləri və təsirləri, icrası 
qaydası müəyyən qaydalar və təlimatlarla tənzimlənir. 

Mühasibat konsepsiyası aşağıdakı mənalarda nəzərə alınır: 
- Yerli idarəetmə ədəbiyyatında bir çox hallarda insanlar idarəetmədən danışdıqda adətən bu 

konsepsiyanın iki tərəfini nəzərə almışlar;  
- İdarəetmə bir quruluş kimi (idarəetmə statikası) və idarəetmə prosesi (idarə dinamikası); 
- İdarəetmə (daxili) uçotu idarəetmənin müxtəlif səviyyələrində daxili analiz, planlaşdırma, nə-

zarət və qərar qəbuletmə üçün məlumatların hazırlanmasını və təmin edilməsini təmin edən bir 
sıra metod və prosedurlardır. 
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Понятие управленческого учета в коммерческих банках 
 

Резюме 
Понятие управленческого учета - это система представлений, связанных с определением 

понятия, сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 
менеджментом и бухгалтерским учетом в организации. 
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Summary 
The concept of management accounting is a system of ideas related to defining the concept, 

essence, content, goals, objectives, criteria, principles and management methods of management 
and accounting in an organization. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА КАК ПРОЦЕДУРЫ АУДИТА 

 
Сущность аудита как инструмента получения информации о финансовой деятель-

ности предприятия. В условиях развития рыночных отношений всё больше увеличивает-
ся необходимость в достоверных учётных данных, отражающих реальное финансовое со-
стояние предприятия. Информация о финансовой деятельности предприятия находит своё 
отражение в финансовой отчётности. Использование данной отчетности предоставляет ин-
формацию о текущем финансовом состоянии организации учредителям, акционерам, нало-
говым органам, банкам, поставщикам и другим физическим и юридическим лицам, а также 
информацию об эффективности ее деятельности и перспективах развития. Это также необ-
ходимо для обеспечения нужной степени достоверности и объективности информации и 
обеспечения его соответствия закону. Получению этих сведений содействует аудит.   

Аудит представляет собой независимый вид экономического контроля, цель которого 
заключается в установлении степени достоверности финансовой отчётности коммерческих 
и некоммерческих предприятий и согласовании соответствующих существующему законо-
дательству операций.  

Развитие аудита в нашей стране сопровождается с проблемами его применения. Посто-
янный рост числа соперников на рынке аудиторских услуг обуславливает необходимость 
обладания полной и достоверной информацией в данной сфере. Это необходимо для фор-
мирования базы постоянных клиентов.  

Аудитор может сделать правильные выводы о финансовой деятельности предприятия 
только при наличии отчетности с высокой степенью достоверности, что подразумевают ме-
ждународные стандарты аудита. Основным инструментом для этого служит финансовый 
анализ, с помощью которого можно объективно оценить внутренние и внесние отношения 
анализируемого объекта, а затем по его результатам принять верные экономически обосно-
ванные управленческие решения.   

Роль и значимость финансового анализа в системе аудита. Финансовый анализ пред-
ставляет собой процесс, основанный на изучении данных о финансовом состоянии и результа-
тах деятельности предприятия в прошлом с целью оценки перспективы его развития. Таким 
образом, главной задачей финансового анализа является снижение неизбежной неопределен-
ности, связанной с принятием экономических решений, ориентированных в будущее.  
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Финансовый анализ дает возможность оценить:  
– имущественное состояние предприятия;  
– степень предпринимательского риска, в частности возможность погашения обяза-

тельств перед третьими лицами;  
– достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций;  
– потребность в дополнительных источниках финансирования;  
– способность к наращиванию капитала;  
– рациональность привлечения заемных средств;  
– обоснованность политики распределения и использования прибыли;  
– целесообразность выбора инвестиций и др.  
В современных экономических условиях постоянно меняется целевая направленность 

финансового анализа. Финансовый анализ является действенным элементом аудита. Прак-
тически все пользователи финансовой отчетности предприятия применяют методы финан-
сового анализа для принятия решений. 

Он основан на расчете абсолютных и относительных показателей, характеризующих раз-
личные аспекты деятельности предприятия и его финансовое положение. Однако главное 
при проведении финансового анализа не расчет показателей, а умение трактовать получен-
ные результаты.  

Собственники анализируют финансовые отчеты с целью повышения доходности капи-
тала, обеспечения стабильности положения фирмы. Кредиторы и инвесторы анализируют 
финансовые отчеты, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам. Качество при-
нимаемых решений в значительной степени зависит от качества их аналитического обосно-
вания [1, с. 138-143].  

Таким образом, основной целью финансового анализа является получение небольшого 
числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную 
картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в струк-
туре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом аналитика и 
управляющего (менеджера) может интересовать как текущее финансовое состояние пред-
приятия, так и прогноз на ближайшую или отдаленную перспективу, то есть ожидаемые 
параметры финансового состояния [2, с. 972-974].  

Цели анализа достигаются в результате решения определенного взаимосвязанного набо-
ра аналитических задач. Аналитическая задача представляет собой конкретизацию целей 
анализа с учетом организационных, информационных, технических и методических воз-
можностей проведения этого анализа. Основными факторами являются объем и качество 
исходной информации. Управленческие решения финансового характера точны настолько, 
насколько объективна информационная база. При этом надо иметь в виду, что периодиче-
ская финансовая отчетность предприятия - это лишь “сырая” информация, подготовленная 
в ходе выполнения на предприятии учетных процедур.  

Чтобы принимать управленческие решения в области производства, сбыта, финансов, 
инвестиций и нововведений, руководству нужна постоянная осведомленность по соответ-
ствующим вопросам, возможная лишь в результате отбора, анализа, оценки и концентрации 
исходной “сырой” информации [3, с. 207-209].  

Все управленческие решения, принимаемые на уровне организаций, должны быть опти-
мальными, обоснованными и мотивированными. С целью принятия оптимальных управ-
ленческих решений проводится оперативный, текущий и перспективный анализы. Каждый 
из них связан с определенной функцией управления и планирования. Принятие решений 
требует разработки нескольких вариантов решения экономических ситуаций, их обоснова-
ния путем проведения финансового анализа, выбор наилучшего вариант управленческого 
решения. В целом, финансовый анализ позволяет не только оценить состояние компании, 
но и спрогнозировать ее дальнейшее развитие [4, с. 171]. 

В современных условиях перед руководством предприятия встает задача не столько овла-
деть самими методами финансового анализа, сколько использования результатов анализа.  
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Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места, требующие осо-
бого внимания. Часто оказывается достаточным обнаружить эти места для разработки ме-
роприятий по их устранению.   

Всё это ещё раз свидетельствует о том, что финансовый анализ в современных условиях 
является неотъемлемым элементом управления.  
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ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR VƏ QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNDA DİNAMİK 
İNKİŞAFIN TƏMİN OLUNMASINDA MALİYYƏ MEXANİZMİNİN ROLU 

 
Azərbaycan öz tarixinin mühüm dövrünü yaşayır. 30 ilə yaxın davam edən Ermənistan işğalına 

son qoymaq üçün Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu möhtəşəm 
tarix yazaraq 44 günlük Vətən müharibəsində düşməni darmadağın etdi. Ordumuzun tarixi qələ-
bəsini fərəhlə, qürurla, böyük iftixarla səsləndiririk. Xalqımızın yenilməz ruhu, qüdrətli Sərkərdəsi 
və məğlubedilməz Ordusu ilə Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və sərhədlərinin bütövlüyü 
uğrunda verdiyi Şəhidlərin qanıyla suvarılmış torpaqlarımızda Xeyirin Şər üzərində qələbəsi, 
ədalətin qalib gəlməsi, sonunda Böyük Zəfər hər birimizdə iftixar hissi doğurur.  

Böyük tarixi Zəfəri bizlərə yaşadan, gənc yaşlarında şəhidliyi və qaziliyi seçən igid Oğulları-
mızın hamısı hər birimizə eyni dərəcədə əziz və yaxındırlar. Vətən uğrunda canlarından keçən 
Şəhidlərimizə rəhmət, Qazilərimizə şəfa diləyirik. Artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda 
Xarıbülbül yenidən göyərməyə başlayır. Prezident İlham Əliyev: “Biz qəhrəmanlarımızı heç vaxt 
unutmayacağıq. Lakin, eyni zamanda, biz gələcəyə baxmalıyıq, tam viran qalmış əraziləri yenidən 
qurmalıyıq və biz bunu edəcəyik, artıq bu işlərə başlanılıb”. Xalqın inamını və etibarını, sevgisini 
qazanmış Prezident İlham Əliyevin ölkə vətəndaşları üçün etdiyi hər bir jest, atdığı hər addım, 
göstərdiyi qayğı, həmçinin qalib Ölkənin qalib Ali Baş Komandanı kimi bütün dünya ölkələri üçün 
nümunə olaraq qəbul edilir, dünya liderləri arasında cənab Prezidentin nüfuzu daha da artmışdır. 

Azərbaycan xalqı hazırda tarixi ədalətin bərqərar olduğu və xalqımızın qürur mənbəyinin güc-
ləndiyi, xalqla iqtidar, lider arasında qırılmaz tellərin bağlandığı, millətin və dövlətin bir yumruq 
kimi birləşdiyi şəraitdə, həm də rəşadətli və müzəffər ordumuzun torpaqlarımızı göz bəbəyi kimi 
qorumağa, ona göz dikən düşmənlərin dərhal başını əzməyə qadir olduğu şərəfli bir dövrdə yaşa-
yırıq. Belə bir dövrdə Azərbaycanımızın qüdrətini və gücünü daha da artırmaq, milli sərvətlərindən 
səmərəli istifadə etmək, yeni reallıqlar şəraitində məhsuldar iqtisadi inkişaf və tərəqqi modeli 
formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək vacib şərtlərdəndir. 

2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayan 44 günlük Böyük Qarabağ Zəfərindən sonra ölkəmizin 
iqtisadi inkişaf modelinin yeni və obyektiv reallıqlara uyğun olaraq təkmilləşdiirlməsi, idarəetmə 
formalarının daha çevik və səmərəli olaraq tənzimlənməsi bir obyektiv zərurət kimi ortaya çıxmış-
dır. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına və faşist erməni işğalçı ordusunun darmadağın edil-
məsinə, Ermənistan rəhbərliyinin təslimçi sazişə imza atmasına baxmayaraq, revanşist qüvvələr 
və onların müxtəlif aparıcı dünya ölkələrində kök salan ikiüzlü havadarları, ikili standardları döv-
lət siyasətinə yeridən və özlərini guya sülh, əmin-amanlıq “mələyi” kimi aparan siyasətçilər, bey-
nəlxalq təşkilatlar hələ də torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə barışmaq istəmirlər və təxri-
batlara əl atmaqda davam edirlər. Belə bir şəraitdə regionun idarəetmə strukturunun təkmilləşdiril-
məsi və tarixi ədalətə, faktlara söykənmiş qərarların verilməsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərin 
sürətlə dirçəldilməsi, infrastrukturun yaradılması və böyük qayıdışın tezləşdirilməsi üçün zəruri 
tədbirlərin görülməsi bu kimi qüvvələrə və revanşistlərə ən tutarlı cavabdır. 

Dövlət başçısı bu cür mürəkkəb bir şəraitdə çox mühüm bir fərman imzalayaraq iqtisadi rayon-
ların yeni bölgüsünü təsdiq etmiş və ölkə iqtisadiyyatının idarə edilməsinin strateji mexanizmlə-
rinin yenilənməsinə start vermişdir. Belə ki, ölkə Prezidentinin 7 iyul 2021-ci il tarixli fərmanı ilə 
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü təsdiq olunmuşdur. Bu fərmanda 
qeyd edilir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, gələcək inkişafının təmin olunması, zəruri 
infrastrukturun yaradılması və əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətində genişmiqyaslı 
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tədbirlər həyata keçirilir. Hesab edirik ki, bu tədbirlərin daha səmərəli təşkilində yeni iqtisadi ra-
yonlaşmanın strateji əhəmiyyəti olacaqdır. Məlumdur ki, Qarabağ bölgəsi yarandığı dövrdən özü-
nəməxsus xüsusiyyətləri ilə, məşğuliyyət formaları, təbii ehtiyatları, zəngin tarixi-mədəni irsi ilə 
daha çox yadda qalmışdır. Qarabağa tarixən onun döyünən ürəyi Şuşa ilə yanaşı, Xankəndi şəhəri, 
Ağcabədi və Bərdə rayonları, Ağdam, Füzuli, Tərtər, Xocavənd və Xocalı rayonları aid olmuşlar. 
Eyni zamanda Qarabağ bölgəsinin güclü iqtisadi potensialı da vardır. Dağ silsiləsi ilə əhatə 
olunmuş Zəngəzur qəzası isə 1861-ci ildə yaradılmışdır və bu bölgədə hazırda Zəngəzur mahalının 
Azərbaycan ərazisində yerləşən, eyni zamanda, Qarabağa bitişik olan rayonlar-Kəlbəcər, Qubadlı, 
Cəbrayıl, Laçın və Zəngilan yer almışlar. Bu tarixi faktlar və amillər kontekstindən yanaşmaqla, 
regionda iqtisadi rayonlaşma prinsiplərinin müasir reallıqlara uyğunlaşdırılması və tənzimlənməsi 
vacib idi. Buna görə də dövlət başçısının fərmanı bu məsələləri tənzimləməklə, iqtisadi rayonların 
yeni bölgüsünü yaratmaqla ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, işğaldan azad 
olunmuş ərazilərin milli iqtisadiyyatımıza reinteqrasiyasının sürətləndirilməsinə, planlaşdırma və 
proqnozlaşdırma tədbirlərinin daha yüksək səviyyədə təşkilinə imkan verəcəkdir. Bundan əlavə, 
xarici investisiyaların daha intensiv cəlb olunmasında, daxili investisiyaların məqsədli və səmərəli 
şəkildə yönəldilməsində, yeni maliyyə mənbələrinin yaradılmasında, əlavə dəyərin strukturunun 
diversifikasiyalaşdırılmasında yeni iqtisadi rayonların rolu və əhəmiyyəti artacaqdır. Artıq Nazir-
lər Kabinetinin 10 iyul 2021-ci il tarixli qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların 
yeni bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 7 iyul tarixli Fərmanı-
nın icrasının təmin edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülməkdədir. Belə ki, yeni iqtisadi 
rayonlaşma bölgüsü ilə bağlı müvafiq layihə və təkiliflərin hazırlanması, razılaşdırma və təqdim 
edilmə tədbirlərinin görülməsi, qəbul edilən qərarların qanunvericilik çərçivəsində tənzimlənməsi 
istiqamətində real addımlar atılmaqdadır. 

Eyni zamanda, görülən tədbirlər nəticəsində, ölkəmizin bölgələrdə olan resurs potensialından 
istifadənin səmərəliliyi dəfələrlə arta bilər. 

Son illərdə ölkə iqtiosadiyyatı 3 dəfədən çox böyümüşdü və onun strukturu ildən-ilə genişlən-
məkdədir. Regionların inkişaf problemlərinin həlli istiqamətində 2004-cü ildən başlayan üç məq-
sədli dövlət proqramı icra olunmuşdur və hazırda 2019-2023-ci illəri əhatə edən dördüncü dövlət 
proqramı uğurla reallaşdırılmaqdadır. Buna görə də iqtisadi rayonlar üzrə yeni bölğu faydalı iş 
əmsalını daha da artırmaq potensialı formalaşdıracağdır. “Yeni bölgü uzaqgörən strateji yanaşma, 
planauyğun reinteqrasiya faktıdır və sabahımızla bağlı daha nikbin proqnozlara əsas verir”. Belə 
ki, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun inkişafına yönəldiləcək resurslar bu regionda ölkəmizin 
qüdrətini və gücünü daha da artıracağdır. Qarabağ iqtisadi rayonunun yaradılması isə “özəl 
keyfiyyətlərə malik qədim Qarabağın bərpası və sürətli inkişafının təmin edilməsi üçün” ciddi 
önəm kəsb edir. Əksər iqtisadi rayonlarda kənd təsərrüfatı və aqar sektorun inkişafı prioritetlik 
təşkil etdiyindən, yeni iqtisadi rayonlaşma bölgüsü, ilk növbədə, bu sahələrin inkişafına güclü 
təkan verəcəkdir. İqtisadi rayonların bölgüsünun yenilənməsi və çox mühüm strateji əhəmiyyət 
kəsb edən iki yeni iqtisadi rayonunun yaradılması ermənilərə və onların havadarlarına göndərilən 
acıq mesajdır və bu mesajın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, artıq Dağlıq Qarabağ adlı ayrıca inzibati 
ərazi vahidi yoxdur. Daha bu barədə sərsəm danışıqlara ehtiyac qalmayıb. Göründiyi kimi, yeni 
iqtisadi rayonların yaradılması və davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi ilə Azərbaycan dövləti Qara-
bağı çox güclü dinamik inkişaf edən bir iqtisadi rayona çevirməklə bərabər, qədim Azərbaycan 
torpağı olan Zəngəzura tam olaraq soydaşlarımızın qayıtmasında və əzəli torpaqlarımızın inkişaf 
etdirilməsində kifayət qədər israrlıdır. 

İndiki şəraitdə - Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yeni bölgü əsasında müəyyənləşdirilən əra-
zisində müxtəlif iqtisadiyyat sahələrinin, o cümlədən, sənaye, turizm, kənd təsərrüfatı və aqrar 
sektorun, ilk növbədə, bitkiçilik və heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün böyük təbii və iqtisadi 
resurslar, həm də potensial vardır. Düzdür, erməni vandalları və barbarları, xarici havadarlarının 
dəstəyi və qeyri-qanuni investisiyaları, fəaliyyətləri hesabına Zəngəzurun təbii sərvətlərini talan 
etməyə nail olmuşlar, amma əminik ki, tezliklə onlar bu cinayətlərinin bədəlini ödəməyə məcbur 
olacaqlar. “Zəngəzur mahalında nəhəng biznes quran Ermənistanın ən böyük sənaye qurumu olan 
“Zəngəzur mis-molibden kombinatı” 2020-ci ildə 63 milyon vergi ödəyib və Ermənistan üzrə 
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üçünçü ən böyük vergi ödəyicisidir”. Bu kombinatın fəaliyyəti həm də bölgədə ekoloji fəlakət 
ocağıdır, belə ki, istehsal tullantıları və zəhərli birləşmələr təmizlənmədən Oxçuçaya axıdılır və 
atılır. Son dövrlərdə ölkəmizin görkəmli ictimaiyyət nümayəndələri, mütəxəssislər bu ekoloji 
fəlakət barəsində beynəlxalq təşkilatlara ardıcıl olaraq müraciətlər və çağırışlar etməkdədirlər. 
Məqsəd ermənilərin çirkin və cinayətkar əməllərinin qarşısını alınmasından və regionda ekoloji 
tarazlığın bərpa edilməsindən ibarətdir. 

Yeni iqtisadi rayonların yaranması ölkəmizin yaxın, orta və uzaq perspektivə hesablanmış hə-
dəflərinin reallaşdırlmasında, güclü ölkə regionlarının yaradılmasında, xüsusilə, işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə dünya təcrübəsinə uyğun, amma ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf elementlərini 
özündə əks etdirən və yüksək texnologiyalar əsasında inkişaf edən nümunəvi iqtisadi rayonların 
formalaşdırılması anlamına gəlməlidir. Haqlı olaraq, millət vəkili V.İ.Bayramov qeyd edir ki: “Biz 
iqtisadi rayonların sırasında yeni adları – Qarabağ, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarını müşahidə 
etdik. Bu, həm strateji, həm iqtisadi, həm də tarixi baxımdan kifayət qədər vacib qərardır. Əvvəlki 
təsnifatda Yuxarı Qarabağ, Kəlbəcər və Laçın iqtisadi rayonları vardı, yeni təsnifatda isə Qarabağ 
bölgəsində yerləşən rayonlar Qarabağ iqtisadi rayonunda təmsil olunacaq” [15]. Eyni zamanda, bu 
iqtisadi rayonların yaranması xain və hiyləgər, faşist xislətli düşmənin yuxusunu ərşə çəkməkdə-
dir. “Təsadüfi deyildir ki, separatçı ermənilər, hətta Ermənistandakı bütün təsisatlar Prezident 
İlham Əliyevin verdiyi tarixi Fərmandan çox narahat olublar. Görünən odur ki, Fərman bütün 
müsbət, iqtisadi tərəfləri ilə yanaşı, düşmən toplumu təkrar demoralizə etməkdə, revanşist ruhunu 
əzməkdədir”. 

 
Nəticə və təkliflər 

İqtisadi inkişafın vacib şərti makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, onun əsas göstəriciləri 
hesab edilən inflyasiyanın tempinin artımının qarşısının alınması, eləcə də milli valyutanın möh-
kəmləndirilməsidir. Bu hədəfə çatmaq monetar siyasətin bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun 
yenidən qurulmasını zəruri edir. Monetar siyasəti əsas olaraq, dəyər amilləri ilə makroiqtisadi pa-
rametrlərə - məşğulluğa, iqtisadi artıma, qiymətə, tədiyyə balansına göstərilən təsirləri özündə eh-
tiva etdirir. Monetar siyasətin əsas məqsədi kreditin verilməsinə və pulun tədavülünə təsir göstər-
məkdən, eləcə də inflyasiya ilə mübarizə aparmaqla iqtisadiyyatı tənzimləməkdən ibarətdir. 

Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq iqtisadiyyatda geniş kapitalizasiya imkanlarını təqdim 
edən və risklərin etibarlı olaraq idarə edilməsini təmin edən, istiqamətində vacib tədbirlər görülmə-
lidir ki, qiymətli kağızlar üzrə qeyri-mütəşəkkil bazarın məhdudlaşdırılması, bazar sərmayədarlar 
üçün cəlbediciliyin artırılması məqsədi ilə sistemli tədbirlər görülməli, bazar subyektlərinin fəaliy-
yətini və ona nəzarət mexanizmlərini nəzərdə tutan normativ aktlar təkmilləşdirilməlidir. Ölkəmiz-
də effektiv pul siyasətinin nəticəsi manatın stabilliyi, monetar siyasətin isə inflyasiyanın aşağı sə-
viyyədə saxlanılması ilə iqtisadiyyatda yüksəlişin təmin olunmasıdır. Azərbaycanın pul və ma-
liyyə siyasətində əsas istiqamətlərin məqsədi ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyasına uyğun surət-
də maliyyə təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, maliyyə-bank infrastrukturunun inkişaf etdirilmə-
sinə yönəldilməlidir. 
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Резюме 

 
Азербайджан переживает важный период в своей истории. Чтобы положить конец почти 

30-летней оккупации Армении, азербайджанская армия под руководством Верховного 
главнокомандующего Ильхама Алиева совершила великую историю и победила врага в 44-
дневной Отечественной войне. Мы с радостью, гордостью и большой гордостью провозг-
лашаем историческую победу нашей армии. На наших землях, орошенных кровью Муче-
ников, за независимость, суверенитет и целостность границ Азербайджана с непобедимым 
духом, могущественным полководцем и непобедимой Армией нашего народа, победой 
Добра над Злом, победой справедливости и в конец Великой Победы заставляет каждого из 
нас гордиться. 
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Summary 
Azerbaijan is experiencing an important period in its history. To put an end to the nearly 30-

year occupation of Armenia, the Azerbaijani Army under the leadership of Supreme Commander-
in-Chief Ilham Aliyev made a great history and defeated the enemy in the 44-day Patriotic War. 
We proclaim the historic victory of our army with joy, pride and great pride. The victory of Good 
over Evil, the victory of justice in our lands irrigated with the blood of the Martyrs for the 
independence, sovereignty and integrity of the borders of Azerbaijan with the invincible spirit, 
mighty Commander and invincible Army of our people, in the end, the Great Victory inspires pride 
in each of us. 
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QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONLARININ 
YARADILMASININ STRATEJİ ASPEKTLƏRİ 

 
Yaxın dövrdə biz qürurla müstəqil Azərbaycanımızın yeni yaradılan iqtisadi rayonlarının güclü 

inkişafının şahidi olacağıq və bu əminliyin arqumentlərini ümumiləşdirməyə çalışmışıq: 
- Azərbaycan qalib ölkədir və 30 ilə yaxın torpaqlarımızı işğal altında saxlayan faşist Ermənis-

tanı rəzil duruma saldı, onun rəhbərliyini təslimçilik sazişinə məcbur etdi; 
- işğaldan azad olunmuş ərazilərin dirçəldilməsi və yüksək texnologiyalar əsasında, o cümlədən 

“ağıllı” texnologiyalar bazasında müasir kəndlərin salınması, şəhərlərin yenidən qurulması bu böl-
gəni təkcə ölkəmizdə yox, dünyada dinamik və sürətlə inkişaf edən bir diyara çevirəcəkdir; 

- Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradılması isə dünya səviyyəsində Azərbay-
canın strateji rolunu birə beş artırır, belə ki, iki yeni iqtisadi rayonun dirçəldilməsində strateji hə-
dəflərin olması, Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə türkdilli dövlətlərin inteqrasiyasının sürətləndirilməsi, 
Qərblə Şərq, Şimalla Cənub arasındakı yükdaşımaların intensivliyinin artırılması, beynəlxalq ti-
carət əməliyyatlarının genişləndirilməsi, nəqliyyat və logistika sektorunun əhəmiyyətli səviyyədə 
inkişaf etdirilməsi sayəsində ölkəmizin rəqabət qabiliyyətinin, həm də siyasi və iqtisadi qüdrətinin 
dəfələrlə artmasına real potensial formalaşacaqdır və s. 

Böyük tarixi Zəfəri bizlərə yaşadan, gənc yaşlarında şəhidliyi və qaziliyi seçən igid Oğulları-
mızın hamısı hər birimizə eyni dərəcədə əziz və yaxındılar. Vətən uğrunda canlarından keçən Şə-
hidlərimizə rəhmət, Qazilərimizə şəfa diləyirik. Artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda Xa-
rıbülbül yenidən göyərməyə başlayır. Prezident İlham Əliyev: “Biz qəhrəmanlarımızı heç vaxt 
unutmayacağıq. Lakin, eyni zamanda, biz gələcəyə baxmalıyıq, tam viran qalmış əraziləri yenidən 
qurmalıyıq və biz bunu edəcəyik, artıq bu işlərə başlanılıb”. Xalqın inamını və etibarını, sevgisini 
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qazanmış Prezident İlham Əliyevin ölkə vətəndaşları üçün etdiyi hər bir jest, atdığı hər addım, 
göstərdiyi qayğı, həmçinin qalib Ölkənin qalib Ali Baş Komandanı kimi bütün dünya ölkələri üçün 
nümunə olaraq qəbul edilir, dünya liderləri arasında cənab Prezidentin nüfuzu daha da artmışdır. 

Qeyd edək ki, yeni iqtisadi rayonların iqtisadi aspektlərindən əvvəl qısa da olsa tarixi reallıqlara 
toxunmaq istərdik. Zəngəzur türk mənşəli toponimdir və onun adındakı “zəngi” leksik vahidi türk 
tayfalarına məxsusdur [3]. 1861-ci ildə yaradılmış Zəngəzur qəzasının tərkibində Qafan, Gorus, 
Qarakilsə, Mehri, Zəngilan, Qubadlı və Laçının bir hissəsi yer almış və artıq burada XX əsrin 
əvvəllərində 313 türk kəndi var idi və yalnız gəlmələrdən ibarət iki erməni kəndi mövcud idi. 
Zəngəzur qəzasının ərazisi 7892 km2 təşkil etmişdir. Böyük Qarabağ Zəfəri nəticəsində bu ərazinin 
4505,5 km2 işğaldan azad olunmuşdur və bu ərazilər Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonlarını əhatə 
etmişdir. Amma təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, yüz ildən çoxdur ki, Zəngəzurun qərb 
hissəsində olan ərazilər - Qafan şəhəri, Gorus, Qarakilsə və Mehri rayonları hələ də işğal altında-
dırlar. Belə ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasını süquta uğradan və Azərbaycanı işğal edən 
bolşeviklərin təzyiqi və 1920-ci il dekabrın ayının 1-də qəbul etdikləri qərarla Zəngəzuru Ermə-
nistana verdilər [4]. 

Sovetlər birliyi dönəmində Zəngəzur adı ermənilər tərəfindən xəritədən silinməyə çalışıldı və 
onlar yeni rayonlar yaratmaqla Zəngəzuru unutdurmağa nail olduqlarına inanmaq istədilər. Amma 
tarixi ədalət öz yerini aldı, Azərbaycan xalqı dədə-baba torpaqlarını heç vaxt unutmamışdır və 
Zəngəzurun şərq hissəsini işğaldan azad etməklə, bütün dünyaya öz torpaqlarımıza və doğma 
yurdlarımıza sahib çıxmaq bacarığımızı nümayiş etdirdik. Buna görə də Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonunun yaradılması  həm də  tarixi ədalətin bərpası  kimi qiymətləndirilməlidir.  İqtisadi rayon- 
ların yeni bölgüsü Azərbaycanda iqtisadi inkişafın sistemliliyi baxımından ən doğru addımdır və 
bu da iqtisadi inkişafın daha qısa zamanda formalaşmasına stimul yaradacağı zərrə qədər şübhə 
doğurmur [5]. 

Böyük əminliklə demək olar ki, Zəngəzurun tam olaraq işğaldan azad edilməsi və soydaşları-
mızın öz əzəli yurdlarına qayıtması çox da uzaqda deyil və ən azından yaxın perspektivdə Zən-
gəzur dəhlizinin reallaşacağı bu ümidləri və inamı daha da artırır. Eyni zamanda, Zəngəzur dəhlizi 
Avrasiya məkanını bir-birinə birləşdirən çox mühüm dəhlizdir. Həm Qafqazın, həm də Mərkəzi 
Asiyanın qapısıdır [6]. Zəngəzur dəhlizinin geosiyasi və geostrateji baxımdan əhəmiyyəti barədə 
31 mart 2021-ci ildə keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının videokonfrans 
formatında qeyri-formal Zirvə görüşündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “Zəngə-
zur dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Üçtərəfli bəyanatda, xüsusilə bu məsələnin əks olunması bizim, eyni 
zamanda, böyük siyasi qələbəmizdir... Qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur, indi türk dünya-
sının birləşməsi rolunu oynayacaq” [7]. 

Qeyd edək ki, yeni iqtisadi rayonlaşma prinsipi bütövlükdə ölkənin bütün ərazisi boyunca iqti-
sadi fəallığın artırılmasına və dövlət investisiyalarının səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, ölkə re-
gionlarında sahibkarlığın və biznesin inkişafına, sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə, əha-
linin gəlirlərinin diversifikasiyalaşdırılmasına və yaşayış şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına 
əlavə imkanlar formalaşdıracaqdır. Xüsusilə, hazırkı qlobal təhdidlər və Covid-19 pandemiyasının 
təsirindən yaranan çətinliklər müqabilində iqtisadiyyat sahələrinin fəaliyyətinin tez zamanda bərpa 
olunması, iqtisadi geriliyin aradan qaldırıması və səmərliliyin artırılması baxımından daha geniş 
perspektivlər diqqət çəkir. Digər tərəfdən, iqtisadi rayonlaşmanın yenilənməsi və yeni iqtisadi 
rayonların yaranması Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərdən sonra formalaşmış obyektiv real-
lıqları özündə əks etdirir [8]. Belə ki, ölkənin işğaldan azad olunmuş ərazilərin iqtisadiyyat və 
təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi iqtisadi rayonlarının bölgüsünün yenilənməsini, məhsuldar 
qüvvələrin və resursların daha düzgün, səmərəli yerləşdirilməsini və bölüşdərməsini zəruri edir. 
Hər bir iqtisadi rayonunun özünəməxsus ixtisaslaşma istiqamətləri və özəllikləri vardır. Burada 
müxtəlif amillər, o cümlədən, cografi, təbii və təsərrüfat amilləri daha çox diqqət çəkirlər. Əhalinin 
məşğulluq xüsusiyyətləri, adət və ənənələri, milli tərkibi də vacib şərtlərdəndir [9]. İqtisadi 
rayonların planlı və nizamlı şəkildə idarə edilməsi, burada tələb olunan prioritet layihələrinin ha-
zırlanması və reallaşdırılması, dövlət tərəfindən maliyyə-investisiya mexanizmlərinin işlənib ha-
zırlanması və tətbiqi, digər maliyyə mənbələrini inkişafı üçün münbit şəraitin yaradılması, əhalinin 
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məşğulluğunun təmin olunması və iqtisadi fəallığının artırılması, sosial infrastrukturun yaradıl-
ması, istehsal və kommersiya infrastrukturunun təmin edilməsi, sahibkarlığın stimullaşdırılması 
və biznes mühitinin əlverişliliyinə nail olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

İqtisadi rayonların dayanıqlı və dinamik inkişafı üçün iqtisadi fəaliyyətin modelləşdirilməsi və 
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Məsələn, sahib-
karlığın İnkişafı Fondunun vəsaitinin səmərəli yerləşdirilməsi məqsədilə iqtisadi rayonlar üzrə 
prioritet istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir və bu istiqamətlər üzrə maraqlı, həm də potensial in-
vestorların cəlb edilməsi tələb olunur [10]. Hesab edirik ki, yaxın perspektivdə yeni yaradılmış 
iqtisadi rayonlarda yüksək texnologiyalar əsaslı iqtisadiyyat sahələrinin inkişaf etdirilməsi, 
sahibkarlığın inkişafı üçün daha səmərəli fəaliyyət mexanizmlərinin işlənməsi təmin olunacağdır. 
Bunlara çevik və məhsuldar texnologiyalardan ibarət istehsal və emal sahələrinin yaradılması, 
kreativ və səmərəli xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilini aid etmək olar. Bütün bunlar yeni 
iqtisadi rayonlarda sosial-iqtisadi inkişafın daha dinamik və məhsuldar olacağından xəbər verir. 
Digər tərəfdən, yeni yaradılmış iqtisadi rayonlar siyasi və milli təhlükəsizlik baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edirlər. Məlumdur ki, hazırda ölkəmizdə “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişa-
fa dair Milli Prioritetlər” üzrə hədəflər reallaşdırılmaqdadır. Fikrimizcə, bu proseslərdə ölkəmizin 
qüdrətli dövlətə çevirilməsi imkanları daha da artacaqdır və milli təhlükəsizliyimizin, həmçinin 
iqtisadi təhlükəsizliyimizin xeyli gücləndirilməsinə nail olacağıq. Belə ki, Qarabağ iqtisadi rayonu 
yaradılmaqla, Qarabağın özü bütöv bir iqtisadi-siyasi anlayış olaraq gündəmə gəlir və revanşist 
fikirlərə qarşı preventiv tədbir kimi qiymətləndirilə bilər. Eyni zamanda, Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonunun yaradılması, Azərbaycanın öz əzəli torpaqlarını dirçəltmək və inkişaf etdirmək niyyə-
tinin nə qədər güclü olduğunu ifadə edir. “Bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün 
münbit şərait yaranır. Ermənistan və ya digər revanşist-radikal qüvvələr sülh yolunu seçməyə məh-
kumdur. Bir sözlə, cənab İlham Əliyevin sərəncam və fərmanları strateji mahiyyətli, konseptual 
xarakter daşıyır. Bu sənədlərin əsas məqsədi Azərbaycanın gələcəyini təmin etmək, onu bir dövlət 
kimi daha da gücləndirməkdir”. 
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Стратегические аспекты создания экономических регионов Карабаха и  

Восточно-Зангазурского региона 
 

Резюме 
Стратегические аспекты создания экономических районов Карабаха и Восточного Зан-

гезура. В статье исследованы стратегические аспекты создания экономических районов Ка-
рабаха и Восточного Зангезура. С этой целью раскрыта сущность и стратегическое значение 
Великой Карабахской победы. Рассмотрены новые объективные реалии после освобожде-
ния оккупированных территорий от армянских захватчиков. Обоснована важность ускоре-
ния эффективного использования имеющихся природных ресурсов и потенциала создания 
новых источников добавленной стоимости с целью роста экономики страны. Охарактери-
зован экономический потенциал и определены основные направления развития экономи-
ческих районов Карабаха и Восточного Зангезура. Отмечена особая роль и функции Зан-
гезурского коридора, который будет способствовать расширению интеграционных процес-
сов в регионе и сближению с тюркоязычными государствами. Обобщены важнейшие нап-
равления деятельности и стратегические аспекты экономических районов Карабаха и Вос-
точного Зангезура в ближайшей и долгосрочной перспективе. 
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Strategic aspects of creation of Karabakh and Eastern Zangazur economic regions 
 

Summary 
The strategic aspects of creating the economic regions of Karabakh and East Zangezur are 

explored in the article. The essence and strategic importance of the Great Karabakh Victory are 
investigated for this purpose. New objective realities after liberation of occupied territories from 
Armenian invaders are considered. The importance of accelerating the effective use of available 
natural resources and the potential to create new sources of value added for the growth of the 
country's economy is justified. The economic potential and the main directions of development of 
the economic regions of Karabakh and East Zangezur are determined. The special role and 
functions of the Zangezur corridor are noted, which will contribute to the expansion of integration 
processes in the region and rapprochement with Turkic-speaking countries. The main directions 
of activity and strategic aspects of the economic regions of Karabakh and East Zangezur in the 
short and long term are summarized in the end of the article. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ MALİYYƏ CƏLBEDİCİLİYİNİN 

YÜKSƏLDİLMƏSI YOLLARI 
 

İnvestisiyaların hazırkı şəraitdə daha fəal şəkildə regional investisiya layihələrinə cəlb edilməsi 
və xüsusilə postkonflikt ərazilərdə investisiya fəaliyyətinin hüquqi infrastrukturunun gücləndiril-
məsi tələb olunur. Bu proseslərdə sahibkarlıq subyektlərinin rolunun artırılması, ilk növbədə po-
tensial investorların imkanlarından məqsədli şəkildə istifadə edilməsi tədbirlərinə ehtiyac vardır. 
İnvestisiya axınlarının hərəkətini ləngidən baryerlərin aradan qaldırılması və fərqli stimullaşdırıcı 
dövlət dəstəyi mexanizmlərinin dövriyyəyə cəlb edilməsi, iri investorların motivasiyasının artırıl-
ması vacib şərtlər kimi xarakterizə olunur. 

Reabilitasiyası və dirçəldilməsi nəzərdə tutulan regionda, o cümlədən bizim misaldan postkon-
flikt ərazidə investisiya mühitinin formalaşdırılması məsələlərində ortaya çıxa biləcək risklərin 
nəzərə alınması, preventiv tədbirlərin görülməsi və risklərin azalmasına imkan verən regional in-
vestisiya fəaliyyəti strategiyasının formalaşdırılması tələb olunur. Analoji regional investisiya 
strategiyasının hazırlanması zamanı əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, ilk növbədə regionda mövcud 
olan təbii ehtiyat potensialı və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə isə məcburi köçkünlərin əzəli 
yurdlarına qaytarılması perspekivləri kontekstində əmək ehtiyatları imkanları, postkonflikt ərazi-
lərin ölkənin digər regionları ilə inteqrasiyasından gözlənilən multiplikativ təsirin trayektoriyası 
və s. bu kimi mütləq şəkildə dəyərləndirilməli və qiymətləndirilməlidir.  

Məlumdur ki, müəyyən ərazinin inkişaf hədəflərində əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş prioritet 
fəaliyyət istiqamətləri və strateji hesab olunan hədəflər olur. Bunların reallaşdırılması üçün insti-
tusional tədbirlərin görülməsi, idarəetmə formalarının daha təkmil səviyyəyə qaldırılması, ərazidə 
investisiya cəlbediciliyi mühitinin şərtlərinə uygün şəraitin yaradılması tədbirləri fəal şəkildə yeri-
nə yetirilməlidir. Yəni, bu ərazidə investisiya tələbatının öyrənilməsi ilə yanaşı, həm də infrastruk-
tur təminatı məsələləri, regionda elmi-texniki tərəqqinin vəziyyəti və innovativ inkişaf perspektiv-
ləri obyektiv reallaıqlar əsasında nəzərə alınmalıdır.  

Regionların potensialından maksimum istifadə. Azərbaycanda regionların potensialından 
maksimum məhsuldar istifadə olunması və regional səviyyədə investisiya mühitinin formalaşdı-
rılması prosesləri hələ də lazımi səviyyəyə qədər yüksəlməmişdir. Buna görə də ölkə regionlarının 
investisiya reytinqləri o qədər də yüksək deyildir və son illərdə bu istiqamətdə vəziyyətin dəyiş-
məsi tədbirləri diqqət çəkir. Bürokratiya hallarının azaldılması, rüşvətxorluğa və korrupsiyaya 
qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi, korrupsioner icra başşılarının, məmurların, idarə rəh-
bərlərinin və mərkəzi strukturlarda yüksək vəzifəli şəxslərin həbs olunması buna misal ola bilər. 
Vergi sistemində və gömrük orqanlarında şəffaflığın artırılması ilə bağlı görülən tədbirlər də regi-
onlarda investisiya siyasətinin daha səmərəli təşkili üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Amma, 
bundan ötrü hər bir regionun investisiya potensialının obyektv olaraq qiymətləndirilməsi həyata 
keçirilməlidir [4, s. 45].  

Xüsusilə postpandemiya şəraitində investisiya layihələrinin hazırlanması və əsaslandırılması 
geniş spektrdə yanaşmaları şərtləndirir. Azərbaycanın postpandemiya dövründə iqtisadi təhlükə-
sizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər sırasında qeyri-neft sektoru sahələrinə investisiyaların 
daha fəal şəkildə cəlb olunması aktual məsələlərdən hesab olunur [1, s. 7]. Postkonflikt ərazilərdə 
isə bu qəbildən olan məsələlər maksimum prioritetlik təşkil edir və dövlət tərəfindən yatırılan 
investisiyalar məqsədli xarakter daşıyır, qeyd etdiyimiz kimi artıq layihələr də həyata keçirilmək-
dədir. Bunlarla bərabər, alternativ investisiya resursları mənbələrinin yaradılması və ixtisaslaşdı-
rılmış investisiya fondunun təşkil edilməsi bərpa və quruculuq işlərinin daha da sürətləndirilməsi- 
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nə əlavə imkanlar yaradır. Ümumilikdə işğaldan azad edilən ərazilərin intensiv şəkildə bərpa olun-
ması təkcə bu əraziləri yox, həm də ölkə iqtisadiyyatımızı gücləndirəcəkdir [5].  

Maraqlı məqamlardan biri də “Qarabağ Dirçəliş Fondu”nun artıq fəaliyyətə başlamasıdır və bu 
fond bir sıra layihələrin reallaşdırılmasında iştirak edir [2]. Əlbəttə, bu ilk təşəbbüs kimi yüksək 
qiymətləndirilməlidir və keçən dövr həmin fondun yaradılmasının işğaldan azad olunmuş ərazilə-
rinin bərpası və dircəldilməsi istiqamətində fəaliyyət strategiyasının düşünülmüş tərkib hissələrin-
dən biri kimi olduğunu qeyd etmək mümkündür. Amma, beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan ixti-
saslaşdırılmış maliyyə qurumu kimi - İnvestisiya Fondlarının təşkili də vacibdir və bu proseslər 
ölkənin potensial investorları ilə yanaşı, xarici investor - şirkətlərin, firmaların, holdinqlərin də 
cəlb edilməsi böyük səmərə verə bilər. Professor A. Musayev və M. Zeynalov hesab edirlər ki, 
Qarabağın bərpası və inkişafı prosesində xarici dəstək mühüm amildir [3]. Düzdür, dövlətimiz 
Qarabağın dirçəldilməsində ilk növbədə öz maliyyə resurslarına güvənir və təqdirəlayiqdir, bun-
larla belə potensial investorların postkonflikt ərazilərin dirçəldilməsi proseslərinə cəlb olunması 
və burada investisiya qurumlarının yaradılması, investisiyaların yatırılması məsələlərinin əhə-
miyyətli olması da diqqətdən qaçırılmamalıdır.  

Yaradılması təklif olunan “Qarabağ İnvestisiya Fondu”nun konseptual mahiyyəti postkonflikt 
ərazilərdə alternativ investisiyalara daha operativ və əlçatan cıxışın təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bu 
fondun təşkili və təsis edilməsi, inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədbirləri özündə əks etdirən alqoritm 
- sxem şəkil 1-də verilmişdir.  

Postkonflikt ərazilərdə analoji investisiya fondunun fəaliyyətə başlaması bu ərazilərdə qurucu-
luq və dirçəldilmə proseslərində iştirak etmək istəyən şirkət və firmaların, innovasiya və texnoloji 
mərkəzlərin marağına səbəb ola bilər və onlar təqdim etdikləri layihələrin maliyyə təminatı prob-
lemlərinin həllində və investisiyaların cəlb olunmasında ixtisaslaşmış maliyyə - investisiya quru-
mu ilə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq edə bilərlər. Bunlar isə son nəticədə postkonflikt ərazilərdə bərpa 
və quruculuq işlərinin sürətləndirilməsinə, ayrı-ayrı istiqamətlərdə istehsal və xidmət müəssisələ-
rinin yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına əlavə imkanlar formalaşdırar. 
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Резюме 

 
В сложившейся ситуации необходимо более активно привлекать инвестиции в регио-

нальные инвестиционные проекты и укреплять правовую инфраструктуру для инвестици-
онной деятельности, особенно в постконфликтных регионах. Необходимо повысить роль 
хозяйствующих субъектов в этих процессах, прежде всего, для использования возможно-
стей потенциальных инвесторов. Устранение барьеров для потока инвестиционных потоков 
и внедрение различных стимулирующих механизмов государственной поддержки, повы-
шение мотивации крупных инвесторов характеризуются как важные условия [7, с. 45]. 
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Summary 
 

In the current situation, it is necessary to more actively involve investments in regional invest-
ment projects and strengthen the legal infrastructure for investment activities, especially in post-
conflict areas. There is a need to increase the role of business entities in these processes, first of 
all, to use the opportunities of potential investors. The elimination of barriers to the flow of inve-
stment flows and the introduction of various stimulus mechanisms of state support, increasing the 
motivation of large investors are characterized as important conditions [7, p. 45]. 
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Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyilə Azərbaycan Respublikasının müzəffər ordusu-

nun qısa zaman ərzində işğal altında olan tarixi torpaqlarımızın düşmən əsarətindən geri qaytarıl-
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ması bu ərazilərdə post-konflikt bərpa prosesinin başlanmasına zəmin yaratdı. Əzəli torpaqları-
mızda tariximizi, mədəniyyətimizi və iqtisadiyyatımızı yenidən canlandırmaq və bərpa etmək 
üçün bu ərazilərə mərhələli şəkildə, sektorlar üzrə investisiya qoyuluşlarına və digər sərmayələrin 
cəlb edilməsinə struktural mexanizmin hazırlanması öz töhfəsini verəcəkdir.  

Qarabağ bölgəsinin iqtisadi potensialı müəyyənləşdirilərkən, qeyd etmək yerində olardı ki, 
münbit torpaqlara malik ərazilərdə kənd təsərrüfatının - maldarlığın, əkinçiliyin inkişafı üçün əl- 
verişli şərait vardır. Görüləcək işlərin sürətinin artırılması və şəraitin yaxşılaşdırılması üçün bey-
nəlxalq miqyaslı bir neçə aeroportun tikilməsi ilkin icra olunacaq layihələrdəndir. Hər bir rayonun 
coğrafi mövqeyinə uyğun işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. İlkin olaraq layihələrin icrası 
üçün təyin olunan investisiyalara uyğun artıq bir çox beynəlxalq şirkətlərlə müqavilələrin bağlan-
ması bölgəyə və bu bölgədə görüləcək işlərə olan marağın böyüklüyündən irəli gəlir. Beynəlxalq 
təcrübədən istifadə edilərək bölgədə ilk dəfə olaraq eksperimental layihələrin icrası həyata keçiri-
ləcək. “Yaşıl enerji” zonası, “Ağıllı kənd” pilot layihəsi bu layihələr sırasındadır. 

Görüləcək işlərin Baş Planının hazırlanması və bir sıra infrastruktur layihələrin icrasına başlan-
ması artıq arzularımızın tezliklə reallaşdırılacağından xəbər verir. Görülən işlər zamanı müasir 
texnologiyalardan istifadə olunması görüləcək işlərin, həyata keçiriləcək layihələrin həcminin və 
keyfiyyətinin yüksək olacağını sübut edir. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin böyük iqtisadi potensialı və təbii ehtiyatları var: bu ərazilər 
həm yerli və xarici investisiyaların cəlbi, həm də əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi baxımın- 
dan dövlət siyasətinin bir parçası olacaq. 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra Cəbrayıl rayonunun 
Cocuq Mərcanlı kəndi qısa müddətdə yenidən qurulmuşdur. Bu baxımdan qeyd etməliyik ki, işğal-
dan azad edilən torpaqların az müddətdə inkişafının uğurlu təcrübələri vardır. Azad edilən rayonlar 
işğaldan əvvəl üzümçülük, pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq sahəsində xüsusi paya malik idi. 
Bu ərazilərin aqrar istehsal və ixrac potensialı kifayət qədər böyükdür. Şuşa, Füzuli, Kəlbəcər və 
Zəngilan əraziləri böyük turizm potensialına malikdir. Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən 
olan Azıx mağarası Füzuli rayonu ərazisində yerləşir. Bu rayonlarda daxili və xarici turizm im-
kanları kifayət qədər böyükdür. İsti su mənbələri ilə zəngin Kəlbəcərdə sağlamlıq turizminin inki-
şaf etdirilməsi, mədəniyyət turizm marşrutlarının bərpa olunması ptioritet istiqamətdir. 

Prezident İlham Əliyev: “Biz böyük layihə olan Cənub Qaz Dəhlizini tamamlamağa çox şadıq. 
BP əvvəldən strateji tərəfdaşımızdır, Azərbaycanda həyata keçirilən əsas layihələrdə investor qis-
mində çıxış edib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük potensialımız var. Britaniya şirkətləri 
buna maraq göstərir. Regionun çox yaxşı günəş, külək, su potensialı var.” Qarabağın inkişafı ilə 
bağlı, həmçinin alternativ enerji mənbəyinə çevrilməsi prioritet məsələlər sırasındadır. Hələ müha-
ribədən əvvəl Azərbaycan bərpa olunan enerjiyə investisiyalar cəlb etməyə nail olmuşdu. İki iri 
beynəlxalq şirkət ümumi həcmi 440 meqavata bərabər günəş və külək elektrik stansiyaları tikinti-
sinə sərmayə yatırmaq arzusunda olduqlarını bildirmişlər. Dünyanın aparıcı enerji şirkətləri arasın-
da tender keçirilib və iki şirkət ən yaxşı təkliflər irəli sürmüşdür. Yaxın vaxtlarda Araz çayı üzə-
rində “Xudafərin” və “Qız qalası” adlı iki su elektrik stansiyasının inşa edilməsi planlaşdırılıb və 
bununla işğaldan azad edilən ərazilərin elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təminatına imkan yaranacaq-
dır. Yerli enerji tələbatının ödənilməsi və ölkənin enerji ixrac potensialının artması baxımından 
hər iki stansiyanın əhəmiyyətli yeri olacağına ümid edirik. Məhz azad edilmiş ərazilərdə yaxşı 
imkanlar mövcuddur. Kəlbəcər- Laçın zonasında külək stansiyaları yaradılması nəzərdə tutulub, 
çünki orada çox güclü küləklər olur, Zəngilan-Cəbrayıl zonasında isə günəş stansiyaları nəzərdə 
tutulub, çünki orada günəş şüalarının il ərzində miqdarı da çox böyükdür və əgər belə demək olar-
sa, günəş şüalarının keyfiyyəti də buna imkan verir. Ölkə rəhbəri tərəfindən Azərbaycanın müvafiq 
strukturlarına əcnəbi tərəfdaşlarla bu məsələlər üzərində işləmək tapşırığı verilmişdir. Cənab Pre-
zident işğaldan azad edilmiş əraziləri “Yaşıl enerji” zonası elan etdiyini və bunun üçün, ilk növ-
bədə, bərpa və quruculuq işərində investorlar gözlədiyini vurğulayıb. 

Təbii sərvətlərin, faydalı qazıntıların işlənilməsi investisiyaların qoyuluşu baxımından böyük 
perspektiv vəd edir. Son illərdə Azərbaycanın qeyri- neft ixracında qızıl mühüm yer tutur. Həm 
dünya bazarlarında qızılın qiymətinin yüksəlməsi, həm də bu sahədəki şirkətlərin müasir istehsal 
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texnologiyalarına sahib olması onu deməyə əsas verir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə qızıl 
yataqlarının istismarı yaxın illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük töhfə verəcəkdir. 

Cənab Prezident Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının yeni prezidentini videoformatda 
qəbul edərkən gələcək planlar barədə fikirlərini bildirməklə, bankın iqtisadiyyatımızın şaxələnmə-
sində Azərbaycanı dəstəklədiyinə görə, ölkəmizin enerji layihələrinə, xüsusilə Cənub Qaz Dəhli-
zinə bir milyard avro dəyərində TAP- a verdiyi dəstəyini vurğulamaqla minnətdarlığını bildirərək 
həmçinin qeyd etdi ki, Azərbaycanın dövlət şirkətləri tərəfindən həyata keçirilən 13 infrastruktur 
layihədən 12-si uğurla tamamlanıb. Sonuncusu tamamlanma prosesindədir. Pandemiyaya baxma-
yaraq qeyri-enerji sənaye istehsalında artım var. Ölkəmizdə neft satışından toplanan vəsait hesa-
bına özəl sektor, qeyri-neft sənayesi dəstəklənmişdir, inkişaf etmişdir. Hazırda əsas məqsədimiz 
işğaldan azad edilən ərazilərin bərpasıdır. Bir milyondan çox keçmiş məcburi köçkün üçün layiqli 
həyat şəraiti təmin etmək məqsədilə 10 min kvadrat km olan böyük bir ərazinin yenidən qurulması 
prioritet istiqamətdir. Azərbaycanda hava limanı, avtomagistrallar tikilir, dəmiryol xəttləri inşa 
edilir. İlin sonunadək Qarabağ ərazisinin yüz faiz enerji təchizatı təmin ediləcək. Həmçinin cənab 
Prezident işğaldan azad edilmiş əraziləri “Yaşıl enerji” zonası kimi elan etdiyini, azad edilmiş 
zonalarda bərpa olunan enerji mənbələri baxımından böyük potensial olduğundan həmin ərazilər-
də bu resurslardan istifadə ediləcəyini bildirib. Həmçinin Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və 
regionun inkişafında yeni era başladığını, regional əməkdaşlıq üçün yeni imkanların açıldığını, 
Azərbaycanın əməkdaşlığa, qonşularımızla dürüst şəkildə işləməyə hazır olduğunu qeyd edib. 

İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın bərpa prosesində innovativ texnologiyaların tətbiqi 
müəyyənləşdirilmişdir. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsindən istifadə etməklə həmin ərazilərin tez bir 
zamanda çiçəklənib, dirçəlib, inkişaf edəcəyinə əminik. Az bir zamanda Qarabağ və bütün işğal-
dan azad olunmuş ərazilər dirçələcək, bərpa olunacaq, vətəndaşlarımız öz doğma yurd-yuvalarına 
qayıdıb, yaşayıb-yaradacaqlar. Əminik ki, qüdrətli liderimiz Prezident İlham Əliyevin uğurlu da-
xili və xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan daha da qüdrətlənəcək, “Qarabağ dünyanın Cənnət 
məkanına çevriləcək”. 

Postkonflikt dövründə sərmayə qoyuluşları üçün sahələr detallı araşdırılmalı və mərhələli ola-
raq prioritetləşdirilməlidir. Vətəndaşların ilkin yaşayış səviyyəsini təmin etdikdən sonra onların 
köçürülməsinə yönələn prosesdə ilkin olaraq sosial və iqtisadi inkişafa dayanan sahələrə diqqət 
yetirilməlidir. Əlavə olaraq uzun müddətdə dayanıqlı iqtisadi inkişaf modeli yaradılmalı və sər-
mayə qoyuluşlarında davamlı gəlirlər əldə etmək üçün strateji sahələr seçilməlidir. Son olaraq, 
Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi zonalarının potensiallarından səmərəli istifadə olun-
malıdır.  
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Инвестиционная привлекательность освобожденных территорий и процесс 

восстановления в постконфликтный период 
 

Резюме 
 

Возвращение победоносной армии Азербайджанской Республики под руководством 
Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева из вражеского плена в короткие сроки 
заложило основу для процесса постконфликтного восстановления этих территорий. Разви-
тие структурного механизма будет постепенно способствовать возрождению и восстанов-
лению нашей истории, культуры и экономики на наших древних землях, привлечению 
инвестиций и других инвестиций в эти области по секторам. 
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Summary 
The return of the victorious army of the Republic of Azerbaijan under the leadership of the 

Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev from the enemy's captivity in a short period of time 
laid the foundation for the post-conflict reconstruction process in these territories. The develop-
ment of a structural mechanism will gradually contribute to the revival and restoration of our his-
tory, culture and economy in our ancient lands, to the investment in these areas by sectors and to 
the attraction of other investments. 
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LƏNKƏRAN-ASTARA  İQTİSADİ RAYONUNDA AQRAR-SƏNAYE KOMPLEKSİNİN  

RESURS POTENSİALI 
    
Tədqiqat sahəsi  kimi təhlil edilən Lənkəran-Astara iqtisadi  rayonu respublikanın  dayanıqlı 

aqrar-sənaye kompleks potensialı ilə fərqlənir. Son illərdə iqtisadi rayonun kompleks inkişafına 
dair konsepsiyası dövlət səviyyəsində hazırlanmış və praktiki olaraq həyata keçirilir.Nəticədə isə 
kənd təsərrüfatının inkişafı,aqrar-sənaye sahələrinin yenidən qurulmasının iqtisadi-coğrafi istiqa-
mətləri müəyyənləşmişdir. Ərazinin nəqliyyat-coğrafi mövqeyi,resurs inkanları gələcəkdə də aq-
rar-sənaye sahələrinin optimallığının səviyyəsinin artmasına səbəb olacaqdır. Bunu nəzərə alaraq 
Lənkəran-Astara  iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və  aqrar-sənaye  sek-
torunun resurs potensialının  müəyyən edilməsinin  təhlillərinə üstünlük verilmişdir.  

Lənkəran-Astara rayonunun əsas iqtisadi sahəsi kənd təsərrüfatı məhsul istehsalı və emalıdır. 
Müasir dövrdə əhalinin istehlak mallarına olan tələbatının  85%-ə qədəri kənd təsərrüfatının payına 
düşür. Kənd təsərrüfatının coğrafiyasında bitkiçilik ümumi məhsul  istehsalının 67%-ni, heyvan-
darlıq isə 33%-ə yaxınını təşkil edir. Aqrar-sənaye kompleksinin ərazi təşkili və idarə olunmasının 
əsas xammal resursu kənd təsərrüfatı məhsulları hesab olunur. Tədqiq edilən rayonun əsas iqtisadi 
mənbəyi çay və sitrus meyvəçiliyi, üzümçülük, eləcə və süd-ət məhsullarının emalı üstünlük gö-
stəricilərinə malikdir. Son dövrlərdə iqtisadi rayonda aparılan yenidənqurma üzrə islahatlar və aq-
rar-sənaye sahələrinin klasterial inkişaf istiqamətləri önəmə gətirilmişdir. 

İqtisadi rayonun aqrar-sənaye kompleksinin modernizasiyası kənd təsərrüfatının inkişafının op-
timallığının səviyyəsini: vahid torpaq sahəsi hesabı ilə daha modern fondlara və daha  kreativ re-
surs sərfinə investisya qoyuluşunun effektliyini artırır. Sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq 
rayon üzrə istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsulllarının 90-95%-ni əhatə edir. 

 Kənd təsərrüfatı istehsalının artırılması,onun texnoloji əsaslarla emalını nəzərə alaraq resurs 
potensialının dayanıqlı inkişaf etdirilməsi zəruridir. Bu məqsədlə, iqlim-torpaq resurslarının gene-
tik məhsuldarlığının artırılması önəmli məsələdir. Əsas istehsal sahələrinin (çay, sitrus, ət-süd və 
s.) indeksləşdirilməsi göstərir ki,İqtisadi rayonda aqrar-sənaye kompleksinin təşkili  üçün kifayət 
dərəcədə xammal resursları mövcuddur.  Kənd təsərrüfatı məhsullarının davamlılığını təmin etmək 
məqsədilə iqlim-torpaq resurslarından elmi əsaslarla istifadə edilməsi tələb olunur. Bu məqsəd-
lə,bitkilərin yetişmə fazalarına uyğun təşkil edilməsi daha effektlidir. 

Aqrar-sənaye kompleksinin innovasiya sisteminin təşkili və resurs potensialından effektli isti-
fadə edilməsi iqtisadi və sosial inkişafın elmi  cəhətdən əsaslandırılmasını özündə əks etdirir. 
Problemə dair mövcud praktika göstərir ki, kəmiyyət və keyfiyyət faktorunu nəzərə almaq şərtilə 
aqrar-sənaye kompleksinin resurs təminatının geniş miqyasda inkişafını yaratmaq mümkündür.  

İqtisadi rayonda aqrar-sənaye müəssisələrinin xammal resurslarının kompleksliyinin təminatın-
da tədqiqat  və işləmə  klasterial yanaşma metodlarından istifadə edilməsi səmərə verir. Məsələ 
ondan ibarətdir ki, aqrar-sənaye komplekslərinin genişləndirilməsində klasterial metodlardan isti-
fadə etməklə ümumi rasional nəticələrə gəlmək mümkündür.   

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda heyvandarlıq komplekslərinin ərazi təşkili üçün  iqtisadi-
sosial strukturlar yaradılmışdır. Heyvandarlıq məhsullarının emalı və idarə edilməsi üçün yeni tex-
noloji metodlardan istifadə edilir. Statistik mənbələrə görə (2015-2020-ci illər) ölkə üzrə  ət isteh-
salının 6.5%-i, südün isə 3.7%-i iqtisadi rayonun payına düşür.  

İqtisadi rayonda heyvandarlıq sahələrinin inkişafını təmin edən kifayət həcmdə resurs poten-
sialı mövcud olmasına baxmayaraq,onun kompleks inkişafı tamlıqla təmin olunmamışdır. Bu məq-
sədlə, dövlət tərəfindən heyvandarlıq məhsullarının kompleks inkişafı və emalı  məqsədi ilə proq- 
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ramlar həyata keçirilir.  
Heyvandarlıq sahələrinin coğrafiyasında texnoloji əsaslarla yeni proqramların tətbiqi daha çox 

effekt yarada bilər. Bu problemin dinamikası ilkin olaraq heyvandarlıq sahələrinin strukturunun 
təyini ilə əlaqədardır. İqtisadi rayonda heyvandarlıq strukturunun optimal variantında elmi əsas-
larla artırılması yollarının müəyyən edilməsi mühüm iqtisadi və sosial problemləri özündə birləş-
dirir. Məsələ ondan ibarətdir ki,müasir dövrdə heyvandarlıqda daxili resurslardan istifadə edilməsi 
indeksi aşağı səviyyədədir. Digər tərəfdən isə son məhsulun qiyməti daha çox satıla bilən istehsal 
vasitələrinin, xüsusilə də yemlərin dəyərinə daha həssas olması ilə bağlıdır. Bu məqsədlə aşağıdakı 
yanaşmalara üstünlük verilməsi önəmli sayılır: 

- təbii resurs potensialından istifadə etməklə sənaye əsaslarla heyvandarlıq komplekslərinin ya-
radılması və buna uyğun olaraq ət-süd emalı müəssisələrini xammal ilə təmin etmək mümkündür; 

- yeni texnoloji proseslərin tətbiqi önəmində innovasiya mənşəli məhsulların istehsalını yarat-
maq şərti ilə heyvandarlığın optimal variantlarını təyin etmək məqsədəuyğundur; 

- elmi əsaslarla  heyvandarlığın ərazi təşkili, ilkin olaraq onun ixrac potensialına yönəldilən 
siyasət həyata keçirilməlidir. 

Rayonda sahibkarlığa yardımın önəminə baxmayaraq, ayrı-ayrı fermer təsərrüfatlarında inve-
stisya normal şəkildə həyata keçirilmir. Bu məqsədlə də heyvandarlığın struktur tərkibi aşağı  sə-
viyyədədir. 

Nəticə olaraq aşağıdakı təklifləri göstərə bilərik: 
1. Bitkiçilik üzrə: məhsuldar bitki sortlarının genetik seleksiyasının yaradılmasına nail olmaq; 

iqlim-torpaq şəraitinin məhsuldarlığını nəzərə almaqla emal üçün zəruri sayılan bitkiçilik sahələ-
rinin transformasiyasına dair innovasiyanını tətbiqi; yeni emal müəssisələrini xammala olan tələ-
batını təmin edən rəqabətədavamlı sahələrin yaradılması və s. 

2. Heyvandarlıq üzrə: yeni texnologiya ilə emal sahələrinin inkişafı;sənaye metodları ilə ət-süd 
məhsullarının  istehsalı və s. 
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27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Ali Baş Komandanı İlham 

Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında həyata keçirilən əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 44 gün 
ərzində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafındakı əraziləri erməni hərbi birləşmələrin-
dən təmizləndi və bütün bunlar isə Azərbaycan ərazilərinin gerçəkləşdirilməsində əhəmiyyətli rol 
oynadı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kifayət qədər zəngin iqtisadi potensial mövcuddur. Həmin 
iqtisadi potensialın hərəkətə gətirilməsi, tərkib elementləri və onlardan səmərəli istifadə edilməsi 
mahiyyət etibarı ilə ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə əlverişli şərait yaradır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialının tərkibində kənd 
təsərrüfatı aparıcı rol oynayır. Nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
və eləcə də kənd təsərrüfatı ilə sıx bağlı  qarşılıqlı əlaqəyə  malik olan emal sahələrinin inkişafı 
mahiyyət etibarı ilə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına bilavasitə təsir göstərir. Nə-
zərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı əhalinin ərzaq məhsullarına olan 
tələbatının ödənilməsində, sənayenin isə xammala olan ehtiyaclarının effektiv şəkildə qarşılanma-
sında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda  ölkənin ayrılmaz tərkib hissəsi olan işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə və eləcə də ölkənin ərzaq bazarı-
nın yerli ərzaq məhsulları ilə ödənilməsinə geniş imkanlar  mövcuddur. Həmin imkanların hərə-
kətə gətirilməsi ilk növbədə kənd təsərrüfatının dayanıqlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsini ob-
yektiv zərurətə çevirir.  

Kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı dedikdə, ilk növbədə kənd təsərrüfatında fasiləsiz inkişaf  
nəzərdə tutulur. Kənd təsərrüfatında fasiləsiz inkişafa nail olunması ilk öncə istehsal resursların-
dan səmərəli istifadə edilməsini, məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasını, bununla əlaqədar 
olaraq əmək məhsuldarlığının  yüksəldilməsini və eləcə də sahənin modernləşdirilməsini özündə 
əks etdirir. Kənd təsərrüfatının dayanıqlı  inkişafı həm iqtisadi, həm  sosial və həm də ekoloji 
prinsipləri özündə birləşdirir. Kənd təsərrüfatının dayanıqlı  inkişafının iqtisadi əsasları ilk növbə-
də məhsul istehsalına çəkilən xərclərin aşağı salınmasını, resurslardan səmərəli istifadə edilməsini, 
məhsul satışından əldə edilən maliyyə nəticələrinin səviyyəsinin yüksəldilməsini və bütövlükdə 
kənd təsərrüfatında iqtisadi artımın təmin edilməsini özündə cəmləşdirir. 

Kənd təsərrüfatında dayanıqlı  inkişafın təmin edilməsinin sosial aspektləri də mövcuddur. Nə-
zərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı çoxfunksiyalı bir sistemdir və bu sistemin elementlərindən 
səmərəli istifadə edilməsi vacib şərtlərdən biridir. Kənd təsərrüfatında dayanıqlı  inkişafın sosial 
funksiyaları ilk öncə onunla bağlıdır ki, əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi 
prioritet xarakter daşıyır, eyni zamanda adı çəkilən sahənin məhsullarına tələb elastikliyi ilə sə-
ciyyələnir. Nəzərə almaq lazımdır ki, əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatı davamlı xarakter 
daşıyır. Bu baxımdan əhalinin gəlirlərinin artırılması da diqqət mərkəzində olmalıdır. Bundan əla-
və  kənd təsərrüfatında dayanıqlı inkişafın sosial funksiyaları ilk növbədə onunla bağlıdır ki, xüsu-
silə regionlarda yaşayan əhalinin alternativ məşğulluq imkanları mövcud deyildir və kənd təsərrü-
fatı əslində əhalinin yeganə məşğulluq mənbəyi kimi çıxış edir. Bütün bunları nəzərə alsaq kənd 
təsərrüfatında davamlı inkişafın  sosial-iqtisadi aspektlərinin ön plana çəkilməsinə xüsusi ehtiyac 
duyulur. 

Kənd təsərrüfatında dayanıqlı  inkişafın təmin edilməsinin ekoloji aspektləri ilk növbədə eko-
sistemin qorunmasını və ekoloji tarazlığın təmin edilməsini bərabərində gətirir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, qlobal iqlim dəyişiklikləri bütövlükdə sahənin inkişafını obyektiv 
zərurətə çevirir. Qlobal iqlim dəyişiklikləri ilk növbədə qlobal istiləşmə proseslərini nəzərdə  tutur. 
Qlobal istiləşmə prosesləri isə mahiyyət etibarı ilə sahənin daha çox təbii iqlim şəraitindən asılılığı 
zəminində büruzə verir. Qeyd etmək lazımdır ki, ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklər, o cümlədən 
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təbiətin bütün şıltaqlıqları xüsusən bitkiçilikdə məhsul istehsalı və məhsulun səviyyəsinə öz mənfi 
təsirini göstərə bilir ki, bu, bütövlükdə həm də ekoloji problemlərin yaranmasında əhəmiyyətli rol 
oynayır. Kənd təsərrüfatının özü xüsusilə, antrogen təsirlər zəminində ekoloji tarazlığın təmin edil-
məsinə mənfi təsir göstərir. Belə ki, üzvi və mineral kübrələrin  daha çox toplanması nəticə etibarı 
ilə  torpağın münbitliyinə öz mənfi təsirini göstərir və torpağın şoranlaşmasına şərait yaradır və 
şoranlaşmış torpaqlarda alaq otlarının inkişafına əlverişli şərait yaranır. Belə bir şəraitdə isə ekoloji 
tarazlığın pozulması və ekosistemin zərərli təsirlərə məruz qalması demək olar ki, labüdləşir.  

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi ilə 
bağlı kifayət qədər iqtisadi mexanizmlər mövcuddur və həmin iqtisadi mexanizmlərin hərəkətə 
gətirilməsi prinsip etibarı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi artıma və eləcə də iqtisa-
diyyatın sahə və regional kəsimlərinin inkişafına əlverişli şərait yarada bilər. 

Məlum  olduğu kimi işğaldan azad olunmuş ərazilərin ənənəvi torpaqlardan kifayət qədər fərqli 
xüsusiyyətləri mövcuddur və bu fərqli xüsusiyyətləri səciyyələndirən ən mühüm amillərdən biri 
ondan ibarətdir ki, həmin ərazilər 30 il işğal altında qaldığı müddətdə demək olar ki, yeni torpaq 
əmələgəlmə prosesləri baş vermişdir. Yeni torpaq əmələgəlmə proseslərini səciyyələndirən ən 
mühüm cəhətlərdən biri isə ondan ibarətdir ki, əslində həmin ərazilərdə silahlı texnikaların hərə-
kəti və eləcə də minaların basdırılması bütövlükdə torpağın humus qatına ciddi ziyan vurmuş,  
demək olar ki, torpaq resursları əksər ərazilərdə kənd təsərrüfatına yararlılığını itirmişdir. Beləlik-
lə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafına nail olmaq üçün əra-
zilərin minalardan təmizlənməsi, abadlıq işlərinin reallaşdırılması, eləcə də infrastrukturun yara-
dılması, torpaqların meliorasiyası və inteqrasiyası tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacib şərtlərdən 
biridir. Məhz bundan sonra ictimai əmək bölgüsünün  xüsusiyyətləri fonunda sahənin  xüsusiyyət-
ləri nəzərə alınmaqla ixtisaslaşma prosesləri tətbiq edilməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kifayət qədər üstünlükləri olan və 
özünü büruzə verən  sahələri inkişaf etdirmək mümkündür. Məsələn, Ağdam və Füzuli rayonla-
rında bitkiçiliyi və heyvandarlığı inkişaf etdirmək üçün kifayət qədər potensial imkanlar mövcud-
dur. Çoxillik əkmələr sırasında üzümçülük Füzuli rayonunun iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir, 
heyvandarlıq sahəsi istisna olmaqla, üzümçülükdə əhalinin məşğulluğu və gəlirləri üstünlük təşkil 
edir. 1984-cü ilin statistikasına istinadən demək olar ki, SSRİ-də 1984-cü ildə 5 milyon tondan 
artıq üzüm istehsal olunduğu halda (istehsal əsasən Moldaviya, Gürcüstan və Azərbaycan Respub-
likasına aid idi) Azərbaycanda bu rəqəm 2 milyon 146 min ton, o cümlədən Füzuli rayonunda 110 
min ton olmuşdur. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kifayət qədər çaylar və su hövzələri mövcuddur ki, bu da 
bitkiçiliyin inkişaf etdirilməsinə müsbət təsir göstərməklə yanaşı balıqçılığın inkişafına zəmin ya-
radacaqdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmin, arıçılığın, baramaçılığın inkişaf etdirilməsi 
prioritet istiqamətlərdəndir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inki-
şafının iqtisadi mexanizminə aşağıdakıları tövsiyə edirik: 

- investisiyaların cəlb edilməsi; investisiyaların cəlb edilməsi geniş təkrar istehsal prosesinin 
nəticəsinin yaxşılaşdırılmasına, sahədə iqtisadi artımın təmin edilməsinə, məhsul istehsalının artı-
rılmasına zəmin yaradır, nəzərə almaq lazımdır ki, istər dövlət büdcəsindən, istərsə özəl sektordan 
və istərsə də xarici mənbələrdən investisiya yatırımlarının həyata keçirilməsi, ilk növbədə investi-
siyaların qorunması prinsipi əsasında sahənin inkişafına əlverişli zəmin yarada bilər; 

- dövlət büdcəsindən ödənilən subsidiyaların məbləğinin artırılması; 
- güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi; 
- infrastruktur sisteminin inkişaf etdirilməsi; 
- istehsal və emal müəssisələri arasında inteqrasiya münasibətlərinin formalaşdırılması; 
- işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının iqtisadi mexanizm-

lərilə yanaşı təşkilati və institusional mexanizmlər də hərəkətə gətirməlidir; 
- institusional təşkilati mexanizmlərə ilk növbədə infrastruktur sisteminin inkişafını, istehsal və 

emal müəssisələri arasında inteqrasiya proseslərinin dərinləşdirilməsini və eləcə də dövlət və özəl 
sektor arasında etibarlı tərəfdaşlığın təmin edilməsini şamil etmək olar.  
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Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства на освобожденных территориях 

зависит от реализации инвестиций, субсидий и грантов. 
Устойчивое развитие служит непрерывному экономическому росту, и для этого должны 

быть созданы экономические и организационные механизмы. В статье отражены меры, при-
нимаемые в этом направлении. 
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Summary 
 

Ensuring sustainable development of agriculture in the liberated territories depends on the im-
plementation of investments, subsidies and grants. 

Sustainable development serves an uninterrupted economic growth, and for this it is necessary 
to create economic and organizational mechanisms. The article reflects the measures taken in this 
direction. 
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AQRAR SAHƏDƏ BİZNES FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aqrar sahədə geniş təkrar istehsal prosesinin 

əsasının  uğurla həyata keçirilməsindən bilavasitə asılıdır. Aqrar sahədə geniş təkrar istehsal pro-
sesinin reallaşdırılması isə ilk növbədə bazar özünütənzimləmə mexanizmlərindən effektiv istifadə 
edilməsini ön plana çəkir. Bu məqsədlə ilk öncə aqrar sahədə sahibkarlığın və biznesin inkişafına 
nail olunması, eləcə də, səmərəli biznes və sahibkarlıq mühitinin formalaşması mühüm element-
lərdən biridir. Aqrar sahənin özünəməxsus xüsusiyyətlərə malık olması, mahiyyət etibarı ilə biznes 
fəaliyyətinin xüsusiyyətlərində öz təsirini göstərir. Aqrar sahədə biznes fəaliyyətinin uğurla ger-
çəkləşməsi üçün ilk öncə kənd təsərrüfatının sahəvi xüsusiyyətlərini, onun təbii iqlim şəraitindən 
asılılığını, torpaq resurslarının kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi kimi rol oynamasını, eləcə 
də iş dövrü ilə istehsal dövrü arasındakı uyğunsuzlu və ən nəhayət kənd təsərrüfatında istehsal 
edilən məhsulların, digər məhsullarla müqayisədə daşınmağa davamsızlığını nəzərə almaq lazım-
dır. Aqrar sahədə biznes fəaliyyətinin inkişafı xüsusilə kənd təsərrüfatında məhsulların səmərəli 
şəkildə reallaşdırılmasını özündə etiva edir. Məlum olduğu kimi kənd təsərrüfatı məhsulları olma-
dan əhalinin ərzaq məhsullarına olan ehtiyaclarını ödəmək mümkünsüzdür. Bundan əlavə, kənd 
təsərrüfatında istehsal həcminin artırılmasına nail olmadan, bütövlükdə ölkənin daxili ərzaq baza-
rında yerli istehsalın xüsusi çəkisini  yüksəltmək və eləcə də ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin 
etmək qeyri-mümkündür. Belə bir şəraitdə isə əslində ölkənin idxal kanallarından asılılıq yarana 
bilər ki, bu da bütövlükdə idxaldan asılılığı formalaşdırır və bütün bunlar sosial nəticədə ölkənin 
iqtisadi təhlükəsizliyinə öz mənfi təsirini  göstərir. Maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 
kənd təsərrüfatının və bütövlükdə aqrar sahənin sosial funksiyalarının yetərli qədər yüksək olması, 
nəticə etibarı ilə kənd təsərrüfatında yaranan iqtisadi böhranın mahiyyət etibarı ilə cəmiyyətdə 
siyasi, sosial sabitliyə ön təsirini daha çox aktivləşdirir. Ümumiyyətlə kənd təsərrüfatında sosial 
məsələlərin xüsusi ilə ön plana çəkilməsi biznes fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsini bir daha aktu-
allaşdırır. Aqrar sahədə biznes fəaliyyətinin inkişafı ilk öncə  iqtisadi cəhətdən rentabelli fəaliyyə-
tin gerçəkləşməsini tələb edir. Aqrar sahədə biznes fəaliyyətinin gerçəkləşməsi onunla bağlıdır ki, 
sahə əslində maddi baxımdan istehsal sahəsi hesab olunur və iqtisadiyyatın real sektorunun ən 
mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. 

Aqrar sahədə biznes fəaliyyətinin inkişafının  mühüm istiqamətlərindən biri istehsal  sahibkar-
lığının və istehsal biznesinin genişlənməsinə nail olmaqdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, aqrar sahədə istehsal sektorunda biznes fəaliyyətinin genişləndiril-
məsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasını, eləcə də sahə ilə emal müəssisələri 
arasındakı inteqrasiya münasibətlərinin reallaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatında məhsulların daşınması və saxlanması prosesində 
məhsulun keyfiyyətinə daha çox xələl gəlir. Ona görə də kənd təsərrüfatında uğurlu aqrobiznes 
fəaliyyətinin reallaşdırılması vacib şərtlərdən biridir. Uğurlu aqrobiznes fəaliyyətinin reallaşdırıl-
ması üçün məhsulun satış kanallarının genişləndirilməsi, eləcə də saxlama kameralarının forma-
laşdırılması hesabına soyuducu anbarlarda məhsulların uzunmüddətli saxlanma imkanları təmin 
edilməlidir. 

Aqrar sahədə biznes fəaliyyətinin inkişafının istiqamətlərindən biri də idxalı əvəzləmə siyasəti 
əsasında aqrar sahədə zəruri olan məhsul istehsalının həcminin artırılmasına nail olmaq, məhsul-
darlığın səviyyəsini yüksəltməkdən ibarətdir. 

Aqrar sahədə biznes fəaliyyətinin inkişafının istiqamətlərindən biri də istehsal resurslarını is-
tehsal edən sahələrin inkişafına nail olunmasıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, istehsal resursları, 
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istehsal edən sahələrin inkişafına nail olmadan, kənd təsərrüfatında uğurlu biznes fəaliyyətini  ger-
çəkləşdirmək mümkünsüzdür. Doğrudur, qeyd etmək lazımdır ki, əslində istehsal resurslarına olan  
tələbatı ödəmək məqsədilə diğər ölkələrdən də istehsal resurslarının idxalı baş verir. Lakin nəzərə 
almaq lazımdır ki, bütün bunlar əslində idxaldan asılılığı genişləndirir və eyni zamanda kənd tə-
sərrüfatında xaricdən alınan vəsait, mahiyyət etibarı ilə ölkədən valyuta axınını stimullaşdırır, bu 
isə ölkə büdcəsinə mənfi təsirini göstərir və bütövlükdə iqtisadi təhlükəsizliyə xələl gətirir. 

Aqrar sahədə biznes fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsini istiqamətləndirən investisiya cəlbedici-
liyi, eləcə də aqrar istehsalçıların risklərinin səmərəli şəkildə sığortalanmasıdır. 
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AQRAR SAHƏDƏ BİZNES İNFRASTRUKTURUNUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ  

İSTİQAMƏTLƏRİ 
 
Qloballaşma prosesinin dərinləşməsi beynəlxalq münasibətlər sisteminin liberallaşması ilə 

səciyyələnir. Nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi sərhədlərin liberallaşdırılması ilk öncə əmtəələrin, 
kapitalın, texnologiyaların və əmək resurslarının sərbəst hərəkətini özündə əks etdirir və bu ba-
xımdan biznes fəaliyyətinin gerçəkləşdirilməsi üçün əslində qloballaşma şəraiti demək olar ki, əl-
verişli zəmin yaradır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, son illər beynəlxal münasibətlər sistemində və bütövlükdə baş verən 
dəyişikliklər qloballaşma prosesinə də təsirsiz ötüşməmişdir. Məsələn, koronovirus pandemiyası-
nın güclənməsi şəraitində beynəlxalq münasibətlər sistemində “evdə qal” və bütünlüklə iqtisadi 
əlaqələrin kəsilməsi prosesləri labüdlük kəsb edir. Və bütün bunlar bütövlükdə dünya iqtisadiyya-
tında əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi artımın ləngiməsinə və iqtisadi fəallığın səviyyəsinin aşagı 
düşməsinə gətirib çıxarmışdır. Ümumiyyətlə, koronovirus pandemiyasının mövcud olduğu bütün 
dövrlərdə iqtisadi nəticələri təhlil edib belə qənaətə gəlmək olar ki, əslində beynəlxalq əlaqələrin 
kəsilməsi prosesi ilk növbədə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində daxili mənbələrin 
rolunun artırılması və eyni zamanda əczaçılıq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsində yerli ka-
nallardan istifadə edilməsini obyektiv zərurətə çevirir. Məsələ burasındadır ki, adı çəkilən sahə-
lərdə idxal kanallarından istifadə edilməsi mümkün olduğu halda, əlaqələrin kəsilməsi sonunda bu 
və ya  digər məhsulların daşınmasında da yaranan çətinliklər  mahiyyət etibarı ilə məhsul və xid-
mətlərə olan ehtiyacları idxal kanalları hesabına ödəyən ölkələr üçün problemlər vəd edir. Bu ba-
xımdan ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aqrar sahənin əhəmiyyəti kifayət qədər önəmli-
dir. Aqrar sahədə səmərəli məhsul istehsalı prosesinin həyata keçirilməsi və onun uğurla reallaş-
dırılması müasir şəraitdə biznes infrastrukturlarının  inkişafını tələb edir. Biznes infrastrukturları 
dedikdə, ilk növbədə məhsul satışı prosesinin həyata keçirilməsində lazım olan xidmət sahələrinin 
inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Biznes infrastrukturları kifayət qədər çoxsaylı olub və bu pro-
sesin reallaşdırılması, bu və ya digər şəkildə maliyyə xərclərinin təmin edilməsi prosesinin həyata  
keçirilməsində lazım olan xidmət sahələrinin inkişaf etdirilməsini özündə  ehtiva edir. Biznes in-
frastrukturları keyfiyyət qədər çoxsaylı olub, bu prosesin reallaşdırılması bu və ya digər şəkildə 
maliyyə xərclərinin təmin edilməsilə şərtlənir. Nəzərə almaq lazımdır ki, aqrar sahədə biznes  fəa-
liyyətinin infrastruktur sistemində məhsulların saxlanması, çatdırılması və loqistika proseslərinin  
genişləndirilməsi vacib şərtlərdən biridir.  Bununla da aqrar sahədə biznes fəaliyyəti əslində məh-
sulun uğurlu reallaşdırılmasını təmin edən sahələri nəzərdə tutur, bunun üçünsə satış bazarlarının 
genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatında istehsal və istehlak zəncirinin əlçatanlığının təmin olunması 
mühüm şərtlərdən biridir. İnfrastruktur sisteminin təkmilləşdirilməsi ilk öncə iqtisadiyyatın mo-
dernləşdirilməsinin mühüm elementini təşkil etməklə, yeni xidmətlər göstərilməsinə olan səylərin 
artırılması ilə səciyyələnir. Biznes infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənmiş təd-
birlərin reallaşdırılması, modern infrastrukturların qurulması ilə xarakterizə olunur. 

Modern biznes infrastrukturları onunla bağlıdır ki, mahiyyət etibarı ilə saxlanma kameralarında 
mövcud məhsulun keyfiyyətli saxlanmasına təminat verilməsi önəmli şərtlərdən biridir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, biznes infrastrukturları əsas etibarı ilə biznes proseslərinin müvəffəqiyyətlə re-
allamasına əlverişli şərait yaradır. Məlumdur ki, məhsul istehsalı ərəfəsində əksər hallarda təklif 
tələbi üstələdiyindən məhsulun qiyməti hətta maya dəyərindən belə aşagı düşür. Dövlət istehsal-
çıların və istehlakçıların qarantı olduğundan tədarük intervensiyası həyata keçirməklə ehtiyat məh-
sul fondu yaradır və tərsinə. 
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Ümumiyyətlə, bazar infrastrukturlarının formalaşdırılması həm iqtisadi və həm də sosial əhə-
miyyətə malikdir. Hazırda aqrar sektorda xırda fermer təsərrüfatlarının  mövculuğundan bu təsər-
rüfat subyektləri bazarı inhisar altına ala bilmirlər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, logistika proses-
lərinin genişləndirilməsi də bazar infrastrukturunun tərkib elementlərindən biridir. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, hal-hazırda aqrar sahədə rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərən amillərdən biri də nəq-
liyyat xərclərinin aşağı salınmasıdır. Nəqliyyat xərclərinin aşağı salınması istiqamətində bölgələr-
də  xüsusən dəmiryol stansiyaları yaxınlığında əmtəə birjalarının yaradılması və yaxud fermer tə-
sərrüfatlarında kiçik emal sexlərinin və qəbul məntəqələrinin  tikilməsi önəm kəsb edir. 

Aqrar sahədə biznes infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinin mühüm istiqamətlərindən biri ya-
şıl iqtisadiyyat, yaxud ticarət və yaşıl istehlak zəncirlərinin formalaşdırılmasıdır. Yaşıl ticarət sis-
temi dedikdə istehsaldan istehlakçılara məhsulun effektli şəkildə çatdırılması, başqa sözlə desək 
burada marketinq xidməti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Aqrar sahədə biznes infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi təsərrüfat subyektlərinin ixracyönüm-
lü rəqabətə tab gətirən məhsul istehsal etməklə xarici bazara çıxışında formalaşdırıla bilər. 
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ZƏFƏR GÜNÜ: İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ İQTİSADİYYATIN 

TRANSMİLLİLƏŞMƏ TENDENSİYALARI 
 
Ötən əsrin sonlarında Azərbaycan mürəkkəb tarixi dövr yaşasa da, sosial-iqtisadi və mədəni 

həyatında böyük təkamül yolunu inamla keçərək sabit, təhlükəsiz və müasir həyat səviyyəsini tə-
min etmiş ölkə kimi dünyada tanındı. Ölkənin beynəlxalq nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə artmış, 
cəmiyyətdə dövlətçilik ənənələri güclənmiş, müasir sosial-iqtisadi infrastruktur quruculuğu uğurla 
həyata keçirilmişdir. İqtisadi inkişafdan qaynaqlanan yüksək maliyyə imkanları uzun illər makro-
iqtisadi sabitlik və artıma mühüm töhfə vermiş, təhlükəsizliyin təmini üçün güclü potensial yarat-
mışdır.  

Qələbə nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına reinteqra-
siyası, yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin imkanlarından faydalanmaq 
Azərbaycanın inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Bu çərçivədə regionda təhlükəsizliyin, sabitliyin, 
rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşması, eləcə də iqtisadi və ticarət əlaqələrinin 
inkişaf etməsi Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın region iqtisadiyyatının ümumi 
arxitekturasının müəyyən edilməsində rolunu daha da möhkəmləndirəcəkdir.  

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması xalqımızın çoxəsrlik tarixində möhtəşəm yer 
tutur. Dövlət sərhədlərini bərpa etməklə Azərbaycan xalqı son bir əsrdə hərbi və diplomatik sahədə 
ən böyük zəfərə nail oldu. Qələbənin əbədiləşdirilməsi üçün öz doğma torpaqlarından köçkün 
düşən insanların vətənə qayıdışı təmin olunmalıdır. Bu Böyük Qayıdış vətəndaşlarımızın işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşmasında və bu ərazilərin ölkənin iqtisadi fəaliyyətinə 
qoşulmasında bir körpü olacaqdır. 

Regionda yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizinin bərpa olunması ölkəmizin 
qlobal bazarlara çıxış imkanlarını artırmaqla yanaşı, işğaldan azad edilmiş ərazilərin inkişafına 
əhəmiyyətli təkan verəcəkdir. [1] 

Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində bərpa planları kifayət qədər genişdir. Vətən 
müharibəsində qazanılan şanlı Qələbə sayəsində geri qaytarılan ərazilərin tezliklə bərpa edilməsi 
üzrə işlərin həyata keçirilməsi, müvafiq infrastrukturların yaradılması, həmin regionun Azər-
baycan iqtisadiyyatına inteqrasiyasının təmin edilməsi istiqamətində ciddi addımlar atılır. Artıq 
işğaldan azad edilmiş torpaqların bərpası və inkişafı konsepsiyası hazırlanıb. Həmin rayonların 
iqtisadi potensialı ölkəyə, xüsusilə də qeyri-neft sektoruna yeni yerli və xarici investisiyaların cəlb 
olunmasına əsaslı zəmin yaradıb.  

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və inkişafı ilə bağlı kompleks yanaşmanı təmin etmək 
üçün bir neçə mərhələdə fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İlkin mərhələ idarəetmə və 
təhlükəsizlik, infrastruktur məsələlərinin həllini, növbəti mərhələlər isə sosial xidmətlərin fəa-
liyyətini, iqtisadiyyatın yenidən qurulması və inkişafı məsələsini özündə ehtiva edir. Hər bir böl-
gəmizin təbii ehtiyatları, ənənəvi iqtisadiyyat sahələri, nəqliyyat qovşaqlarına, o cümlədən yenidən 
bərpa olunan nəqliyyat dəhlizlərinə və artıq tikintisinə başlanılmış avtomobil və dəmir yollarına 
yaxınlığı nəzərə alınaraq onların profili, ixtisaslaşması nəzərdə tutulub. 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində iqtisadiyyatın inkişafında transmilliləşmə pro-
sesi geniş şəkildə özünü büruzə verməkdədir. Bu prosesdə əsas aparıcı qüvvə artıq qeyd edildiyi 
kimi transmilli şirkətlərdir. 

Bu ərazilər həm yerli və xarici investisiyaların cəlbi, həm də əhalinin məşğulluğunun təmin 
edilməsi baxımından prioritet sahələrdəndir. Azərbaycanın işğaldan  azad edilmiş ərazilərinin in- 
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vestisiya imkanları xarici investorlara təqdim olunur. Məlumdur ki, işğaldan azad olunmuş ərazi-
lərin bərpası və yenidən qurulması istiqamətində Azərbaycan hökuməti tərəfindən müvafiq addım-
lar atılır, intensiv fəaliyyət həyata keçirilir. Bu fonda işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayı-
dışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müa-
sir infrastrukturların yaradılması məqsədilə 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat və-
sait ayrılıb. Həmin vəsait hesabına bu yerlərdə elektrik enerjisi, təbii qaz, su, rabitə, yol, təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət, mənzil-kommunal və digər zəruri infrastrukturların, eləcə də mədəni-tarixi 
abidələrin bərpası və yenidən qurulması, yaşayış evlərinin tikintisi istiqamətində də zəruri addım-
lar atılacaq. 

Bundan başqa, o da bəllidir ki, dövlət investisiyaları ilə yanaşı, yerli və xarici sərmayələrin cəlb 
edilməsi ilə işğaldan azad olunan ərazilərdə iqtisadi və sosial infrastrukturun yenidən qurulması, 
əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində işlərin həyata keçirilməsi prioritetdir. Azad 
olunmiş ərazilərin iqtisadi potensialının yüksək olması dünya miqyasında da qəbul edilir. Məsələn, 
azad edilən rayonlar işğaldan əvvəl üzümçülük, pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq sahəsində 
xüsusi paya malik olub. Bu ərazilərin aqrar istehsal və ixrac potensialı kifayət qədər böyükdür. 
Xüsusilə Şuşa, Füzuli, Kəlbəcər və Zəngilan əraziləri böyük turizm potensialına malikdir. Yaxın 
vaxtlarda Araz çayı üzərində “Xudafərin” və “Qız qalası” adlı iki su elektrik stansiyasının inşa 
edilməsi planlaşdırılıb və bununla işğaldan azad edilən ərazilərin elektrik enerjisi ilə fasiləsiz tə-
minatına imkan yaranacaq. Yerli enerji tələbatının ödənilməsi və ölkənin enerji ixrac potensialının 
artması baxımından hər iki stansiyanın əhəmiyyətli yeri olacaq. Təbii sərvətlərin, faydalı qazıntı-
ların işlənilməsi investisiyaların qoyuluşu baxımından böyük perspektiv vəd edir. Azərbaycanın 
işğaldan azad olunmuş ərazilərinə investisiyaların qoyulması regionun inkişafına böyük töhfə ve-
rəcək. [2] 

Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi ilə bitən İkinci Qarabağ müharibəsi işğal edilmiş ərazilə-
rin azad edilməsi ilə nəticələnməklə yanaşı erməni işğalçılarının həyata keçirdiyi dağıntıların tam 
olaraq üzə çıxmasına imkan yaratdı. Bir daha məlum oldu ki, otuz ilə yaxın davam edən işğal 
müddətində erməni vandalları işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində böyük dağıntılar həyata ke-
çirmiş və mövcud olan infrastrukturu demək olar ki, tamamən məhv etmişdir. Əvəzində isə hətta 
özləri üçün belə heç bir infrastruktur formalaşdırmamışdır. Biz bunun xüsusilə Ağdam nümunə-
sində şahidi olduq. Müharibədən sonra Ağdama səfər edən xarici media nümayəndələri hətta 
Ağdamı Cənubi Qafqazın Xirosiması adlandırdı. BMT-nin hesablamalarına görə işğal nəticəsində 
Azərbaycana dəymiş iqtisadi zərərin həcmi 53.5 milyard ABŞ dolları həcmindədir (bundan sonra 
dollar). 

Dağıntıların hərtərəfli və miqyasının böyük olması isə azad edilmiş ərazilərin bərpası prosesini 
mürəkkəb və zaman alan prosesə çevirir. Ona görə də bərpa prosesinin müxtəlif iqtisadi və sosial 
istiqamətlər üzrə həyata keçirilməsinə ehtiyac yaranır. Bunları nəzərə alaraq İkinci Qarabağ müha-
ribəsi bitdikdən dərhal sonra azad edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişaf planının hazırlanması 
üçün tapşırıqlar verildi və “Böyük Qayıdış” proqramı əsasında bərpa prosesi başlandı. Bərpa pro-
sesinin həyata keçirilməsi üçün 2021-ci ilin büdcəsində ilkin olaraq 2.2 milyard dollar vəsaitin 
ayrılması nəzərdə tutulur. Bərpa prosesi bir neçə mərhələdə həyata keçiriləcəkdir. Birinci mərhə-
lədə büdcədən ayrılan vəsaitlər əsas iki məqsəd üçün, infrastrukturun formalaşdırılmasına və kom-
munal xidmətlərin əlçatanlığının təmin edilməsinə yönəldiləcəkdir. Növbəti mərhələdə isə özəl və 
xarici investisiyanın cəlb edilməsinə daha çox yer ayrılacaqdır. 

Ümumiyyətlə, azad edilmiş ərazilərin əsaslı şəkildə bərpa edilməsi və orada müasir infrastruk-
turun yaradılması Qarabağın inkişafının əsas strateji istiqamətlərindən biridir. Çünki bərpa prosesi 
həyata keçirilmədən həmin ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək mümkün deyildir. Ye-
nidənqurma və bərpa prosesinin həyata keçirilməsi Azərbaycanda ümumi iqtisadi inkişafa təkan 
verəcək, yeni iş yerlərinin yaranmasına şərait yaradacaqdır. 

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa işlərinin həyata keçirilməsinə xarici öl-
kələr və transmilli şirkətlər də böyük maraq göstərirlər və bu istiqamətdə təkliflərini irəli sürürlər. 
Ölkə başçısının qeyd etdiyi kimi həmin ərazilərdə bərpa işlərində ancaq müharibə dövründə əda-
lətli mövqe tutmuş və Azərbaycana qarşı dostluq münasibəti nümayiş etdirmiş ölkələr və onların 
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şirkətləri iştirak edə biləcəkdir. Artıq bərpa prosesinə bir sıra xarici dövlətlər və onların şirkətləri 
cəlb edilmişdir. Ölkələr üzrə həyata keçirilən layihələrə aşağıdakılar aiddir: Bərpa prosesində ən 
sıx əməkdaşlıq müharibə dövründə Azərbaycana ən böyük dəstək verən Türkiyə şirkətləri ilə qu-
rulur. Türkiyə şirkətlərinin iştirak etdiyi layihələrə aşağıdakılar aiddir:  

• Türkiyənin “Kolin İnşaat” şirkəti Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisində iş-
tirak edir.  

• Azərbaycan İnnovasiya Agentliyi Türkiyənin GOSB texnoparkı ilə azad edilmiş ərazilərdə 
ortaq texnoloji parkın yaradılması barədə anlaşma memorandumu imzalayıb.  

• Türkiyənin Ziraat Bankı Şuşa şəhərində filial açmaq niyyətindədir və bununla bağlı artıq 
müraciət edib. 

• Türkiyədəki qabaqcıl iş adamlarını özündə birləşdirən TÜMKİAD təşkilatı azad edilmiş tor-
paqlara 50 milyon dollar sərmayə yatırmağı planlaşdırdıqlarını açıqlayıb.  

• Şuşada doqquz fənn üzrə ibtidai məktəbin Türkiyə tərəfindən inşa edilməsi təklifi irəli 
sürülüb. 

İtaliyanın “Ansaldo Energia” şirkəti ilə 2020-ci ilin dekabr ayında Qarabağ regionunda yerləşən 
dörd yarımstansiyaya avadanlıqların tədarükünə dair müqavilə imzalanıb. Müqavilənin dəyəri 6 
milyon dollardır və müqavilə əsasında hər birinin gücü 110 kilovat olan stansiyalar Ağdam, Füzuli, 
Qubadlı və Kəlbəcər rayonlarında yerləşir. Stansiyalar 2021-ci ilin iyun ayının sonunda tikilərək 
istifadəyə veriləcəkdir.  

Britaniya hökuməti də bərpa prosesində Azərbaycana dəstək verməkdə maraqlı olduğunu bəyan 
etmişdir. Britaniya şirkətlərinin daha çox maraq göstərdiyi sahələrə texnologiya sahəsi “Ağıllı” və 
“Yaşıl” şəhərlərin yaradılması, bərpa olunan enerji sənayesi, minalardan təmizləmə və mədən sə-
nayesi aiddir. Azərbaycanda artıq müxtəlif layihələrdə iştirak edən Britaniya qeydiyyatlı “Anglo 
Asian Mining” fəaliyyətini azad edilmiş ərazilərdə genişləndirmək niyyətindədir. Bundan başqa 
artıq Britaniya şirkətləri Füzulidə minaların təmizlənməsinə, şəhərsalma və infrastrukturun inkişaf 
etdirilməsi layihələrinə cəlb edilib.  

Azad edilmiş ərazilərin bərpa edilməsində maraqlı olan digər ölkə isə Macarıstandır. Artıq bu 
istiqamətdə müəyyən layihələr icra edilir. Belə ki, Macarıstanın Eksim Milli Bankı (Exim Bank) 
torpaqların bərpasında iştirak etmək istəyən Macarıstan şirkətləri üçün 100 milyon dollar dəyərin-
də kredit xətti açmışdır. Bundan başqa Macarıstan hökuməti azad edilmiş ərazilərin minalardan 
təmizlənməsi üzrə əməliyyatların aparılmasına kömək etmək üçün 25 min avro vəsait ayırmağı 
təklif edib.  

Qeyd edilən ölkələr ilə yanaşı şirkətləri yenidənqurma layihələrinə investisiya yatırmaqda ma-
raqlı olan ölkələrə İsrail, Yaponiya və İran aiddir. Ümumiyyətlə, bərpa işlərinə xarici şirkətlərin 
cəlb edilməsi əhəmiyyətlidir. Özəl və transmilli şirkətlər də bu fürsətdən faydalanırlar.Ona görə 
ki, yenidənqurma işlərinin miqyası böyükdür və yalnız yerli şirkətlərin resursları hesabına bərpa 
prosesini səmərəli şəkildə və qısa zamanda həyata keçirmək çətindir. Bununla yanaşı xarici şirkət-
lərin ölkəyə gəlməsi və azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasında iştirak etməsi bir sıra 
üstünlüklər yaradacaqdır. Belə ki, bu şirkətlər özləri ilə yeni texnologiyalar və ənənələr gətirəcək-
dir. Bu isə yeni sahibkarlıq və rəqabət mədəniyyətinin formalaşmasına imkan yaradacaqdır. Azad 
edilən ərazilərin böyük potensiala malik olması onu deməyə əsas verir ki, ərazilərin bərpa prose-
sində maraqlı olan şirkətlərin sayı artacaqdır. [3] 
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C VİTAMİNİNİN TƏBİİ MƏNBƏLƏRİ HAQQINDA 

 
Müxtəlif xəstəliklər səbəbindən insanlar təbii və keyfiyyətli məhsullarla qidalanmaq istəyirlər. 

Çünki gələcək nəslin sağlamlığını qorumaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən də ali təhsil 
müəssisələri və elmi-tədqiqat institutunda çalışan qida mühəndisləri və qida sənayelərində işləyən 
mütəxəssislər C vitaminli bitkilərdən istifadə olunmasını və istehsalının artırılmasını məsləhət gö-
rürlər. Çünki, bu vitamin insan orqanizmində sintez olmur və vitamin çatışmamazlığına gətirib 
çıxardır. Amma immunitet stimullaşdırılmasında, hormonlar və dəmirin udulması kimi proseslər-
də iştirak edir. Əgər insan il ərzində təzə meyvə-tərəvəzlərdən istifadə edərsə bədəndə olan immu-
nitet güclü olub hər bir xəstəliyə qalib gələr. 
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Qida sənayesində tətbiq olunan sabitləşdiricilər və zənginləşdirici maddələrin nümunələri bu 
zamana kimi kimyəvi maddələrdir. Əgər bu maddələrdən kütləvi istifadə olunarsa insanlar zəhər-
lənə bilər və ekoloji təmizlik aşağı düşə bilər. Bu xoşagəlməzliklərin qarşısını almaq üçün yeni 
formalı bitkilərdən alınmış stabilləşdiricilərin istehsal texnologiyasını artırmaq lazımdır. İnkişaf 
etmiş ölkələrdə C vitamini əlavələrindən daha çox soyuqdəymə zamanı istifadə olunur. Amma bu 
vitaminin sənayedə istehsalı səmərəsiz və bahalı texnologiya sayılır. Qida məhsullarında təbii C 
vitamini zənginləşdirilərsə hazır məhsulun dayanıqlığı çoxalır. 

Bəzi məlumatlara görə vitamin C-L askorbin turşusu limondan alınıb. Daha sonra oksidləşib L-
dehidroaskorbin turşusuna çevrilir. Əsasən fizioloji funksiyasının askarbatoksidaza fermentinin 
təsiri nəticəsində dehidroaskorbin turşusuna çevrilməklə oksidləşib reduksiya etməklə orqanizmdə 
elektron və proton keçiriciliyini tənzim edə bilir. Həmçinin  bu vitamin müqaviməti artırır, qığır-
daq və sümük toxumasının strukturunu bərpa edə bilir. 

Bu vitamin qida məhsullarında oksidləşmiş və reduksiya olunmuş formada olur. Bu məhsullar-
da vitaminin təyini üçün bəzi üsullardan istifadə olunur və nümunə ekstaktın hazırlanmasında mə-
suliyyətli olmaq tələb olunur. Bundan başqa ekstraktın hazırlanmasında sirkə, turşəng, xlorid tur-
şusu və onların qarışığından istifadə edilir. 

İşin gedişi zamanı xırdalanmış və qarışdırılmış orta nümunədən 0,01qr dəqiqliklə 10qr çəkilir. 
Hava oksigeni ilə ion qarışığının iştirakı ilə oksidləşir. Bu səbəbdən də nümunə götürülən zaman 
meyvə və giləmeyvələr poladdan hazırlanmış bıçaqla doğranılır. Çöküntü verən meyvə-giləmeyvə 
və tərəvəzlərdə vitaminin təyinini aparmaq çətin olur.  

C vitamini çox olan bir sıra bitkilər və meyvə-tərəvəzlərdən danışmaq olar ki, bunlara aid olan-
lar zirinc, qara qarağat, çiyələk, böyürtkən, portağal, limon, itburnu, innab, adi çaytikanı, kələm, 
yaşıl bibər, xardal, brokkoli və s. Bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələr var ki, C vitamini tədarükündə 
mövsümlə əlaqədar olaraq məhdudiyyətlərə rast gəlir. Təzə olduqda tərkibində olan vitaminin mi-
qdarı çoxdur və araşdırmalar nəticəsində onu demək olar ki, bu vitamin dayanıqlıdır, yeməkdə isə 
tərkibi mövsümdən, bazara daşınmasından, rəf ömrü və  saxlanma müddətindən asılı olaraq dəy-
işkən olur. Həmçinin aşağı istilik sabitliyi ilə və asanlıqla oksidləşməyə meyilliliyi ilə xarakterizə 
olunduğundan, temperatur yüksələn zaman itkiyə gedə bilər. Bu itkilər isə temperatur səviyyəsinə, 
emal müddəti və oksigenlə təmasına görə 20-90% arasında dəyişir. Bundan başqa tərəvəzlərdə 
olan askorbinin miqdarı dəyişkən olur. Aktivliyi ən çox olan xiyar, balqabaq, az olanı isə kartof 
və kələmdir. 

Xüsusən eyni torpaqda yetişən kartofda vitaminin miqdarı dəyişkəndir. Saxlandıqda isə tərki-
bində olan vitaminin miqdarı dəyişə bilər. Həmçinin, qumlu torpaqda yetişdirilmiş kartofda C-
vitamininin miqdarı qara torpaqda yetişdirilən kartofa nisbətən çoxdur. Əgər kartofu dondurub 
saxlasaq tərkibində olan bu vitaminin miqdarı tamamilə saxlanır.  

Ağbaş kələm əkib yığıldıqdan sonra  askorbin turşusu bir aya qədər 25-100 mq-dır. Amma bu 
kələmi üç aya kimi təzə halda saxladıqda isə tərkibində olan turşunun miqdarı 6-25% itir. Əgər 
dondurulub saxlansa vitamin tam qala bilir. 

İspanaq, turşəng, keşniş və göy soğan kimi göyərtilər də C vitamininin mənbəyi sayılır. Amma 
bu göyərtilər saxlanan zaman solur və vitamininin aktivliyi itir. Saxlanma temperaturundan asılı 
olaraq isə itkinin miqdarı dəyişə bilər. 

Yüksək bioloji fəallığı olan yeni və təbii vitamin preparatlarının hazırlanması və bitki ehtiyat-
larının səmərəli istifadə edilməsi üçün yeni tədqiqatlar aparmaq lazımdır. Meyvələrin tərkibi də 
vitaminlər, minerallar və mikroelementlərlə zəngindir. Günümüzdə olan elmi məlumatlara görə 
meyvələr qidalanmada çox istifadə edilməlidir. Meyvə - tərəvəzlərdə C vitaminini qorumaq üçün 
dondurma üsulu əlverişlidir. Çünki, məhsul yığıldıqdan sonra xammal tez dondurularsa, tərkibində 
olan vitamin qorunmasına yardımçı olur. Araşdırmalar zamanı bəzi alimlər emal, saxlanma və 
bişirmənin qidaya görə dəyişkən olduğunu və məhsulların C və suda həll olan vitaminlərin, oksig-
enə davamlı məhsulların itirilməsinə gətirib çıxarır. Həmçinin, oksigen çatışmaması səbəbindən 
də sonrakı konservləşdirmə zamanı da sabit qalır. Dondurulmuş məhsulları ağartma zamanı qısa 
müddətə   qida maddəsi daha çox itir. Araşdırmanın nəticəsi olaraq konservləşdirilmiş məhsulların 
təzə və yaxud dondurulmuş məhsullara nisbətən az qidalı olduğu qəbul edilir.  
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Tədqiqatlar zamanı zirinc, itburnu, moruq və digər yabanı meyvə-giləmeyvələrdən qurutma və 
ekstraksiya yolu ilə C vitaminli aktiv maddələr alınıb. Digər axtarışlar nəticəsində isə yüksək tem-
peraturun C vitamininin sabitliyinə pis təsir göstərməsi, həmçinin aşağı donma temperaturunda 
itkinin olduğu göründü. Misal olaraq onu demək olar ki, meyvə-tərəvəzlər bir həftə -160 donduru-
larsa askorbin turşusunun 30%-i, 15 dəqiqə bişirilərsə 50% və daha çox itki olar.  

Meyvə-tərəvəzlərin istifadə olunmasında yüksək temperaturun istifadə olunması məhsulun 
mikrobioloji cəhətdən təhlükəsiz olmasında vacib rol oynayır. Bundan başqa isə tərkibində protein 
denaturasiyasına və işlənmiş meyvələrin həzminin artırılmasına səbəb olur. Həm də yüksək tem-
peraturun  istifadə olunması  sağlamlıq üçün vacib olan vitamin və maddərə pis təsir göstərir. 

Bitki mənşəli ərzaqlarda askorbin turşusunun bərba edilməsi zamanı oksidləşmə nisbətən yavaş 
getdikdə bu ərzaqda onun dehidro forması daha çox və ya daha az ola bilər. Bu məhsullarda de-
hidro formadan başqa askorbigen və qalaskorbin forması bağlı şəkildə tapılıb. 

Inkişaf etmiş ölkələrdə C-vitamini əlavələri daha çox soyuqdəymə zamanı istifadə olunur. Am-
ma bu vitamininin sənayedə istehsalı səmərəsiz və bahalı texnologiya sayılır. Qida məhsullarında 
təbii C-vitamini zənginləşdirilərsə, hazır məhsulun dayanıqlığı çoxalır. 
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О природных источниках витамина С 
 

Резюме 
Из-за различных заболеваний люди хотят есть натуральные и качественные продукты. 

Потому что важно защитить здоровье будущих поколений. По этой причине инженеры-пи-
щевые инженеры и специалисты пищевой промысленности, работающие в высших учеб-
ных заведениях и научно-исследовательских институтах, рекомендуют использовать и про-
изводить растения, содержащие витамин С. Потому что этот витамин не синтезируется в 
организме человека и приводит к авитаминозу. Но он участвует в таких процессах, как сти-
муляция иммунитета, всасывание гормонов и железа. Если человек круглый год будет есть 
свежие фрукты и овощи, его иммунная система станет сильнее, и он сможет побороть лю-
бую болезнь. 
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About natural sources of vitamin C 

 
Summary 

Due to various diseases, people want to eat natural and quality products. Because it is important 
to protect the health of future generations. For this reason, food engineers and food industry pro-
fessionals working in higher education institutions and research institutes recommend the use and 
production of vitamin C plants. Because this vitamin is not synthesized in the human body and 
leads to vitamin deficiency. But it is involved in processes such as the stimulation of immunity, 
the absorption of hormones and iron. If a person eats fresh fruits and vegetables throughout the 
year, his immune system will be stronger and he will be able to overcome any disease. 
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C VİTAMİNİ İLƏ ZƏNGİNLƏŞDİRİLMİŞ ÇÖRƏK MƏMULATLARININ İNSAN  

ORQANİZMİ ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTİ VƏ ADİ ÇÖRƏKDƏN ÜSTÜNLÜYÜ 
 
Tərkibi C vitamini və bir sıra digər vitamin növləri ilə zənginləşdirilmiş çörək-kökə məmulatla-

rının istehsalı müasir zamanda ən aktual xarakterə malik həlli vacib sayılan problemlərdən sayılır. 
Məlumdur ki, vitaminsiz həyat ola bilməz. Hər bir canlı orqanizmin müxtəlif növ vitaminlərə 

olan tələbatı da müxtəlif cür xarakterizə edilir. İnsan orqanizminin vitaminlərə olan tələbatı 
müəyyən qədər meyvə, giləmeyvə və tərəvəz xammallarından istehsal edilən qida məhsulları va-
sitəsi ilə ödənilsə belə, yenə də azlıq təşkil edir. Çünki, ilin bütün fəsillərində müxtəlif vitamin 
növlərinə olan ehtiyacın tam ödənilməsi mümkünsüz hesab edilir. Xüsusilə yazqabağı dövrlərdə 
insan orqanizmində vitamin çatışmazlığı əmələ gəlir ki, bunun da nəticəsində insanlar xəstələnir 
və yaxud da xarici mühitin təsirlərinə qarşı müqaviməti azalır.  

Bütün göstərilən məlumatları nəzərə alaraq, insan orqanizminin vitamin balansının nizamlan-
ması məqsədi ilə digər vacib sayılan qida məhsullarının da vitaminlərlə zənginləşdirilməsi prob-
lemləri yaranmağa başladı. İlk əvvəl bu problem qənnadı sənayesi müəssisələrində istehsal edilən 
çoxsaylı məmulatlara tətbiq edildi. Sonralar, insan orqanizminin C vitamininə olan tələbatının art-
masını nəzərə alaraq, çörək - bulka məmulatlarının da vitaminlə zənginləşdirilməsi vacibliyi ya-
randı.  

C vitamini (askorbin turşusu) insan orqanizmi tərəfindən daha çox mənimsənilir. Çünki, C vi-
tamini insan orqanizmində baş verən maddələr mübadiləsinin həyata keçməsində və bu prosesin 
sürətləndirilməsində olduqca mühüm rol oynayır.   

Apardığımız elmi tədqiqat işləri zamanı tərkibi müxtəlif dozalarda itburnu tozu ilə zənginləş-
dirilmiş çörək nümunələri hazırlanmış və bu çörək nümunələrinin adi çörək nümunələrindən üstün 
cəhətləri tədqiq edilmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, çörəyin tərkibinə əlavə edilən C vitaminli itburnu tozunun miqdarından 
asılı olaraq, bişirilmiş çörək nümunələrinin yumşaqlıq dərəcəsi və təravətli vəziyyətdə saxlama 
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müddətləri öyrənilmişdir. Bundan əlavə, çörək çeşidinin növündən asılı olaraq, onların tərkibinə 
əlavə edilən C vitamini ilə zəngin olan itburnu tozunun sərf norması hesablanmışdır.  

Çörək nümunəsinin çeşidindən asılı olaraq tələb olunan itburnu tozunun ən optimal miqdarı 
müəyyən edilmişdir.  

Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, tərkibinə C vitaminli itburnu tozu əlavə edilmiş çörək mə-
mulatının nəmlik saxlama qabiliyyəti yüksək olmaqla yanaşı, onun məsaməliliyi də bərabər pay-
lanmış vəziyyətdə olur. Aşağıda verilmiş cədvəldən bu fakt daha aydın şəkildə hiss olunur.   

Cədvəldən göründüyü kimi, adi halda bişirilmiş çörək məmulatı ilə müqayisədə tərkibinə C 
vitamini ilə zəngin olan itburnu tozu əlavə edilməklə bişirilən çörək məmulatı növlərinin nəmliyi 
və məsaməliliyi ilə yanaşı, turşuluq göstəriciləri də yüksək olur.  

Çörək növlərinin turşuluğunun yüksəlməsinə əsas səbəb, çörəyin tərkibinə əlavə edilən askor-
bin turşusunun təsiridir. Turşuluğun cüzi miqdarda dəyişməsi heç də çörək məmulatının keyfiyyət 
göstəricilərinin aşağı düşməsinə səbəb olmur. Bundan əlavə, tərkibi C vitamini ilə zənginləşdiril-
miş çörək məmulatlarında kartof xəstəliyi əmələ gəlmir və bu növ çörək məmulatlarının saxlanma 
müddəti daha yüksək olur. Belə çörək məmulatları uzun müddət saxlandıqda belə, öz yumşaqlığını 
itirmədən təzə-tər vəziyyətdə qalır və kif göbələyi ilə sirayətlənmir.  

C vitamini ilə zəngin olan itburnu tozu ilə vitaminləşdirilmiş çörək növlərinin adi texnoloji 
sxem üzrə bişirilmiş çörək məmulatlarına nisbətən qidalılıq dəyəri yüksək olduğundan, insan orqa- 
nizminə verdiyi enerjinin miqdarı da yüksək olur. Adi çörək məmulatlarının kimyəvi tərkibi kar-
bohidratlar, zülallar, nişasta, Kleykovina, mikro- və makroelementlər, eləcə də digər qidalı mad-
dələrlə zəngindir.  

Cədvəl 1. 
C vitamini ilə zənginləşdirilmiş çörək növlərinin bəzi texnoloji göstəriciləri 

 

Çörək çeşidi 
Nəmliyi, 

%-lə 
C vitaminli itburnu 

tozunun norması, %-lə 
Turşuluğu 

Çörəyin məsaməliyi, 
%-lə 

Adi çörək nümunəsində 
Baton 48,0 ------ 120 45,0 
Dairəvi çörək  49,0 ------ 110 47,0 
Kərpic çörək 47,0 ------ 140 46,5 

C vitamini əlavə edilmiş çörək nümunəsində 
Baton  51,5 2,5 13,50 50,0 
Dairəvi çörək 51,0 3,0 130 48,5 
Kərpic çörək 49,5 1,5 150 48,0 

 
Vitaminlərin miqdarına görə adi texnoloji sxem üzrə bişirilən çörək nümunəsinə nisbətən C 

vitamini ilə zəngin olan itburnu tozu əlavə edilməklə bişirilən çörək növləri üstünlük təşkil edir. 
Düzdür, çörəyin bişirilməsi prosesində vitaminlərin müəyyən hissəsi parçalanmaya məruz qalır. 
Tərkibi itburnu tozu ilə zənginləşdirilmiş çörək növlərinin dad - keyfiyyət göstəriciləri ilə yanaşı, 
digər orqanoleptiki göstəriciləri də fərqli olur.   

Məlumdur ki, itburnu tozunun tərkibində C vitamini ilə yanaşı müxtəlif karotinoidlər də möv-
cud olur. Bu birləşmələrin təsirindən, bu növdən olan çörək məmulatlarının rəngi adi texnoloji 
sxem üzrə bişirilən çörəkdən fərqlənir. Həm xarici görünüşü və həm də dad - keyfiyyət göstərici-
lərinə görə fərqləndiyindən, belə çörək məmulatlarının alıcılıq qabiliyyəti yüksək olur və onlar 
ticarət şəbəkələrində qısa müddət ərzində realizə olunur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, 1 kq çəkiyə malik adi çörəyin bişmə müddəti 40 - 60 dəqiqə ərzində 
başa çatır. Bu zaman bişmə temperaturu 240 - 2800S olur. Lakin, tərkibi C vitamini ilə zəngin olan 
itburnu tozu ilə zənginləşdirilmiş çörək çeşidlərinin bişmə müddəti xeyli aşağı olur. Bundan başqa, 
belə çörək növlərinin mikroorqanizmlərə qarşı davamlılıq göstəriciləri də yüksək olur.  

Tərkibinə C vitamini ilə zəngin itburnu tozu əlavə edilmiş çörək növlərinin ən başlıca üstünlü-
yü, onların saxlanma müddətinin çox olmasıdır, çünki, adi çörək çeşidlərinin saxlanma müddətlə-
rinin aşağı olması səbəbindən, çörəkbişirmə müəssisələri boyatlaşmış köhnə çörək çeşidlərinin 
təkrar emal olunması məcburiyyəti ilə üzləşir. Belə ki, satış üçün ticarət şəbəkələrinə göndərilmiş 
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çörək məmulatları boyatlaşdıqdan sonra alıcılıq qabiliyyətini itirir. Bəzi çörəkbişirmə müəssisələ-
rində belə çörək nümunələrindən kvas istehsalı üçün istifadə edirlər.  

Adi texnologiya əsasında bişirilən çörəyə nisbətən tərkibinə C vitamini ilə zəngin itburnu tozu 
əlavə edilməklə bişirilmiş çörək çeşidlərinin saxlanma müddətləri xeyli çox olduğundan, onlar 
qısa zaman intervalında xarab olmur və bütün keyfiyyət göstəricilərini uzun müddət saxlayır.  

Bununla yanaşı, vitaminlə zənginləşdirilmiş çörək məmulatlarının xəmiri həm oparalı (acıtma-
lı) və həm də oparasız üsullarla hazırlanır. Xəmirin tərkibinə əlavə edilən duz və xəmir mayasının 
miqdarı da aşağı olur. Xəmirin qıcqırma müddəti azalmaqla yanaşı, həm də tikələrə bölünmə və 
formalaşdırılması asanlaşır.  

Belə çörək növləri ilə qidalandıqda insan orqanizminin C vitamininə olan sutkalıq tələbatı ödə-
nilir və onun digər təsirlərə qarşı müqavimət qabiliyyəti yüksəlir.  

Xüsusilə şəkərli diabet xəstəliyinə düçar olmuş xəstələr üçün belə çörəyin əhəmiyyəti daha 
yüksək olur.  

 
Nəticə 

1. Müxtəlif itburnu növlərindən C vitamini ilə zəngin olan tozşəkilli qida əlavələrinin alınması 
və vitaminləşdirilmiş qida məhsulları istehsalında bu növ tozun tətbiq edilməsi, yüksək enerji və 
bioloji dəyərliyi ilə üstünlük təşkil edən, eləcə də ekoloji cəhətdən təmiz olan yeni “ORGANİC-”, 
EKO- və BİO qida məhsulları istehsalının reallaşdırılmasında kifayət qədər yüksək elmi və prak-
tiki əhəmiyyət kəsb edir.  

2. Çörəkbişirmə sənayesində C vitamini ilə zənginləşdirilmiş çörək - kökə məmulatlarının is-
tehsal edilməsi, insan orqanizminin C vitamininə olan sutkalıq tələbatını qismən ödəməklə yanaşı, 
həm də istehsal olunan çörək - kökə məmulatlarının bioloji və qidalılıq dəyərinin yüksəlməsinə 
səbəb olar.  
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Важность хлебобулочных изделий, обогащенных витамином С, для человеческого 
организма и их преимущества перед обычным хлебом 

 

Резюме 
Известно, что без витаминов жизнь невозможна. Потребность в разных видах витаминов 

в каждом живом организме также характеризуется по-разному. Хотя потребность человече-
ского организма в витаминах в некоторой степени удовлетворяется за счет продуктов, при-
готовленных из сырых фруктов, ягод и овощей,  их все же меньшинство. Потому  что  счита- 
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ется невозможным полностью удовлетворить потребность в разных видах витаминов в любое 
время года. Особенно в предвесенний период человеческий организм испытывает дефицит 
витаминов, в результате чего люди заболевают или теряют устойчивость к внесней среде. 
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Importance of vitamin C-fortified bakery products for the human body and its advantages 
over ordinary bread 

Summary 
It is known that life is impossible without vitamins. The need for different types of vitamins in 

each living organism is also characterized differently. Although the human body's need for vita-
mins is met to some extent by foods made from raw fruits, berries and vegetables, it is still a 
minority. Because it is considered impossible to fully meet the need for different types of vitamins 
in all seasons. Especially in the pre-spring period, the human body is deficient in vitamins, as a 
result of which people get sick or lose their resistance to the external environment. 
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AZƏRBAYCAN ƏHALİSİNİN EKOLOJİ TƏMİZ İSTEHLAK MALLARI İLƏ TƏMİN 

EDİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ EKSPERTİZASI 
 
Proqnozlara görə, planetin əhalisi 2025-ci ildə 3 mlrd nəfər artacaq. Yaxın 30 ildə şəhər əhalisi 3 

dəfəyə qədər artacaq. Yaxın 15 ildə dünya əhalisini ərzaqla təmin etmək üçün məhsuldarlığı 3 dəfə 
artırmaq lazım gələcək. Yaxın 30 ildə ərzaq məhsullarının istehsalı 2 dəfə artacaq. Deməli, demoqra-
tik böhran, qlobal su ehtiyatları böhranı, urbanizasiya probleminə ərzaq böhranı da əlavə olunacaq.  

Dünyanın ərzaqla təmin olunması bir çox mürəkkəb və qarşılıqlı əlaqəli problem sayılır. Digər 
mühüm problemlər  isə qidanın keyfiyyəti, onun tərkibində olan zülal, vitamin, mikroelementlər 
və s.dir. Dünya kənd təsərrüfatı  sisteminin  bölüşdürülməsinin ətraf mühitə zərərli təsirinin mini-
muma  endirilməsi istiqamətində işlər aparılır. 

Aydındır ki, torpaq kənd təsərrüfatı bitkilərindən məhsul almağın əsası kimi başlıca zəruri sər-
vət olmaqla mövcudluğumuz ondan asılıdır. O, kənd  təsərrüfatı istehsalının başlıca vasitəsi, qida 
məhsullarının əsas mənbəyidir. Dəniz və süni istehsal sahələri  (hidroponika,  istixanalar) qida 
məhsullarının əldə edilməsində olduqca  az rola malikdir. Okeandan insan  30-40 mln. tona yaxın 
dəniz balığı, onurğasız heyvanlar, yosun və sair əldə edir. 

Dünya torpaq sahələrində  hazırda 80 min qida bitkisi növü  mövcudur, bəşəriyyət  isə əsasən  
cəmi 30 kənd  təsərrüfatı  bitkisi ilə  qidalanır. Beləliklə, qeyd etmək  lazımdır  ki, bizim ölkəmiz 
əhalinin təbii artımı cəhətdən dünya ölkələri  arasında qabaqcıl  yerlərdən birini  tutur (19%). 2050- 
ci ildə Azərbaycan əhalisi  təxminən  15-16  milyona çatacaq. Həmin əhalini  ərzaqla, işlə, normal 
səhiyyə  xidməti, təhsil, evlə təmin etmək, ən əsası isə  istehlak  tələblərinin  həyata  keçirilməsi  
üçün indidən tədbirlər planı  həyata keçirilməlidir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi  problemi  təkcə  gəlirlərin aşağı səviyyədə olması  ilə əlaqədar deyil. Bu 
həm də digər böhranlı tendensiyaların mövcudluğu, o cümlədən  kənd təsərrüfatına yararlı olan 
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torpaq sahələrinin erroziyaya  uğraması və şoranlaşması, məhsulların saxlanılması və  daşınması  
ilə bağlı müvafiq  infrastrukturun  olmamasıdır. Odur ki, ölkəmizdə torpaq sahələrinin yuyulması- 
na, məhsulların saxlanılması üçün anbarların tikilməsinə böyük diqqət yetirilir.Ərzaq təhlükəsiz- 
liyinə fəlakətlər,  geosiyası amillər də təsir göstərir.   

FAO və VOZ təşkilatlarının qiymətləndirilməsinə görə bir adamın gün ərzində qidası 2400-
2500 kkal təşkil etməlidir. Bir sıra müəlliflərə görə Dünyanın hər bir sakininin normal həyat fəa-
liyyəti  üçün gündə 2700-2800kkal qəbul etməsi vacibdir. 

Ərzaq probleminin əmələ gəldiyi vaxtdan onun aradan qaldırılması yolları, burada diferensia-
siya axtarılır. Müxtəlif fikirlər söylənilir və ərzaq çatışmamazlığının aradan qaldırılması üçün 
müxtəlif variantlar irəli sürülür. Çoxlu fikirlərin söylənilməsinə baxmayaraq problemin həllinin 
iki yolunu - ekstensiv və intensiv yolunu söyləmək olar. Bunların da hərəsinin özünəməxsus çə-
tinlikləri mövcuddur. Çünki əhali artımı iqtisadi artımı üstələdikdə vəziyyət çətinləşir, təbii sər-
vətlərin də getdikcə azalması və qiymətlərinin artması meydana çıxır.  

Təhlillər son zamanlar aktual məsələlərdən biri olan ölkəyə təhlükəli malların idxalı və bunun 
nəticəsində əhalinin sağlamlığının təhlükə altına alınması məsələsinə bir qədər cavab tapmaqdan 
ibarətdir.  

Deməli kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların sahəsi azalır, əhali isə ildən-ilə artır və nəticədə 
hər adambaşına düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların sahəsi azalır. Bununla yanaşı insanla-
rın istehlak tələbləri də durmadan artır. Bəs bu  qədər əhalinin artan istehlak tələbini necə ödəmək, 
nəyin hesabına ödəmək lazımdır sualına cavab tapmalıyıq 

Azərbaycanda əhalinin, yerli istehsal hesabına ekoloji cəhətdən təmiz ərzaq və kənd təsərrüfatı 
məhsulları ilə təmin edilməsinə imkanlar vardır. Bu imkanlar sırasına respublikamızın əlverişli 
təbii coğrafi şəraitə malik olmasını, ərazimizdə dünyanın doqquz iqlim tipinin mövcudluğunu, il 
boyu bitkilərin vegetasiya dövründə aktiv tempraturun olmasını, ərazimizin 54,9% torpaqlarının 
kənd təsərrüfatında istifadə üçün yararlı olmasını, ildə bir neçə dəfə məhsul yetişdirilməsinin 
mümkünlüyünü, respublika hökumətinin kənd təsərrüfatının inkişafına yaratdığı münbit şərait- 
subsidiyaların verilməsini, aqrolizinqlərin yaradılmasını, saxlama soyuducu anbarlarının tikilmə-
sini, yeni suvarma sistemlərinin yaradılmasını, ölkəyə cins heyvanların gətirilməsini, ən başlıcası 
isə torpaqlarımızın düşmən torpağından azad olunmasını adi edə bilərik.  

Ölkəmizin iqlim və torpaq xüsusiyyətlərinin rəngarəngliyi yerli istehlakçılarımıza daha təbii və 
dadlı məhsullar yetişdirməyə imkan verir.  

Ölkə istehlakçıları “Yaşıl satış” strategiyasını geniş şəkildə tətbiq edə bilməyiblər. Onlar ix-
raclarını artırmaq üçün tezliklə “Yaşıl satışa” da keçirilməlidirlər.Geni dəyişdirilmiş məhsulardan 
imtina edilməlidir  

Hal-hazırda ölkələrdə əhali qruplarının aclıq təhlükəsi ilə qarşılaşdığı və minimum fizioloji 
normalar səviyyəsində qidalanmasının çətinləşdiyi  özünü tam kəskinliyi ilə büruzə verməkdədir. 
Ərzaq təhlükəsizliyinin qlobal anlamda mahiyyəti dövlətin milli təhlükəsizliyinin prioritet istiqa-
mətlərindən birini təşkil edir. Ərzaq təhlükəsizliyi dövlət siyasətinin uğurla reallaşmasına xidmət 
etməklə iqtisadi, sosial və ekoloji amillərin təsiri altında formalaşır. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi kənd təsərrüfatı istehsalının mövcud vəziyyətindən və ərzaq kompleksinin investisiyalaş-
dırılması  dərəcəsindən asılıdır.   

Belə yanaşdıqda Azərbaycan mövcud potensialdan istifadə etməklə daxili məhsul istehsalını 
artırmaq, öz əhalisini ərzaq  məhsulları ilə təmin etmək və ixrac potensialını genişləndirmək siya-
sətini həyata keçirir.  

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində taxıl istehsalı ən başlıca mənbə hesab 
olunur. Ölkəmizdə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində taxıl istehsalı ilbəil artmaq-
la 2 mln.tonu ötüb keçmişdir. Lakin bununla belə hələ buğda və buğda unu ildə təxminən 600 min 
ton ətrafında  idxal olunur.  

Əsas strateji məqsəd ərzaq sahəsində idxaldan asılılığı aradan qaldırmaqdır. Əhalinin ərzaq təh-
lükəsizliyini xarakterizə edən meyarlardan biri də  istehlak göstəriciləridir. Dövlət Statistika Ko- 
mitəsi tərəfindən hər il adambaşına düşən istehlak göstəriciləri işlənib hazırlanır. Bu göstərici 
büdcə tədqiqatçılarının verdiyi məlumata əsaslanır. Araşdırmalar göstərir ki, orta ailənin ərzaq 
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məhsulları ilə təminatının tərkibi çoxnövlüdür, lakin başlıca olaraq taxıl mənşəli qidalar üstünlüyə 
malikdir.  Belə ki, il ərzində orta ailədə hər nəfərə hesablanan ekvivalent göstəriciyə görə 128 kq 
taxıl məhsulları, toyuq əti də daxil olmaqla 77 kq ət düşür. Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin təhlili 
göstərir ki, əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatı ilə ərzağın istehsalı arasında müəyyən ziddiyyət-
lər mövcuddur. Deməli ki, qida məhsullarının istehsalı üçün zəruri olan torpağın və mal-qaranın 
ümumi miqdarı hesablanarkən  məhsuldarlıq göstəriciləri  əsas götürülür.  

 

Nəticə 
- Ölkəyə idxal olunan kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına məhdudiyyət qoyulmalı: 
- Ərzaq mallarının ölkə əhalisinin sağlamlığı və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sertifikat-

laşdırılması aparılmalı, keyfiyyət və təhlükəsizliyinə nəzarət gücləndirilməli; 
- Yararlı torpaqlardan təyinatına görə və səmərəli istifadə olunmalı; 
- Ölkədə kənd təsərrüfatını  müasir maşınlarla, mineral və üzvi kübrələrlə təmin etməklə, məh-

sulun saxlanılması, daşınması, emalı və satışı düzgün təşkil olunmalı; 
- Emal müəssisələrinin sayını artırmaqla rəqabəti yüksəltmək və kənd təsərrüfatı istehsalçıları-

nın məhsullarının münasib qiymətlərlə emal müəssisələri tərəfindən alınması təşkil edilməli; 
-  İşğala son qoyulmuş ərazilərdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi həyata keçirilməlidir;  
Bütün göstərilənlərə baxmayaraq Azərbaycan öz əhalisini ekoloji cəhətdən təmiz ərzaq və kənd 

təsərrüfatı məhsulları ilə tam təmin etmək imkanlarına malikdir.  
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Способы избавления от товаров, представляющих опасность 
Резюме 

Основная тема статьи - как обычно, что надо сделать для удовлетворения спрос а насе-
ления земного шара на сельскохозяйственные продукты. Дело в том что, население растет 
безостановочно, природные ресурсы сокращаются, цены повышаются. Одновременно. 
Стремительно повышается потребительский спрос населения, который превышает темп 
экономического роста.                                                                  

Пользуясь ситуацией, торговые структуры запускают на рынок генетически модифици-
рованные продукты, приносящие огромные доходы.  В результате, страдает здоровье рядо-
вых потребителей употребляющих эти продукты. Данные ГМП получили широкое распро-
странение также и в Азербайджане. Но разнообразие климатических условий и почвы Азер-
байджана позволяет производить натуральные, экологически чистые продукты.  
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Ways of getting rid of unsafe, hazardous goods 
Summary 

The main theme of the article - as usual, what should be done to meet the world's population 
demand for agricultural products. The fact is that the population is growing continuously; the na- 
tural resources are declining, prices are rising. At the same time, consumer demand is rapidly rising  
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exceeding the rate of economic growth.  
Taking advantage of the situation, commercial structures launch genetically modified food that 

bring huge profits into markets. As a result, that affects the ordinary consumer health that uses 
these products. These GMF are also widely used in Azerbaijan. But the diversity of climate and 
soil of Azerbaijan enables cultivating natural, environmentally friendly products. 
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BUĞDA SORTLARINDAN HAZIRLANAN ÇÖRƏK-BULKA  
MƏMULATLARININ İSTEHSALI PROSESİNİN TEXNOLOJİ SXEMİ 

               

Müasir dövrdə yeni texnoloji avadanlıqlar və proseslər, HACCP qida məhsullarının təhlükəsiz-
liyi, idarəetmə sistemi kimi yeni standartların tətbiqi unlu-qidalı məhsulların keyfiyyətini və isteh-
sal həcmini artırmışdır. 

Çörək bişirmək üçün adətən buğda, çovdar, yulaf, qarğıdalı kimi un qarışıqları tətbiq edilir. Bu 
unların nisbətən uzun  ömrü var. 

Çörəkbişirmə 3 üsulla həyata keçirilir: 
1) Ev şəraitində əl ilə; 
2) Ev və ya restoran şəraitində çörəkbişirmə maşını ilə; 
3) Sənaye üsulu ilə. 
Keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün, istehsalın sistemli şəkildə fəaliyyət  göstərməsi lazımdır. 

Yaxşı gigiyena və istehsal təcrübəsini təmin etmək üçün nəzarət sistemləri tətbiq edilməlidir. Bi-
şirmə bir sıra xarici amillərdən təsirlənir, bunların hamısı monitorinq edilməli və ardıcıl çörək 
qrupları istehsal etmək üçün tənzimlənməlidir. 

İlk növbədə isifadə olunan xammallara tələblər qoyulmalıdır. Bunlar DÖST dövlət standartla-
rının müddəalarına əsasən aparılır. Hər məhsul qrupunun özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Tem-
peratur və rütubət, nəzarət altına alınması lazım olan ən əhəmiyyətli faktorların ikisidir. Bu iki 
faktor sutka ərzində və ya mövsümlərə görə dəyişir. Bir-birinə yaxın iki məmulatın bir-birindən 
fərqli temperaturu və rütubəti ola bilər, bu da çörək prosesinə təsir göstərir. Ayrıca xammalların 
daşınması və saxlanması zamanı onda gedən proseslər qiymətləndirilməlidir. 

Eyni zamanda istehsalat prosesinə nəzarət və menecment sistemi tətbiq olunmalıdır. Nəzarət 
dedikdə, maşın və avadanlıqların dəqiq və qaydasında işləməsi, problemin vaxtında müdaxilə və 
həll olunması, istehsal ardıcıllığına düzgün əməl olunması, eyni zamanda işçilərin məsuliyyətinin 
diqqətdə saxlanılması nəzərdə tutulur. 

 Çovdar, vələmir, yulaf, darı və ya qarğıdalı kimi müxtəlif unların birləşməsi bir sıra müxtəlif 
çörəklər istehsal etmək üçün müxtəlif nisbətdə buğda unu ilə qarışdırıla bilər. Çörəyin böyüməsinə 
imkan vermək üçün ən azı 70% buğda unu istifadə edilməlidir. Əks halda məsaməsiz, quru çörək 
məhsulu meydana gəlir. Duz və su una əlavə olunur, lakin maya hələlik istifadə edilmir. Un və su 
qarışdırılır və hamar xəmir vermək üçün yoğrulur. 

Ev şəraitində çörək-bulka məmulatının hazırlanmasının bir neçə minillik tarixi vardır. Əsrlər boyu 
fərqli xalqların nümayəndələri öz resepturasını tətbiq etməklə fərqli çörək nümunələri yaratmışlar. Ev 
şəraitində xəmir hazırlamaq üçün una 1/3 hissəsi qədər su, həmçinin 1 çay qaşığı quru maya, 1 xörək 
qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı duz əlavə edilib qarışdırılır. Süngər və xəmir prosesi əllə tamamlanır. 
Bu  prosesin üstünlükləri daha yaxşı ətirli çörək, gözəl dad və daha yaxşı görünüş əldə edilməsidir. 
Süngər və xəmir prosesi ikimərhələlidir: birincisi, bir “süngər” meydana gəlir. Bu, unun, mayanın, 
şəkərin və suyun qarışığından hazırlanmış olduqca yumşaq hissədir. Bu maddələr bir yerdə qarışdırılır, 
örtülür və müəyyən bir müddətdə müəyyən bir temperaturda yetişməyə buraxılır. Vaxtın müddəti isti- 
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fadə olunan maya miqdarına görə müəyyən edilir və 14-16 saatdan çox ola bilər [1]. 
İkincisi isə xəmir mərhələsidir. Un, şəkər və suyun qalan hissəsi, yağ və ya marqarin, duz və 

bəzən ədviyyatlar xəmirə əlavə edilir və hamar, yumşaq və ya sərt xəmir əldə etmək üçün yaxşıca 
qarışdırılır. 

Əl ilə qarışdırılan xəmir prosesi uzun vaxt tələb edir, lakin bu prosesdən istifadə edərək düzgün 
hazırlanan çörək əla dad və yaxşı saxlanılan keyfiyyətə malikdir. 

Əlavə qatqılar, ləzzəti yaxşılaşdırmaq və çörəyin daha uzun müddət saxlanmasına kömək etmək  
üçün əlavə edilə bilər. Süd, yumşaq bir çörək əldə etmək üçün su ilə birlikdə və ya ayrıca istifadə 
edilə bilər. Son mərhələdə hazır xəmir müəyyən formaya salınır və 200-300oC-də bişməyə qoyulur. 

Qarışdırma əllə və ya maşınla edilə bilər. Bir qarışdırıcı istifadə edildikdə, mikserlə birlikdə 
verilən təlimatlara əsasən “Kenwood Chefs” tipli masa mikserinə ehtiyac vardır. Xəmir örtülür, 
isti yerdə qalır və yetişməyə qoyulur. Daha sonra xəmir  yenidən yoğrulur. Bu zaman xəmirdə 
tərkib elementləri, məsamələr yenidən qarışır və  bərabər paylanır. Ölçmə və bölünmə mərhələ-
sində xəmir dartılır və parçalanır. Çörəyin növü və istəyə görə müxtəlif çəkili kündələr ayrıla bilər. 
Çörəklər daha sonra 230oC-də 30 dəqiqə bişirilir. Bişirmə zamanı gedən proseslər sənaye üsulu ilə 
eyni təşkil edir [2]. 

Bişmiş məhsullar hazırlamaqda bir neçə əməliyyat mövcuddur və onları həyata keçirmək üçün 
istifadə edilən maşınlar vardır. Çörəkbişirmə üsulunun zaman-zaman dəyişməsinə baxmayaraq, 
bişirmə məhsullarının əsas prosesləri dəyişməyib - bəziləri fərqli bir şəkildə həyata keçirilir. Müa-
sir dövrdə müxtəlif cür çörəkbişirmə qabları var və bunlar müxtəlif yollarla işləyir. Bişirmə ma-
şınlarında irəliləyiş mexaniki əl işlərini avtomatlaşdırmaq, keyfiyyətin yüksəldilməsi və emalın 
sürətləndirilməsinə yönəldilmişdir [3]. 

Maşınlarda çörəkbişirmənin əsas prosesi beş ayrı mərhələdən ibarətdir: 
1) Qarışdırma: un, maya, su, yağ, şəkər və duz götürülür və xəmir əldə etmək üçün birlikdə 

qarışdırılır. 
2) Yoğurma: Qarışdırma aparatı ilə qarışıqlar diqqətli, bərabər şəkildə qarışdırılır. Qarışdırma 

müxtəlif sürətdə ola bilər və 10-15 dəqiqə ərzində aparılmalıdır. 
3) Yetişmə: Xəmiri acımaq üçün bir saat və ya daha çox isti bir yerdə saxlamaq lazımdır. Bu 

mərhələdə maya öz işini görür. Qıcqırma nəticəsində məsaməlik yaranır, şəkər və nişasta parçala-
nır və xəmirin həcmini təxminən iki dəfə artırır. 

4) Yenidən yoğurma və kündələmə: Xəmir yenidən yoğrulmaqla təkrar elementlər  bərabər şə-
kildə paylanır və bölünməyə başlanır. Bölünmüş hissələrə fərqli formalar verilə bilər. 

5) Bişirmə: Xəmiri sobaya qoyub onu bişirmək və son məhsulu almaq lazımdır. 
Soba avadanlıqlarının təsirinə məruz qalan bir inkişaf mikroprosessor inqilabıdır. Ucuz hesab-

lama gücünün mövcudluğu elektron nəzarət vasitələrinin əvəzlənməsi üçün elektromexanik nəza-
rət vasitələrinin mexaniki nəzarətini əvəz etmişdir. Tam bir çörəyin bir möhkəm mikrokomputer 
tərəfindən idarə edilməsi mümkündür. Bu, əvvəllər tələb olunan mini komputerlə müqayisədə xey-
li xərclərin azalmasıdır. 

Çörək mikserlərindəki böyük dəyişiklik Chorleywood çörək prosesi ilə Tweedy mikserinin tət-
biqi idi. Tweedy qarışdırıcı Chorleywood prosesi üçün deyil, ilk növbədə qeyri-ərzaq istifadə üçün 
hazırlanmışdır. Chorleywood prosesində istifadə edilən orijinal Tweedy mikserlər sadəcə bir va-
kuum tətbiq etdi. Müasir APV Tweedy mikseri ilk növbədə təzyiq tətbiq edir, daha çox havanın 
(xüsusilə də oksigen) xəmirdə həllini təmin edir. Daha sonra havanın daha böyük qabarcıqlar mey-
dana gətirməsinə səbəb olan vakuum tətbiq edilir. Əlavə oksigen təzyiq mərhələsinin nəticəsi ola-
raq mövcuddur. 

Müasir Tweedy mikserləri un və su nisbətinə nəzarət etmək üçün elektron ağırlıq aparatı ilə təchiz 
oluna bilər. Bütün sistem resept əsasında idarə oluna bilər və maddələrin istifadəsini uzlaşdıra bilər. 
Sistem, istifadə olunan enerjinin dəqiq nəzarətilə düzgün xəmir temperaturunu saxlaya bilər. 

Sənaye üsulu ilə çörək istehsalı. Kompleks mexanizasiya və istehsalatın avtomatlaşdırılması 
prosesində fərdi maşınlar və aparatlar aqreqatlara və istehsal xətlərinə birləşdirilir. Müəyyən bir 
texnoloji prosesə uyğun olaraq təşkil edilən və nəqliyyat vasitələrinin bir-birinə qarışdığı bir sıra 
ixtisaslaşdırılmış texnoloji maşınlara axın xətti deyilir. İstehsalat xətlərinin təşkilində istehsal pro- 
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seslərinin mexanizasiyası və avtomatlaşdırılması qismən və ya kompleks ola bilər. 
Qismən mexanizasiya və ya avtomatlaşdırma ilə axın xətti yalnız əsas istehsal proseslərini əhatə 

edir. Bütünləşdirilmiş mexanizasiya və avtomatlaşdırma ilə bütün əsas və köməkçi istehsal pro-
sesləri nəzarət, tənzimləmə və idarəetmə əməliyyatları daxil olmaqla, mexanizasiya olunmuş və 
ya avtomatlaşdırılmışdır. Əsas istehsal mexanizasiyasına yerli maşınqayırma birbaşa çörək, ma-
karon və qənnadı məmulatları istehsalı üçün mürəkkəb mexanikləşdirilmiş xətlər vermir. Nəticədə 
istehsal xətlərinin  bir hissəsi ayrı-ayrı maşın və qurğulardan tamamlanır. 

Çörək sənayesində mexanizasiyanın və avtomatlaşdırma səviyyəsinin artırılması, adətən, isteh-
salın ixtisaslaşması, daha az sərt fiksasiya, davamlılıq və istehsal əməliyyatlarının ritmi ilə bağlı-
dır. Buna görə, çörək zavodları iki növ istehsal xətlərini tətbiq edir: 

1. Baton çörəklər, çörəklər və yuvarlaq çörəklər kimi əsas növlərin kütləvi istehsalı üçün ha-
zırlanmış kompleks mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış xətlər. Bu məhsulların istehsal 
həcmi Rusiya Federasiyasında taxıl məhsullarının ümumi istehsalının təqribən 75-85% -ni təşkil 
edir və bəzi  bölgələrdə daha da böyük həddə çatır. 

2. Çörək məhsullarının müəyyən çeşid qrupları çərçivəsində bir sinifdən digərinə  mümkün 
keçid aralığında mexanizasiya edilmiş xətlər. 

Texniki və iqtisadi göstəricilərə görə, xətlər texnologiyanın hazırkı səviyyəsinə cavab verir, 
yüksək istehsal mədəniyyəti, əmək məhsuldarlığı təmin edir və yüksək keyfiyyətli məhsulların 
istehsalına imkan verir. 
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TURŞ SÜFRƏ ŞƏRABLARI İSTEHSALINDA AMİNTURŞULARIN ARTMASINA  

TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN TƏDQİQİ 
 

Şərabın kimyəvi tərkiblərindən birini azotlu maddələr təşkil edir. Şərabın dad keyfiyyətlərinin 
formalaşmasında aminturşuları mühüm rol oynayır ki, orqonoleptik aktiv maddələrin kimyəvi və 
biokimyəvi proseslər nəticəsində əmələ gəlməsində onlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edirlər (spirtlər, 
aldeidlər, turşular, efirlər və s.). [2] 

Ədəbiyyatda [1,2] müxtəlif aminturşuların qruplarından asılı olaraq orqanoleptik qiymətləndi-
rilməsi verilmişdir. Məsələn, fenil alanin, tirozin, aromatik həlqə yaradan triptofan şərabın buke-
tinə müsbət təsir etməklə şərabın keyfiyyətinə yüksək qatılıqlı leysin, metionin-onin olduqda 
müsbət təsir etməklə şərablarda kükürd onhidridi tonunun hiss olunmasına səbəb olur. 

Şərablarda aminturşuların miqdarı bir çox amillərdən asılıdır: üzümlərin yetişdirildiyi torpaq 
iqlim şəraitindən, azot tərkibli gübrələrin tətbiqindən, aqrotexniki qulluqdan, məhsulun yığılması 
üsulu və müddətindən, texnoloji işləmə üsullarından (əzintidə saxlama, maya çöküntüsündə sax-
lama). Ədəbiyyat göstəricilərinə əsasən [3,4] şərablarda aminturşuların miqdarı 180-2520 mq/dm3 
arasında tərəddüd edir. Tədqiqatlarımızın məqsədi qırmızı texniki üzüm sortlarının emalı zamanı 
ferment preparatı tədbiq etməklə şərabın keyfiyyətini yükşəltmək olmuşdur.  

2021-cü ildə AzETÜŞİ-nun Kolleksiya bağında yetişdirilən ağ və qara texniki üzüm sortla-
rından hazırlanan turş süfrə şərabları üzərində tədqiqatlar aparılmışdır.  

Tədqiqat obyekti olaraq Kaberne, Mədrəsə, Xindoqnı üzüm sortları götürülmüşdür. Göstərilən 
üzüm sortlarında şəkərlilik və titrləşən turşuluq müvafiq olaraq - Kaberne (21q/100sm3; 5,6q/dm3), 
Mədrəsə (24q/100sm3; 5,0q/dm3), Xindoqnı (22 q/100 sm3;6,0 q/dm3) təşkil etmişdir. 

Üzümün göstərilən preparatla işlənməsindən hazırlanan məhsulun biokimyəvi xarakteristikası 
verilərək şərablarda aminturşuların tərkibinin qiymətləndirilməsi qarşıya əsas məsələ kimi qoyul-
muşdur.  

Tədqiqatlar zamanı aşağıdakı ferment preparatlarından istifadə edilmişdir: 
- əzintinin sıxılmasının yaxşılaşdırılması məqsədilə lafazim pres preparatı (pektinaza); 
- şirənin filtrdən keçirilməsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə filtrozim preparatı (pektinaza və 

beta- (1-3;1-6) qlükazan); 
- üzüm qabığında fenol maddələrinin ekstraksiasını sürətləndirmək məqsədilə Ekstrazim fer-

ment preparatı; 
- şirədən asılqan maddələrin qrup halında birləşməsi və dekontaksiyasını sürətləndirmək məq-

sədilə inozim ferment preparatı. 
Qeyd etməliyik ki, yüksək keyfiyyətli qırmızı süfrə şərabı nümunələrinin hazırlanmasında aktiv 

quru maya olan - İOTS-dən istifadə edilmişdir.  
Şirə və şərab nümunələrində fiziki-kimyəvi göstəricilərin təyini zamanı aşağıdakı üsullardan 

istifadə edilmişdir:  
- şəkərlilik, gətirilmiş ekstrakt, titrləşən turşuluq, uçucu turşuluq, ümumi kükürd bioksidi, etil 

spirtinin həcmi miqdarı - fəaliyyətdə olan normativ sənədlər: - QOST 13192, QOST 51620, QOST 
51654, QOST 51655, QOST 51653; 

- üzvi turşuların qatılıq miqdarı - kapilyar elektroforez üsulu; 
-  fenol maddələrinin qatılıq miqdarı -infraqırmızı spektr metodu. 
Qarşıya qoyulan məsələnin həlli üçün üzümün müxtəlif işlənilmə mərhələlərində ferment pre-

paratlarının üzüm əzintisində tətbiqinin amin turşlarının miqdarına təsiri öyrənilmişdir. Şirə əzin-
tidə 24 saat saxlanıldıqdan sonra ayrılaraq, işlənilmiş şirəyə quru mayalar əlavə edilmişdir və 
qıcqırma klassik üsulla “üzən şapka” aparılmışdır. Ferment  preparatları ilə işləmədən  sonra  şirə  
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və şərab materiallarının kimyəvi analizləri aparılmışdır.  
Tədqiqatlar nəticəsində təqdim olunan Mədrəsə, Kaberne, Xindoqnı üzüm sortlarından hazırla-

nan şirədə aminturşuların miqdarı nəzarət variantına nisbətən ferment preparatları tətbiq etdikdə, 
kifayət qədər çox olmuşdur. Kaberne və Mədrəsə sortlarında aminturşuarın miqdarı filtrozim pre-
paratı ilə işlədikdə maksimal miqdarda artmışdır. Xindoqnı sortunda isə ekstrezim preparatı ilə 
işləmədə bu istiqamətdə daha yaxşı nəticə vermişdir. (Cədvəl 1) 

Cədvəl 1. 
Ferment preparatlarından istifadə etməklə tədqiq olunan üzüm sortlarından alınan 

şirədə aminturşularının miqdarı(mq/dm3). 
 

Adı Arg Phe His Leu Met Val Pro Thr Trp Ser Miqdar 
Mədrəsə            
Lafazim  63 0,6 0,4 5 14 27 76 18 0,3 0,2 205 
Filtrozim  68 0,2 0,3 4 77 38 199 3 11 51 452 
Ekstrazim  98 0.3 0.3 11 22 23 181 33 8 58 434 
İnozim  168 1 5 5 24 18 160 22 14 28 445 
Nəzarət  62 0.6 2 1 17 13 41 11 9 14 170 
Kaberne            
Lafazim  97 0.7 0.2 23 38 12 391 60 16 20 658 
Filtrozim  132 0,4 0.3 12 91 24 772 74 28 31 1167 
Ekstrazim  133 0.3 0.4 16 45 11 489 36 16 30 777 

İnozim  74 0.6 0.1 9 43 12 451 50 14 22 626 
Nəzarət  144 0.5 0.2 11 122 15 458 49 18 36 854 

Xindoqnı            
Lafazim  44 3 6 9 33 13 331 43 14 27 533 
Filtrozim  162 4 6 13 68 36 395 52 23 37 796 
Ekstrazim  144 8 10 15 75 39 443 47 23 39 843 
İnozim  53 5 7 11 80 33 391 55 23 39 697 
Nəzarət  176 4 4 8 72 26 382 47 20 31 770 

 

Aminturşuları: Arg – arqinin, Phe – fenilalanin, His –histidin, Leu-leysin, Met –metionin, Val 
–valin, Pro –prolin, Thr –treonin, Trp –triptofan, Ser –serin, Ala –alanin. 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi üzüm şirəsində olan əsas aminturşularından daha çox – prolin, 
arginin, metionin, serin, ən az isə - teonin, triptofan, valin, leysin və alanın təşkil edir.   

Şirənin qıcqırması prosesində aminturşularının miqdarı azalır. Qıcqırma başa çatdıqdan sonra 
şərab nümunələrinin mayada saxlanılması zamanı aminturşuları və peptidlərin miqdarı maya 
hüceyrələrinin avtolizi nəticəsində artır. [6] 

Tədqiq olunan üzüm sortlarından hazırlanmış şərab materialı nümunələrində aminturşularının 
miqdarı 63-586 mq/dm3 arasında dəyişir. Göründüyü kimi, mühitdə olan aminturşusunun miqdarı 
üzümün sortundan və hibridindən, həmçinin tətbiq olunan ferment preparatının növündən asılıdır.  
Preparatın tətbiqi tədqiq olunan şərab nümunələrində aminturşusunun miqdarının “Xindoqnı” sor-
tundan hazırlanan şərab materialından başqa, gözəçarpacaq dərəcədə çoxalmasına səbəb olmuşdur.  

İkinci cədvəldən göründüyü kimi, filtrozim preparatı ilə işləmədə, “Kaberne” təcrübə nümunəsi 
sortundan hazırlanan şərab materialında aminturşuları maksimal miqdarda artmışdır (359 
mq/dm3). Lafazin və filtrozim ferment preparatları ilə işləmədə “Kaberne” sortundan hazırlanan 
şərab nümunəsində isə aminturşularının miqdarı  377 və 359 mq/dm3 arasında olmuşdur. “Xin-
doqnı” sortunda Ekstrazim preparatı ilə işləmədən sonra alınan şərab nümunələrində isə bu göstə-
rici xüsusilə nəzərə çarpır (586mq/dm3).  Xüsusilə qeyd etməliyik ki, bütün hallarda aminturşusu-
nun ümumi miqdarının çox olması Prolinin hesabına olmuşdur. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, 
bütün təcrübə variantlarında aminturşularının kifayət qədər miqdarının çox olması şərab nümunə-
lərinin orqonoleptik göstəricilərinə müsbət təsir göstərmişdir. Belə ki, oksidləşmə-dezamidləşmə 
reaksiyası nəticəsində amiak və aldehit şərab nümunələrində xoş ətir rayihə və buket yaratmışdır. 
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Cədvəl-2 
Ferment preparatından  istifadə zamanı şərab materialının nümunələrində amin 

turşularının miqdarı (mq/dm3). 
 

Adı Arg Phe His Leu Met Val Pro Thr Trp Ser Ala Miqdar 
Mədrəsə             
Lafazim 27 2 5 1 10 1 6 3 7 5 1 63 
Filtrozim 36 3 10 2 8 2 111 8 5 3 1 189 
Ekstrazim 21 3 8 1 5 2 92 8 6 4 2 152 
İnozim 23 3 14 3 8 6 89 7 4 4 2 163 
Nəzarət 19 3 9 3 6 4 83 6 5 3 4 145 
Kaberne             
Lafazim 6 2 9 3 4 7 331 10 2 2 1 377 
Filtrozim 11 2 9 2 7 8 281 17 11 6 5 359 
Ekstrazim 8 1 7 1 5 7 241 11 4 2 1 288 
İnozim 13 1 8 1 6 2 260 12 1 2 1 307 
Nəzarət 10 2 8 3 11 8 242 11 3 2 2 302 
Xindoqnı             
Lafazim 15 3 9 3 8 9 275 17 6 4 3 352 
Filtrozim 18 5 9 3 10 11 348 22 8 3 2 441 
Ekstrazim 20 3 12 3 8 11 470 25 12 5 4 586 
İnozim 17 2 9 4 11 12 379 22 5 4 5 475 
Nəzarət 13 3 11 3 5 10 340 17 7 5 3 427 

 
Nəticə 

1.Tədqiqatlar əsasında məlum olmuşdur ki, yerli və yüksək məhsuldar üzüm sortlarından yeni 
süfrə şərabları istehsal etmək problemi xüsusilə aktualdır. Bu baxımdan tədqiqat işində turş süfrə 
şərablarının turşu tərkibinin ayrılmaz təhlili əsasında nəzarət meyarları nəzərə alınmaqla, yerli se-
leksiyanın üzüm sortlarından hazırlanan şərab materiallarının keyfiyyəti qiymətləndirilir. Təklif 
edilən meyarlar hazır şərabın keyfiyyətini proqnozlaşdırmağa imkan verir. 
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Резюме 

Отвечающие спроса стандартов, азербайджанские вина, чтобы были конкурентоспособ-
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ÇÖRƏKBİŞİRMƏ ZAMANI XƏMİR HAZIRLIĞINDA BAŞ VERƏN   
DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ PROSESLƏR 

 
Keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün, istehsalın sistemli şəkildə fəaliyyət göstərməsi lazımdır. 

Yaxşı gigiyena və istehsal təcrübəsini təmin etmək üçün nəzarət sistemləri tətbiq edilməlidir. Bi-
şirmə bir sıra xarici amillərdən təsirlənir, bunların hamısı monitorinq edilməli və ardıcıl çörək 
qrupları istehsal etmək üçün tənzimlənməlidir. 

Xəmir bişirmə prosesi, hazır çörək və bulka məhsulu almaq üçün son addımdır. Xəmirdə qəna-
ətbəxş bir qabığın formalaşması bişirmə prosesinin ən vacib aspektlərindən biridir. Qabıq meyda-
na gəldikdən sonra xəmir kütləsinin daha da genişlənməsi prosesi gedir. Xəmir parçasının mərkəzi 
qabığa və tava qarşısına qədər genişlənməyə davam edir. 

İstilik xəmirə üç müxtəlif yolla ötürülür: 
1. Əsasən ənənəvi bir pizza sobasında olduğu kimi, sobada “qırmızı isti səth” vasitəsilə; 
2. Havanın mürəkkəbliyinin səbəb olduğu konveksiya ilə; 
3. Xəmirin tavanın yan-yörəsi və ətrafı ilə isidilmiş hava ilə əlaqə qurması vasitəsilə. 
Bütün üç istilikötürmə rejimi çörəkçilikdə mühüm rol oynayır. Onların nisbi əhəmiyyəti soba-

nın tipinə və dizaynına bağlıdır. 
Çörəklərin bişməsinin ilkin mərhələsində həcm artımı prosesi baş verir. Proses üç təsiri əhatə edir: 
1. Birincisi, temperatur xəmir kütləsinə nüfuz edərkən gluten divarları ilə əhatə olunmuş 

milyonlarla elastik və genişlənən qaz hüceyrələrinin yaranmasıdır. 
2. İkincisi, maya tərəfindən yaranan karbon dioksidin böyük bir hissəsi azad edilir və xəmirin 

temperaturu 500C -ə qədər artarkən mövcud hüceyrələrə köçürülür. Bu,  qaz hüceyrələrinin daxili 
təzyiqini artırır və ölçüsünü genişləndirir. 

3. Üçüncüsü, fiziki vəziyyətin aşağı qaynama nöqtəsi ilə sıx olduğu xəmir tərkibləri, temperatur 
80°C-ə qədər artdıqda bir qaz halına çevriləcəkdir. Bu, qaz hüceyrələrinin təzyiqinə və onların ge- 
nişlənməsinə kömək edir.                                                           

Sobada çörək bişməsi fiziki, kimyəvi və biyokimyəvi dəyişikliklərin kompleks birləşməsi ilə da-
vam edir. Karamelizasiya və Maillard reaksiyaları iki əsas termal kimyəvi reaksiyalardır, bunlar çö-
rəkbişirmə zamanı baş  verərək qabığın qəhvəyiləşməsinə, çörəyin  ətirli və dadlı olmasına kömək edir. 
Bişirmə prosesi zamanı təxminən 750C -də nişastanın jelatinləşməsi gedir. Nişasta qranulları xəmirin 
hər hansı bir suyunu çəkə bilər və xəmirin davamlı fazasının viskozitesinin artmasına səbəb olur. 
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Sobaya vermə mərhələsində fermentin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Alfa-amilaz, nişastanın şə-
kərlərə çevrilməsinə cavabdehdir. Bu, maya üçün şərait yaradır və xəmirin daha sıx olmasına sə-
bəb olur. Funqal alfa-amilazın fəaliyyəti 600C-də deaktiv olunur. G4-amilaz və maltogenik alfa 
amilaz kimi digər alfa-amilaza isə 750C -də, taxıl alfa-amilaz 850C -də və bakterial alfa-amilazlar 
900C -də aktivliyini dayandırır. 

Maya fəaliyyəti qaz hasilatının başlıca iştirakçısı olduğundan, maya temperaturu 56℃ çatdıqda 
xəmir qızarır və istilik təsirsiz hala düşür. Protein quruluşu, 75℃ səviyyəsində nişasta jelatiniza-
siya edildikdən sonra təyin edilir. 

Sonuncu əsas temperatur, çörək keyfiyyətini müəyyənləşdirir. 92-950C bir əsas temperatur adi 
son çörək temperaturu sayılır. Bulkada parlaq bir qabığın olması ilk dəfədən bir neçə saniyə ərzin-
də yaranır. 

Bişirmə vaxtı müxtəlif növ çörək növlərinə əsasən dəyişir, məsələn, ərəb çörəyi üçün 18 saniyə və 
bir az artıq, sıx çovdar çörəkləri üçün 1 saata yaxın ola bilər. Sobada kilo itkisi bişmə səbəbiylə 9-12% 
ola bilər. Kütlə balansı çox vacibdir və effektivliyə uyğun olaraq çox sıx nəzarət edilməlidir [1]. 

Karamelizasiya prosesi şəkərin oksidləşməsidir. Karamelizasiya əvvəlcədən qidalandırıcı rəng-
ləşdirmə və qıcqırdılmada, eləcə də qida və çörək sənayesində istifadə olunur. 

Mexaniki olaraq, kimyəvi reaksiya şəkərin parçalanmasını və tətbiq olunan istilik vasitəsilə 
buxar kimi suyun çıxarılmasını, eləcə də uçucu kimyəvi birləşmələri azad edir. Karamelizasiya, 
istilik təsiriylə rəngsiz şirin maddələrin açıq sarıdan qəhvəyi rənglərə qədər dəyişən birləşmələrə 
çevrildiyi və yumşaq və xoş karamel iyi verən prosesdir. Karamelizasiya prosesi çox davam edər-
sə, nəticədə qara qəhvəyi və ya qara, acı və ya kəskin dada malik qabıq olacaqdır. Karamelizasiya 
zamanı reaksiyaların son məhsulları əsasən doymamış kompleks polimerlərdir. 

Karamelizasiya baş verən temperatur xammallardan, əsasən də şəkər növündən asılıdır. Saxa-
roza, qalaktoza və qlükoza 1600C, maltoza 1800C  səviyyəsində və fruktoza 1100C ətrafında kara-
melizasiya edilir. Fruktoza yüksək reaksiya verən şəkər verir, bal və ya yüksək fruktoza şərbət ilə 
hazırlanan çörək maddələrindən daha qəhvəyi olan məhsullar yaradır [2]. 

Reaksiya dərəcələri orta pH diapazonunun dəyişdirilməsi yolu ilə yavaşlatıla və ya artırıla bilər. 
7 pH ətrafında reaksiya nisbəti ən yavaş olur. 7-dən aşağı pH aralığında karamelizasiya reaksiya 
sürəti sürətlə artır. 

Tez-tez karamelizasiya Maillard reaksiyası ilə qarışdırılır. Reaksiyalar qeyri- enzimatik olsa da, 
Maillard reaksiyası olduqca fərqlidir, çünki reaksiya əslində aminturşuları arasında piroliz və ya 
termokimyəvi ayrışma reaksiyasıdır. Şəkərlərin oksidləşməsini azaldır. Saxaroza karamelizasiyası 
qısa 3 addımlı bir prosesə bölünə bilər: 

1.Saxaroza tətbiq olunan istilik vasitəsilə fruktoza və qlükoza daxil olur. 
2.Fruktoza və qlükozanın oliqomerizasiyası, rəng və toxumanın inkişaf etdiyi bir difruktoz di-

anhidridi üçxətli birləşmədir. 
3.Diphidoz dianhidridin 12 su molekulunu itirəcəyi təqdirdə yaranan karamelin ilk mümkün 

molekuldur. İkinci mümkün forma karamelendir, qəhvəyi hissəciklərin yığımı 950 nanometr qədər 
kiçikdir. Və son olaraq, üçüncü mümkün forma 27 su molekulunun aradan qaldırılması nəticəsində 
yaranan karamelindir, qarışıq qəhvəyi hissəcikləri təxminən 4300 nanometr ölçüsündə birləşdirir. 

Rəng hər reaksiya ilə dərinləşir, karamelandan karamelenə və nəhayət karamelinə qədər artır. 
Karamelizasiya yalnız rəngli və ətirli qabıq istehsal etmək üçün bişmiş məhsullarda istifadə edil- 
mir, bir çox istehsalçılar, əlbəttə, çörəkçilik tətbiqlərində karameldən istifadə etmək üçün kara-
melizədən istifadə edirlər. Sərtləşmiş karamel, tam sərtləşmədən əvvəl dekorativ məqsədilə də is-
tifadə edilə bilər. 

Bişirmə keyfiyyəti məhsulun fiziki parametrlərini obyektiv şəkildə müəyyənləşdirmək qabi-
liyyətinə malikdir. Bişirmə keyfiyyəti adətən subyektiv olaraq müəyyən edilir. Çörək içərisində 
geniş çeşidli bir forma mövcuddur və hər bir növ güzəştlə müəyyən edilmiş ölçü, şəkil, quruluş və 
qabıq görünüşünə malikdir. 

Bişirmə prosesində, məhsulların yan və alt qabıqları dəmir divarlar və ya daş ocağı ilə ötürülən 
istiliyi əmələ gətirir və çörəyin daxili hissəsinin tədricən istiləşməsinə keçid yaradır. Daşınma is-
tilik və radiant istilik temperaturunu  qaldırır (məhsul qabda bişirilirsə)  və  sonra istilik  məhsulun  
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daxili hissəsinə köçürülür [3]. 
Xəmirin səthi olduqca sürətlə isti olacaq, halbuki içərisində səth məsafəsi uzanarkən xəmirin 

içərisində tədricən daha yavaş qızdırılır. Çörəkləşmə dövrünün birinci hissəsində xəmir səthinin 
temperaturu təxminən 150°C-ə çatır və bişirmə sonunda yavaş-yavaş 1800C -yə və ya daha yuxarı 
qalxır. Temperaturu suyun qaynama nöqtəsini (yəni 1000C) aşmır və bişmənin sonuna qədər mak-
simum temperatura çatmaz. 

Daha sonra xəmir qızardıqdan sonra su buxarlanmağa başlayır. Bu buxar bütün istiqamətlər 
üzrə yayılır, xəmirin səthinə doğru qaçır (xəmir çörəkçilik zamanı çəki itirir). Xəmirdə soyuq bir 
təbəqə ilə qarşılaşdıqda su buxarı sıxılır, kondensasiya istiliyinin sərbəst buraxılması, bununla da 
soyuducu təbəqənin istiləşməsi və nəticədə suyun o qatda qaynadılması başlayır. Sobanın tempe-
raturu həqiqətən vacib deyil, xəmirin içərisində temperaturu 100°C-də saxlayır və suyun mövcud 
olduğu müddətdə 1000C qalacaqdır. 

Bişirmə vaxtı artdıqca nəm miqdarı azalır. 20 dəqiqədən 4 dəqiqə daha çox 20% daha uzun 
bişirmə vaxtı deməkdir, lakin ikisi arasında olan nəmlik fərqi yalnız 1,3% - dir. Bu, nəm itkisinin 
qabığın meydana gəlməsindən qaynaqlandığına dair sübutdur, ancaq qabıq artıq qurudursa, daha 
çox nəm çıxara bilər. 

Xəmir içərisində suyun miqdarının artırılması çörəyin daha nəmli olmasını və ya daha yumşaq 
olmasını nəzərdə tutmur. Suyun tərkib hissəsini 4% artırmaq, bulkanın nəm miqdarını azaldar. 

CO2-nin sobada ümumi töhfəsi bütün genişlənmə reaksiyalarının təxminən yarısına bərabərdir 
və temperaturun artması səbəbindən etanolun buxarlanması qalan genişlənmədən məsuldur. Son-
rakı mərhələdə kiçik qaz hüceyrələri böyük hüceyrələri genişləndirmək üçün daha çox təzyiq tələb 
edir. Xəmirin qaz hüceyrələrindəki təzyiqi kritik həddən artıq olduqdan sonra hüceyrələrin divar-
ları birdən-birə verilir, hüceyrələr kəskin şəkildə genişlənir. 

Bişirmə zamanı başqa bir əsaslı termik kimyəvi reaksiya Maillard reaksiyasıdır. Maillard reak-
siyası aminturşusu və şəkər arasında kimyəvi reaksiyadır, adətən istilik tələb edir. Bir çox yemək 
növünün hazırlanmasında ya da təqdim olunmasında çox vacibdir və karamelizasiya kimi qeyri-
enzimatik qıcqırma şəklindədir. Reaksiya əvvəlki dövrlərdən bəri praktiki yeməkdə istifadə olun-
masına baxmayaraq 1910-cu ildə onun elmi izahını verən kimyaçı Louis-Camille Maillardın adı 
verilmişdir. 

Şəkərin reaktiv karbonil qrupu aminturşusunun nukleofilik amin qrupu ilə reaksiya verir və 
molekulların kompleks qarışığını təşkil edir. Amma qruplar deprotonlaşdırıldığı üçün bu proses 
qələvi mühitdə sürətlənir və dolayısı ilə nukleofilliyin artmasına səbəb olur. Lakin yüksək tempe-
raturda zərərli akrilamid meydana çıxa bilər. 

Bu prosesdə yüzlərlə müxtəlif ətirli birləşmələr yaranır. Bu birləşmələr öz növbəsində yenə 
daha yeni ləzzət birləşmələri formalaşdırmaq üçün pozulur. Hər növ çörək məhsulları Maillard 
reaksiyası zamanı yaranmış bir çox fərqli ləzzət birləşməsinə malikdir. 

Karamelizasiya və Maillard reaksiya proseslərini qarışdırmaq asandır. Lakin bu iki reaksiyanı 
müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilə bilən bəzi əsas fərqlər var. Ümumiyyətlə, karamelizasiya 
Maillard reaksiyasından daha çox reaksiya vermək üçün daha yüksək temperatur tələb edir. Həm 
də bu reaksiyaların yaratdığı ləzzət və aromatik birləşmələr tamamilə fərqlidir. 

Bişirmə prosesi zamanı nişasta qranulları təxminən 400C temperaturda şişməyə başlayır. Xə-
mirin viskoelastik xüsusiyyətləri temperatur 50-650C aralığına çatdıqda axışla əvəz olunur. Jela-
tinləşdirmənin başlanğıc mərhələsində nişasta qranulları xəmir zülallarının saxladığı suyu uddu-
rur. Lakin, qranulların böyük bir hissəsi bütün nişastanın jelatinləşdirilməsi üçün kifayət qədər su 
olmadığı üçün jelatinləşdirmənin bitməsinə qədər qalıcı olaraq qalır. 

Nişasta jelatinezasiyasının dərəcəsi suyun mövcudluğundan, temperaturdan və nişasta təsirin-
dən asılı olaraq dəyişir. Ümumiyyətlə, daha yüksək temperaturda məruz qalması səbəbindən çö-
rəyin mərkəzində qırıntı və qabığa nisbətən daha yüksək dərəcədə nişasta jelatinizasiyası olur. 

Bişirmə zamanı baş verən başqa bir reaksiya, zülalların denatürasiyasıdır. Bunlar kiçik nişasta  
qranullarının yerləşdirildiyi xəmir strukturunun formalaşmasına kömək edirlər. Zülalların tempe-
raturu 600C və 700C -ə çatanda termal denaturasiya aparmağa başlayır. Bu zaman proteinlər su 
bağlama qabiliyyətini itirməyə başlayırlar və suyu proteindən nişastaya buraxır, bu nöqtə isə nişa- 
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stanın jelatinləşdirmə prosesində olur. Digər tərəfdən, xəmirin temperaturu 750C -dən yuxarı qalx-
dıqda fərdi qaz vakuollarını əhatə edən qlutenlər istiliklə denaturasiya edilir və şişmiş nişasta ilə 
qarşılıqlı olaraq yarı sərt bir quruluşa çevrilir [4]. 

Nişasta amilazları yumşaldarkən nişastanın hidrolizini sürətləndirir. Ancaq bu fermentlər 
yüksək bişirmə temperaturuna görə olduqca sürətlə ləğv edilir. Bütün amilazlar inaktiv olduqda 
nişasta amilolizi dayandırılır. Prosesin erkən mərhələsində amilaz aşağıdakılara kömək edir: 

1. amilazlar nişasta strukturunu parçalayır və xəmirin daha sıx olmasına səbəb olur, beləliklə 
xəmirin genişləndirilməsini təşviq edir; 

2. nişasta kiçik molekullara bölünür, həm dektrin və maltozanın səviyyəsini artırır. 
Bişmə zamanı ilk bir neçə dəqiqə ərzində nəmlik doymuş vəziyyətə çatır. Xəmirin bir az su 

tutması bu anda baş verir, çünki buxarın bəzi hissəsi soyuq xəmir səthinə sıxılır. Səth temperaturu 
yuxarı qalxdığından, qabığın formalaşması başlayır və çörəyin xarici təbəqələrindəki nəm buxar-
lanır. Buxarın əksəriyyəti havaya buxarlanır və kiçik bir miqdar xəmirin içərisinə köçürülür. Bun-
dan sonra qabığın və xarici təbəqənin nəm miqdarı təxminən 5%-dək azalır, içəridə isə içliyin nəmi 
nisbətən sabit qalır. Soyutma zamanı qabığın nəm buxarlanması suyun tərkib hissəsi qədər olana 
qədər davam edir. 

Buxar inyeksiyası xəmir üzərində suyun buxarlanmasını gecikdirir. Buxar “soyuducu” xəmir 
səthində yığılır. Kondensasiya qabığının temperaturu soba atmosferinin çiy nöqtəsindən aşağı ol-
duğu müddətdə davam edir, bu demək olar ki, ilk 2 dəqiqəlik bişirmə zamanı baş verir. Sonra su 
kondensasiyası xəmirdən suyun buxarlanmasına çevriləcəkdir. 
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Qida yağları - insanın balanslaşdırılmış qida rasionunun mühüm tərkib hissəsi olub, qidamızın 

ümumi enerji dəyərinin 1/3 hissəsini təşkil edir. Son 20 ildə əhalinin qida rasionunda yağların 
miqdarı 77%-ə qədər artmışdır. Azərbaycanda əsas yağ xammalı günəbaxan tumları hesab olunur. 

Bütün dünyada qida məhsullarında bitki yağlarının kütlə payının xeyli artması  ilə əlaqədar 
olaraq qidalanmanın strukturunda baş verən qlobal dəyişikliklər nəticəsində yağlı xammalın isteh-
sal həcmi son on beş ildə iki dəfədən çox artmışdır. 

2020-ci ildə bazarın ümumi həcmində yerli istehsal olan bitki yağının kütlə payını 80%-ə çat-
dırmaq nəzərdə tutulur, lakin idxal hələ də əhəmiyyətli olaraq qalır. İdxal olunmuş yağın əsas 
istehlakçıları qida və emal sənayesi müəssisələridir: süd, qənnadı məmulatları, çörək-bulka, yeyin-
ti sənayesi müəssisələri və s. 

Aşağıdakı növ bitki yağları qeydə alınır: kokos, pambıq, yer fındığı, kətan, qarğıdalı, zeytun, 
palma, raps, saflor, küncüt, soya, günəbaxan. 

Bitki yağının hasilatının artması ilə bərabər, hər il adambaşına istehlak da artır. Bazarın marke-
tinq araşdırmasına görə, qida sənayesi və ictimai iaşə müəssisələrində palma yağı və onun frak-
siyaları getdikcə daha çox istifadə olunur. 

Son illərdə dünyada palma yağının istehsalı 46,9 mln. ton olmuşdur. İndoneziya və Malaziya 
dünyada palma yağının aparıcı ixracatçıları olaraq qalır. 

Ədəbiyyat mənbələrinin təhlili göstərir ki, indiki zamanda və gələcəkdə ən yüksək artım palma 
yağı və onun əsasında hazırlanan yağların satışında olacaq. 

Əhalinin istehlak etdiyi yağların əhəmiyyətli hissəsini müxtəlif qidalarda, o cümlədən fast-
foodlarda mövcud olan gizli yağlar təşkil edir. Onların tərkibində yağ turşusunun trans-izomerləri 
vardır və onlar oksidləşmənin parçalanma məhsulları ola bilər. Bu baxımdan, qida sənayesində 
istifadə olunan yağların təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması aktual məsələ hesab 
olunur. 

“Fast-food” məhsullarının təhlükəsizliyinin monitorinqi sisteminə sərbəst yağ turşularının, pe-
roksidlərin və neft efirində həll olmayan sopolimerlərin (NEHS) miqdarı kimi göstəricilər daxil 
edilməlidir. 

Qida məhsulunun həyat dövrünün bütün mərhələlərini, onun xammaldan hazırlanmasından tut-
muş son istehlakçı tərəfindən istifadə olunmasına qədər olan dövrü əhatə edən təhlükəsizlik para-
metrlərinə sistemli yanaşma bu gün müəssisələrdə tətbiq edilən HACCP prinsiplərinə əsaslanır və 
bu yanaşmada “fast-food” məhsullarının yağ komponentinin təhlükəsizlik göstəricilərinin müəy-
yən edilməsi istinad-nəzarət nöqtələrindən biri olmalıdır. 

Bundan başqa, ilkin yağlara qoyulan tələblərin və verilmiş məhsulların saxlanması şəraitinin 
sabitləşdirilməsi və sərtləşdirilməsinə əsaslanan, yüksək miqdarda yağ komponentinə malik “fast-
food” məhsullarının istehsalına texnoloji yanaşma prinsiplərində bir qədər dəyişiklik etmək lazım-
dır. 

Son illərin tədqiqatları insan və heyvan orqanizmində lipidlərin rolunu göstərməklə, bu maddə-
lərin canlı materiyanın (molekulyar, subhüceyrə, hüceyrə, toxuma, orqan və orqanizm) bütün sə-
viyyələrində mübadilə proseslərinə təsirini qiymətləndirməyə və dəqiqləşdirməyə imkan vermiş-
dir. 

Yağlara onların quruluş müxtəlifliyinə görə müxtəlif funksiyalar xarakterikdir, lakin əvvəllər 
onlara yalnız güclü bir enerji mənbəyi kimi baxılmalıdır. Bundan  başqa, lipidlər insan orqanizmi-
nin informasiya çərçivəsinin bir hissəsi olub, ətraf mühitlə fəal qarşılıqlı əlaqəni təmin etməklə 
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informasiya axınları yaradır və təşkil edir, onları doldururlar. Müxtəlif patologiyalarda orqanizmin 
lipid sistemində pozuntular müşahidə olunur [1]. 

Polidoymamış yağ turşuları (PDYT) - linol, linolen və araxidon orqanizmin həyat fəaliyyəti 
proseslərində xüsusi rol oynayır və əvəzedilməz qida maddələrinə aiddir. 

Nisbətən son dövrlərdə əvəzedilməz yağ turşularının orqanizmin müdafiə funksiyalarını güc-
ləndirməsi haqqında məlumatlar əldə edilmişdir. 

PDYT kalium, natrium və kalsium kimi ion kanalları ilə qarşılıqlı təsirdə ola bilir, bununla 
hüceyrənin alınan informasiyaya sürətli cavab reaksiyasına səbəb olur. Özünəməxsus quruluş 
xüsusiyyətləri sayəsində, PDYT “oksilipinlər” ümumi adı altında birləşən, bir neçə yüz bioloji 
aktiv mübadilə məhsullarının yaranması ilə müşahidə olunan karbon skeletinin oksidləşdirici 
transformasiyasına (dəyişmələrə) məruz qala bilər. 

PDYT-nın iki əsas qrupu ω-6 və ω-3 ailələrinə aid turşulardır. ω-6 yağ turşuları demək olar ki, 
bütün bitki yağlarında vardır. ω-3 yağ turşuları da bir sıra yağlarda (kətan toxumu, xaççiçəklilərin 
toxumu, soya) mövcuddur. PDYT ω-6 -dan linol turşusu xüsusi yer tutur, o, bu ailənin fizioloji 
cəhətdən ən aktiv turşusu - araxidon turşusunun sələfidir. 

Araxidon turşusu insan orqanizmində PDYT-nin ən çox təsadüf edilən nümayəndəsidir. 
Orqanizmin polidoymamış yağ turşularına olan ehtiyacı sabit deyil. O, yaş həddi, fəaliyyət 

növü, yaşayış şəraiti, xüsusilə də iqlim şəraiti, sağlamlıq vəziyyəti və digər amillərdən asılı olaraq 
dəyişə bilər.  

Həzm prosesində yağlar vitamin daşıyıcısı rolunda çıxış edir [2]. 
Hər bir yağ (qidalanmada istifadə edilən) ayrı-ayrılıqda həm bitki, həm də heyvan mənşəli yağ 

kimi hal-hazırda yeyinti yağlarına qoyulan bütün tələbləri tam şəkildə ödəmir. 
Buna görə də, tam dəyərli rasionlar yaratmaq üçün heyvan və bitki yağlarından insan orqanizmi 

üçün əlverişli olan müəyyən birləşmələr şəklində istifadə etmək lazımdır. 
Yağların istehlakının vacib xüsusiyyəti yalnız onların qida və bioloji dəyəri deyil, həm də təh-

lükəsizliyi və keyfiyyətidir ki, bu da yağlı toxumların emalı, yağların istehsalı, saxlanması, nəqli 
və sonrakı istilik emalı prosesləri ilə bağlı olan bir sıra amillərdən asılıdır. 

Qaxsımış və termiki oksidləşmiş yağların istehlakı zamanı orqanizmdə patoloji dəyişikliklərin 
baş verməsi haqqında sübutlar vardır. 

Yağların parçalanma məhsulları zəhərlidir, onlar kanserogen təsirə malikdir, mədə-bağırsaq 
yollarının, qaraciyərin xəstəliklərinə, boy artımının ləngiməsi, dəri və selikli qişanın qıcıqlanması, 
bədxassəli şişlərin yaranmasına səbəb olurlar. Qida məhsullarında yağ turşularının trans-izomer-
lərinin tərkibinin tənzimlənməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir [3]. 

Trans-izomerlərin formalaşması bitki yağlarının qismən hidrogenləşməsi zamanı baş verən re-
aksiyaların kompleksi ilə əlaqədardır. Bu reaksiya nəticəsində PDYT-ların miqdarı azalır, bu za-
man doymamış yağ turşularının trans-izomerlərinin formalaşması ilə eyni zamanda olein və stearin  
turşularının miqdarı artır. 

Qismən hidrogenləşmə texnologiyası, ərimə temperaturu ilə bərk hidrogenlənmiş yağın - salo-
masların struktur xüsusiyyətləri arasında lazımi nisbəti təmin etmək üçün xüsusi olaraq trans-iso-
merlərin artırılmasına yönəldilmişdir. 

Təxminən 100 il ərzində və son dövrlərə qədər selektiv hidrogenləşdirmə bitki yağlarının sta-
billəşdirilməsi və marqarin məhsulları üçün plastik yeyinti yağları əldə etmək üçün ən mühüm 
sənaye metodu hesab edilir. 

Fast-food məhsulları içərisində trans-yağ turşularının miqdarı ümumi yağ turşularının üçdə bi-
rinə çata bilər və gündəlik rasionda əhəmiyyətli bir nisbət təşkil edə bilər. 

Bundan əlavə, trans-izomerlərin formalaşması prosesi yağların ətirləndirilməsi zamanı onların 
təmizlənməsi mərhələsində ətraflı öyrənilmişdir. Qeyri- hidrogenləşdirilmiş, təmizlənmiş bitki 
yağları onların doymamışlıq dərəcəsindən və onlara təsir şəraitindən asılı olaraq müxtəlif miqdar-
da trans-izomerlərə malikdir. 

Qızartma texnologiyasında trans-izomerlərin formalaşması prosesi lazımi qədər öyrənilməmiş-
dir. Alimlərin tədqiqatları nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, olein və linol turşularının trans-izo-
merlərinə malik olmayan qeyri-hidrogenləşdirilmiş yağlardan istifadə edərkən, onların qatılığı qı- 
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zartma mühitində böyük deyildir. Buna görə də, əgər qızarmış məmulatlarda onların miqdarı xeyli 
çoxdursa, onlar qızarma zamanı əmələ gəlməmiş, başlanğıc yağlarda faktiki olaraq mövcud ol-
muşdur. Trans- izomerlər, qeyri-hidrogenləşdirilmiş yağlara əvvəllər hidrogenləşdirilmiş yağlarda 
qızardılmış və qidalanma müəssisələrində hazırlıq prosesindən keçmiş ərzaqlardan və ya yarım-
fabrikatlardan keçə bilər. 

Müasir araşdırmalar göstərir ki, trans-izomerlər hüceyrə membranlarının fermentlərinin işini 
pozur, qanda xolesterinin səviyyəsinin artmasına səbəb olur.Onların təsiri onkoloji, ürək-damar 
xəstəliklərinin və diabetin yaranması riskini artırır. Lakin Beynəlxalq Həyat fəaliyyəti Araşdırma-
ları İnstitutunun (ABŞ) məlumatları göstərir ki, trans-izomerlərin miqdarı və ürək-damar xəstəli-
yinin  yaranma tezliyi arasında birbaşa əlaqə yoxdur. 

Kanadada aparılan tədqiqatlar nəticəsində, hətta ana südündə də 10%-dən çox trans-izomer ta-
pılmışdır. Təəssüf ki, statistika piylənmə və yoğun bağırsağın xərçəngi, eləcə də ürək-damar xəs-
təliklərini ön plana qoyduqda və tibbi strukturlar həyəcan təbili çaldıqdan sonra, ABŞ-da bu prob-
lem birinci yerə çıxdı. 

Sübut edilmişdir ki, sənaye üsulu ilə alınan doymamış yağ turşularının trans-izomerləri heyvani 
yağlarda mövcud olan (8%-ə qədər) təbii trans-izomerlərdən yağ-turşu zəncirindəki trans-ikili ra-
bitənin vəziyyəti ilə fərqlənir. Onların insan orqanizminə təsirini müşahidə edərək, belə qənaətə 
gəlinmişdir ki, onlar üçün yol verilə bilən az təhlükəli və çox təhlükəsiz sərhəd, gündəlik istehlakı 
üçün uyğun miqdar səviyyəsi yoxdur. 

Digər tədqiqatçılar müəyyən etmişlər ki, təbii mənşəli trans-izomerlərin və hidrogenləşmə za-
manı meydana çıxan trans-izomerlərin mənbəyinin təsiri eynidır [4]. 

Təbii sis-doymamış yağ turşularının xüsusiyyətlərinə malik olmayan trans-yağ turşuları "nor-
mal" yağ turşuları ilə biosintez və mübadilə fermentləri uğrunda rəqabət aparır. 

Heyvanlarla aparılan təcrübələrdə onların trans-yağ turşuları ilə qidalandırılması genlərdə dəyi-
şikliklərə gətirib çıxarmışdır. 

Dünya Sağlamlıq Təşkilatının (DST) tövsiyələrinə əsasən, insan orqanizminin qəbul etdiyi 
trans-yağların miqdarı ümumi enerji istehlakının gündəlik normasının 1 %-indən çox olmamalıdır 
(təxminən 2-3 qram trans-yağ). 

2009-cu ildə DST bu tövsiyəni yenidən nəzərdən keçirmiş və sənaye trans-yağlarının qida məh-
sullarından tamamilə çıxarılmasını tövsiyə etmişdir. 

DST ekspertləri qeyd edirlər ki, təbii trans-yağları normallaşdırmağın zəruri olub-olmaması 
məsələsi açıq qalır, çünki, bu sahədə klinik məlumatlar az saydadır. 

DST-nin tövsiyələri əsasında 19.07.2010-cu il tarixindən etibarən Avropa  İttifaqı ölkələrində 
yağlı qidalarda doymamış yağ turşularının trans-izomerlərinin  miqdarı ilə bağlı sərt normalar 
müəyyən edilmişdir. 

Birləşmiş Ştatlarda 2013-cü ildən etibarən hidrogenləşdirilmiş yağlı qidaların istifadəsi də ciddi 
şəkildə məhdudlaşdırılmışdır. 

Ölkəmizdəki normativ sənədlər əsasında bəzi yeyinti yağlarında trans-izomerlərin miqdarı üçün 
normalar müəyyən edilmişdir, lakin bu normalar hələ də yüksəkdir və onlara ətraflı baxılmasını 
tələb edir. Bu baxımdan, kulinar və frityur (qızartma) yağlarının istehsalı üçün təbii bitki mənşəli 
yağlardan istifadə etmək məqsədəuyğundur, xüsusi piylər və yağlar istehsal edən müəssisələr isə 
hidrogenləşdirmə texnologiyasından imtina etmək üçün texniki vasitələrini tamamilə yeniləşdir-
məlidirlər. 
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AZƏRBAYCANIN TORPAQ ÖRTÜYÜ VƏ MÜHAFİZƏSİ 

 
Torpaq biosferin xammal mənbəyi olub, onun ən mühüm sərvəti sayılır.Torpaq bütövlükdə 

biosferin mövcud olması üçün həm amil, həm də şəraitdir. Biosferdə torpaq örtüyünün funksiyaları 
əvəzolunmaz sayılaraq əsas qlobal funksiyaların yerinə yetirilməsi məhz bu qiymətli sərvətlə 
əlaqədardır.İnsanların həyat şəraiti, onun qorunması və saxlanması torpağın münbitliyi ilə sıx bağ-
lıdır. Torpaq məhz bu qabiliyyəti ilə məhsulların yerləşdirilməsi əlaqədardır və bunun hesabına da 
insan yaşayır. 

Məlumdur ki, hal-hazırda dünya üzrə kənd təsərrüfatına yararlı olan torpaqların sahəsi 3-5 mlrd 
hektardır. Dünya üzrə artmaqda davam edən insanların qida nemətlərinə çoxalan tələbatını qarşı-
lamaq məqsədilə münbit torpaq ehtiyatları  hər vasitə ilə mühafizə olunmalıdır. Lakin yer kürəsinin 
torpaq ehtiyatları ildən-ilə başqa arzuolunmaz fəaliyyətlərlə birgə deqradasiyaya uğrayır. 

Keçirilən müşahidələrə əsasən müasir dövrdə torpaq ehtiyatlarını və ekoloji qanunları nəzərə 
almadan insanların təbii komplekslərə geniş miqyasda müdaxiləsi yer kürəsinin hər yerində olduğu 
kimi, Azərbaycanda da torpaq örtüyünün deqradasiyasına səbəb olmuşdur. Məlum olmuşdur ki, 
hündür dağ sahələri ətrafı və otlaqların meşə sahələrinin yüksək sərhəddinin azalmasına, deqrada-
siyanın, su axımlarının intensivləşməsinə (sel) səbəb olmuşdur.Bütün bunların nəticəsində ilkin 
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təbii landşaftlar ikinci dərəcəli landşaftlarla əvəz olunmuş və ya insanlar tərəfindən tamamilə də-
yişdirilərək aqrolandşaftlara çevrilmişdir. İnsanların təbiətə kortəbii müdaxiləsi ən qiymətli təbii 
sərvətlərdən sayılan və kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi olan torpaq örtüyünün müxtəlif 
dərəcədə deqradasiyaya məruz qalmasına gətirib çıxarmışdır.Bu proses daha çox torpağın əsas və 
ən əhəmiyyətli münbitlik göstəricisi olan humusun azalması ilə müşahidə olunur və hal-hazırda da 
davam edir. 

Respublika torpaqlarında günü-gündən artan deqradasiyanın inkişaf edən proses olduğunu nə-
zərə alaraq mübarizə tədbirlərini həyata keçirməklə yanaşı, onlardan səmərəli istifadə etmək, 
mövcud ekoloji amillər, bərpa və mühafizə işləri görmək əsas məsələlərdən biridir. 

Respublika torpaq ehtiyatlarının müasir vəziyyəti və onların ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilmə-
si, ölkə torpaqlarında deqradasiya yaradan təbii amillərin və antropogen mənbələrin təyin edilməsi, 
onların təsir dərəcələri və torpağı mühafizə tədbirləri görülməlidir. 

Deqradasiya prosesinə məruz qalmış torpaq ehtiyatlarının antropogen mənbələrlə əlaqədar ola-
raq müxtəlif dəyişikliklərə uğraması və bu fəaliyyətin ətraf mühitə vurduğu təsirin nəticələri, tor- 
paq ehtiyatlarında gedən deqradasiya  prosesi nəticəsində yaranan ekoloji nəticələrin aradan qal-
dırılma yolları və torpaq təhlükəsizliyinin təmini və s. həyata keçirilməlidir. 

Respublika torpaqlarının mühafizəsinin inzibati yollarla tənzimlənməsi və təşkili işlərinin xeyli 
gücləndirilməsi,çirklənməyə və deqradasiyaya uğramış torpaqların vəziyyətinə nəzarət zamanı sı-
naq zonaların seçilməsi,aqrokimyəvi və digər monitorinqlərin aparılması çox vacibdir. 
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Земельный покров и защита Азербайджана 

Резюме 
Наблюдения показывают, что широкомасштабное вмешательство человека в природные 

комплексы, независимо от современных земельных ресурсов и экологического законода-
тельства, привело к деградации земель в Азербайджане, как и повсюду на Земле. Установ-
лено, что кормление животных в окрестностях высокогорных участков и на границе лесных 
участков пастбищ привело к снижению верхней границы лесных участков, деградации, уси-
лению водотоков. 
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Land cover and protection of Azerbaijan 
Summary 

Observations show that large-scale human interference on natural complexes, regardless of mo-
dern land resources and environmental laws, has led to land degradation in Azerbaijan, as 
elsewhere on Earth. It was found that the feeding of animals in the vicinity of high mountain areas 
and on the border of forest areas of pastures has led to a decrease in the upper boundary of forest 
areas, degradation, intensification of water flows.  
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ŞƏKİ-ZAKATALA İQTİSADİ RAYONUNDA AQRAR STRUKTURUN MÜASİR  

VƏZİYYƏTİ 
 

Tezisdə Şəki-Zakatala iqtisadi rayonunda aqrar struktur sahələrinin müasir vəziyyəti müəyyən 
edilmiş və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması araşdırılmışdır. Həmçinin, aqrar strukturun yaradıl-
ması və onların coğrafi parametrlərinin təyini, iqtisadi rayonda aqrar struktur tsikllərinin ərazi təş-
kili imkanları, yeni tipli emal sahələrinin təşkili və proqnozlaşdırılması yolları, aqrar ixrac emal 
potensialının inkişafı üçün variantların təyini istiqamətləri təhlil edilmişdir. 

Aqrar strukturun coğrafiyası çoxfunksional struktur sahəsindən ibarətdir.Tədqiq edilən rayonun 
başlıca iqtisadi resurs mənbəyi meyvəçilik, taxılçılıq, tütünçülük və süd-ət məhsullarının əsas iq-
tisadi göstəriciləri emaledici funksiyalarına malikdir. Bir sıra kənd təsərrüfatı məhsulları isə ixrac 
potensialında (fındıq, qoz, qismən taxıl) iştirak edir. 

Son dövrdə dövlət siyasətinin yeritdiyi qanunları əsasında aqrar emal müəssisələrinin moderni-
zasiya səviyyəsi artmış və klasterial inkişaf istiqaməti önəmə gətirilmişdir. 

Şəki-Zakatala rayonunun aqrar sahəsində aparılan modernizasiyasnıın tədbiqi yeni tipli yanaş-
ma tərzini tələb edir. Buraya daxil edilir - torpaq sahəsindən kompleks istifadə edilməsi; kreativ 
resurs sərfinə investisya qoyuluşu; xammalın ixracyönümlüyü və s. Sahibkarlığın inkişafı ilə əla-
qədar olaraq rayon üzrə istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsulları 90-92%-i əhatə edir. Təhlillərə 
görə, orta hesabla sahibkar təsərrüfatına 17.6 hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq, 12.2 hektar 
əkin yeri daxildir. 

Respublika üzrə findıq, qoz-şabalıd bağının əsas sahələri iqtisadi rayonda cəmləşmişdir. Ərazinin 
dağətəyi, orta dağlıq massivləri bu quymətli sərvətlərin yetişdirilməsi və inkişafı üşün daha qiymət-
lidir. İqtisadi rayonda tütünçülük, baramaçılıq, qaragül qoyunçuluq üçün potensial coğrafi şərait 
mövcuddur. Aqrar struktur çoxfunksional olub, aqrar-sənaye müəssisələrinin resurs təminatında po-
tensial mövqeyə malikdir. Respublika üzrə ümumi əkin sahəsinin 12.2%-i, fındıq bağlarının 90.3%-
i, çayın-2%-i;tütün istehsalının-70.5%, fındıq-şabahd-qoz istehsalının 85-90%-i, taxılın-17.6%-i, ba-
ramanın-33.8%-i,ət istehsalının 10.7%-i Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun payına düşür. 

İqtisadi rayon mühüm taxıl istehsalına malik olan rayonlardan biridir. Əkin sahələrinin 50%-ni 
taxılçılıq təşkil edir. Taxılçılığın əsas massivləri dağətəyi areallar, ö cümlədən alçaq dağlıqlar he-
sab edilir. Aqrar strukturun ərazi təşkilində taxılçılıq, meyvəçilik və ət-süd heyvandarlıq sahələri 
üstünlüyə malikdir. 

Şəki-Zaqatala rayonunun kənd təsərrüfatı istehsalının artırılması,onun texnoloji əsaslarla emalını 
nəzərə alaraq resurs potensialının dayanıqlı inkişaf etdirilməsi ölkənin siyasətindən irəli gəlir. Bu 
məqsədlə, iqlim-torpaq resurslarının genetik məhsuldarlığının artırılması önəmli məsələdir.Rayonda 
883.5 min hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 79.6%-dən istifadə edilir.Əsas istehsal sahə-
lərinin (meyvə, tütün, ət-süd və s.) indeksləşdirilməsi göstərir ki, rayonda aqrar struktur sahələrinin 
dayanıqlığı üçün kifayət dərəcədə potensial resursları mövcuddur. Meyvəçilik sahəsi demək olar 
ki,bütün inzibati rayonlarda inkişaf etdirilir. Meyvə istehsalının 29.3%-i Zakatala, 22.1%-i Qəbələ, 
20.8%-i Balakən, 18.2%-i Qax inzibati rayonlarında çəmləşmişdir. Meyvəçilik konserv sənayesi 
üçün əsas xammal bazası hesab edilir. Rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının davamlılığını təmin 
etmək məqsədilə iqlim resurslarından elmi əsaslarla istifadə edilməsi tələb olunur. Bu məqsədlə, 
bitkilərin yetişmə fazalarına uyğun təşkil edilməsi daha effektlidir. 

Təhlillər göstərir ki, rayonun aqrar strukturunun yeni məzmunda təşkili və resurs imkanlarından 
kompleks istifadə edilməsi iqtisadi və sosial inkişafın elmi cəhətdən əsaslandırılmasını özündə əks 
etdirir. Problemə dair mövcud praktika göstərir ki, kəmiyyət və keyfiyyət faktorunu nəzərə almaq 
şərtilə aqrar sahə komplekslərini elmi əsaslarla yaratmaq mümkündür. 
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Məntiqi nəticə ondan ibarətdir ki, aqrar struktur müəssisələrinin müəyyənliyi üçün tədqiqat və 
praktiki yanaşma metodlarından istifadə edilməsi səmərə verə bilər. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu 
metodun istifadə edilməsi aqrar istehsal müəssisələrinin fəaliyyətini genişləndirir. 

Şəki-Zaqatala rayonunda aqrar struktur sahəsinin ərazi təşkili və onların iqtisadi cəhətdən qiy-
mətləndirilməsinin gələcəyə baxış önəmində aşağıdakı elmi-praktiki əhəmiyyətli proqramların 
fəaliyyətini zəruri sayırıq: 

- bitkiçilik üzrə: məhsuldar bitki sortlarının genetik seleksiyasının yaradılmasına nail olmaq ; 
iqlim-torpaq şəraitinin məhsuldarlığını nəzərə almaqla emal üçün zəruri sayılan bitkiçilik sahələ-
rinin taransformasiyasına dair innovasiyanın tədbiqi; yeni emal müəssisələrinin xammala olan tə-
ləbatını təmin edən rəqabətədavamlı sahələrin yaradılması və s.; 

- heyvandarlıq üzrə: təbii mühitə uyğunlaşan məhsuldar cinslərin yetişdirilməsi;yeni texno-
logiya ilə emal sahələrinin inkişafı;sənaye metodları ilə yem istehsalı; 

- ixrac potensialına malik struktur və aqroemal müəssisələrinin yaradılması və məhsul çeşidinin 
proqnozlaşdırılması tələb olunur və s. 

Aqrar struktur sahələrinin ərazi təşkili ilk növbədə elmtutumlu, kapitaltutumlu iqtisadi sahə 
hesab olunur. Təhlillər göstərir ki, aqrar struktur sahələrində məcmu məhsuldarlıq amili müsbətdir, 
əmək və kapital resurslarının həcmi ilə məhsul istehsalı arasında müəyyən səviyyələrdə qeyri-nis-
bətlərin də olması nəzərə çarpır.Bu məqsədlə «resurs- istehsal -bazar» modelinin tədbiqi ilə əlaqə-
dar olaraq regionların dayanıqlı inkişafı konsepsiyası strateji mahiyyət daşıyır və bu modelin artıq 
Şəki-Zaqatala rayonunun aqrar sahəsinə tədbiqi müəyyən səviyyədə optimal mühit yarada bilər. 

Təhlillər göstərir ki, problemin həllində resurs, istehsal və bazar nisbətində aqrar strukturlarının 
dəyəri və əməyin məhsulunun elastikliyi önəmli məsələlərdən biridir. Məhsul elastikliyi məhsulun 
istehsalından başlamış,onun emalına qədər dəyişikliyə cavab dərəcəsinin ölçüsü kimi qəbul edilir. 

Rayonun aqrar sahəsində istehsal amillərinin son məhsula təsirini təhlil edərkən yeni bir yanaş-
ma - əlavə dəyərli kənd təsərrüfatı paradiqmasının nəzərə alınması məqsədəuyğundur.Bu dəyərin 
artırılmasında müvafiq innovasiya yönümlü (istehlak olunan xammal, bioekoloji məhsullar və s.) 
sahələrə diqqət yetirilməlidir. 
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Современное положение аграрной структуры в Шеки-Закатальском экономическом 

районе 
Резюме 

В данном тезисе были исследованы вопросы определения отраслей аграрного сектора Шеки-
Закатальского экономического района и его обоснование с экономической точки зрения. Также 
были проанализированы определенные направления вариантов для создания аграрной структу-
ры и определения их географических параметров, возможности территориальной организации 
циклов аграрных структур экономического района, организация новых типов областей перера-
ботки и пути их прогнозирования, развития аграрного экспортного потенциала переработки. 
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The current situation of the agrarian structure in Sheki-Zagatala Economic Region 

 
Summary 

This thesis is devoted to the investigation of the issues of determining the branches of the agra-
rian sector of Sheki-Zagatala Economic Region and its justification from an economic point of 
view. Certain areas of options for creating an agricultural structure and determining their geograp-
hical parameters, the possibility of territorial organization of cycles of agricultural structures of an 
economic region, the organization of new types of processing areas and ways to predict them, the 
development of agricultural export processing potential were also analyzed here. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ EKOLOJİ VƏZİYYƏT 
 

Azərbaycan torpaqları uzun illər Ermənistanın işğalı altında qaldıqdan sonra 8 noyabr 2020-ci 
il tarixində işğaldan azad edilmişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ətraf mühit, bioloji müxtə-
liflik, çaylar, nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan növləri, endemik bitki növləri, çoxillik ağac 
növləri, tarixi abidələr, yaşayış massivləri ekoloji terror nəticəsində məhv edilmişdir. Ekoloji mo-
nitorinqin qiymətləndirilməsinə keçən ildən etibarən başlanılmışdır. Abadlıq və rekultivasiya işləri 
görülür, ekoloji kontentdə layihələr və aksiyalar həyata keçirilir. 

Təbiətin bizə bəxş etdiyi sərvətlərin, o cümlədən ətraf mühitin qorunması hər kəsin borcudur. 
Vətənimizin hər guşəsinin özünəməxsusluğu, zəngin karbohidrogen ehtiyatları, mineral xammalı, 
rekreasiya resursları və s. ekoturizmdə mühüm amilə çevrilmiş və xarici ölkələrin diqqət mərkə-
zində olmuşdur. Lakin, təəssüflər olsun ki, təbii fəlakətlərin, dağıdıcı müharibələrin baş verməsi 
nəticəsində təbiətdə ekoloji tarazlıq pozulur. Ölkəmizdə ekoloji tarazlıq təbii fəlakətlərdən daha 
çox, 1991-ci ildən başlayaraq işğalçı Ermənistan ordusunun törətdiyi ekoloji terror nəticəsində 
pozulmuşdur. Törədilən terror nəticəsində işğal olunmuş ərazilərimizdə yerləşən su ehtiyatlarına, 
bioloji müxtəlifliyə, ətraf mühitə, münbit torpaq qatına, bütövlükdə regionun ekoloji durumuna 
ciddi şəkildə zərər verilmişdir. 280 min ha sahəsi olan meşə ekosistemi, 70-i endemik olmaqla 
ümumilikdə 460 növdən çox yabanı bitki və ağac növləri, nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan 
növləri,  tarixi abidələr, dövlət qoruqları və yasaqlıqları, yaşayış massivləri, çaylar, göllər bilərək 
məhv edilmişdir. İşğal altında qalan ərazilərimiz uzun illər ərzində baxımsız vəziyyətdə qalmış və 
ekoloji vəziyyət daha da kəskinləşmişdir.[1-M.Nərimanoğlu, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazi-
lərində ekoloji fəlakət, Azərbaycan. -2017, 5 noyabr, s.6] 

Nəhayət 30 ildən sonra Ermənistanın təcavüzkar siyasəti sona çatdı. Azərbaycan Respublikası-
nın prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin strategiyası və rəşadətli Azərbaycan ordusunun 
gücü sayəsində, 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlayan və 8 noyabr 2020-ci il tarixində başa 
çatan hərbi əməliyyatlar çərçivəsində işğalçı Ermənistanın əsarəti altında olan torpaqlarımız işğal- 
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dan azad edildi. Şanlı qələbəmiz tariximizdə böyük zəfərə imza atdı. 
Artıq ötən ildən başlayaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji monitorinqlərə və abadlıq 

işlərinə başlanılmışdır. Aparılan çoxtərəfli tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, tanınmaz 
hala salınmış ərazilər ətraf mühitin deqradasiyası ilə nəticələnən fəsadlara gətirib çıxarmışdır. 
Döyüş mövqelərində qazılan səngərlər, genişləndirilən əlavə yollar, meşələrin, eləcə də yaşayış 
məntəqələrinin qəsdən yandırılması, torpaq qatlarına minaların yerləşdirilməsi və s. kimi hallar 
ermənilərin düşünülmüş şəkildə ekosistemə zərər verdiyinin bariz nümunəsidir. Düşmən ordusu 
dünyada tətbiqi qadağan edilmiş, zəhərli ağ fosfor bombalarından istifadə edərək Şuşa meşələrinə 
sağalması demək olar ki, mümkünsüz hesab edilən yaralar vurmuşdur. Raketlərdən intensiv isti-
fadə nəticəsində isə Ağgöl və Göygöl Milli parkları ərazilərinə kütləvi zərər dəymişdir. [2] 

İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunda sahəsi 117 ha olan çinar meşəsi yerləşir. Həmin əra-
zinin 107 ha sahəsi Bəsitçay Dövlət Qoruğunun payına düşür. Bu qoruq dünyada ikinci, Avropada 
isə birinci təbii çinar meşəsidir. Meşənin florasının əsasını isə yaşı 150-300, hətta 1500 olan Şərq 
çinarları təşkil edir. Aparılan ekoloji monitorinqlər nəticəsində məlum olmuşdur ki, qoruq ərazi-
sində olan çinar meşəsində ağaclar kütləvi surətdə qırılmış, bəzi ağac növləri kökündən çıxarılmış, 
ərazi isə ekoloji terrora məruz qalmışdır. Həmin rayonda yerləşən Arazboyu yasaqlığında isə araz 
palıdı, zərifsüsən, dağdağan və s. kimi bitki və ağac növləri məhv edilmişdir. Qubadlı rayonunun 
mərkəzində təbiət abidələri yerlə yeksan edilmiş, çoxillik qoz ağacları məhv edilmişdir. Ağdərə 
və Xankəndi ərazilərində məhsuldar fıstıq, Laçın rayonunda qırmızı palıd meşələri qırılmışdır. 
Kəlbəcər rayonunda qızıl, filiz, civə, tikinti materialları yataqları istismar edilmişdir. Həmin ra-
yonda yerləşən və müalicəvi rekreasiya resursu olan İstisu da talan edilmişdir. [3] 

Ekoloji terrora çaylar, göllər və digər su ehtiyatları da məruz qalmışdır. Belə ki, Azərbaycan 
ərazisindən keçən Araz çayının müəyyən hissəsində hidrobiontlar və akvakultura məhv edilmişdir. 
İntensiv çirklənmə nəticəsində suyun tərkibindəki ağır metalların miqdarı yol verilən həddən artıq 
olmuşdur. Araz çayını çirkləndirən əsas çirklənmə mənbəyi isə sol qolu olan Oxçuçaydır. Çay öz 
mənbəyini Ermənistandan götürdüyü üçün həmin ərazidə yerləşən dağ-mədən sənayesinin ağır 
metal duzları, turş suları və digər zərərli tullantı məhsulları bilərəkdən çaya axıdılır. Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimov “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji du-
rum”a aid mətbuat konfransında bu məsələyə toxunmuşdur. O bildirib ki, Azərbaycan azsulu öl-
kələr siyahısındadır: “Ermənistan ərazisindən keçən transsərhəd çaylarda müharibədən sonra apa-
rılan monitorinqlər göstərir ki, bütün çaylarda çirklənmə yüksək dərəcədədir. Çaylar kimyəvi çirk-
ləndiricilərlə çirkləndirilir. Ən çox çirklənməyə məruz qalan Oxçuçaydır. Oxçuçayda vəziyyət 
ekoloji fəlakət səviyyəsinə çatıb, burada bioloji müxtəliflik yoxolma səviyyəsindədir”. [4] 

Tərtər rayonu ərazisində olan Suqovuşan kəndinin işğaldan azad ediməsi nəticəsində Suqovu-
şan su anbarı da işğaldan azad edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan tərəfindən bu su 
anbarında su axıntısının qarşısı kəsilmişdi.  

 Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə işğaldan azad edilmiş regionlarda çoxtərəfli re-
kultivasiya işləri aparılır.  Füzuli, Zəngilan və Ağdam rayonları ərazilərində ümumilikdə 2000-dən 
çox müxtəlif növdə ağaclar əkilmişdir. Yaşıllaşdırma aksiyaları Qubadlı və Cəbrayıl rayonlarında 
da inteqrasiya edilmişdir. Əfsuslar olsun ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına baxmaya-
raq, bəzi rayonlar təhlükəli ərazi statusunda qalmaqdadır. Bütün ərazilər minalardan təmizlənib 
təhlükəsiz statusa gətirildikdə yaşıllaşdırma aksiyalarına davam ediləcəkdir. [2] 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji 
vəziyyəti təhlil etmiş və çıxışlarının birində bildirmişdir: “Mənfur, vəhşi düşmən bizim meşələri-
mizi 30 il ərzində  yandırıb. Əlbəttə, dağıdılmış və məhv edilmiş infrastrukturun, o cümlədən kə-
silmiş ağacların bərpası da diqqət mərkəzindədir”. [3] 

ƏDƏBİYYAT 
1. http://ek.anl.az/ (M.Nərimanoğlu, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ekoloji fəlakət, 

Azərbaycan.-2017. - 5 noyabr.-S.6) 
2. https://xalqqazeti.com  
3. https://xeberle.com 
4. https://apa.az 
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MÜASİR DÖVRDƏ ÖLKƏDƏ MÜHARİBƏ İŞTİRAKÇILARININ, ŞƏHİD  
AİLƏLƏRİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİNİN TƏŞKİLİ 

 
Ötən əsrin sonlarında Azərbaycan mürəkkəb tarixi dövr yaşasa da, sosial-iqtisadi və mədəni 

həyatında böyük təkamül yolunu inamla keçərək sabit, təhlükəsiz və müasir həyat səviyyəsini tə-
min etmiş ölkə kimi dünyada tanındı. Ölkənin beynəlxalq nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə artmış, 
cəmiyyətdə dövlətçilik ənənələri güclənmiş, müasir sosial-iqtisadi infrastruktur quruculuğu uğurla 
həyata keçirilmişdir. 

Davamlı və yüksək iqtisadi artım dinamik və inklüziv cəmiyyətin formalaşmasına xidmət et-
məli, hər bir vətəndaş öz həyatında bu inkişafı hiss etməlidir. İnsanların sosial statusundan və ya-
şadığı ərazidən asılı olmayaraq iqtisadi imkanlara çıxışı bərabər və ədalətli olmalıdır. Bu priorite- 
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tin əsas məqsədlərindən biri yüksək və ədalətli sosial təminat, inklüziv cəmiyyət yaratmaqdır. [1] 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması xalqımızın çoxəsrlik tarixində möhtəşəm yer 

tutur. Dövlət sərhədlərini bərpa etməklə Azərbaycan xalqı son bir əsrdə hərbi və diplomatik sahədə 
ən böyük zəfərə nail oldu. Bu tarixi qələbə hüququndan, canından keçən yüzlərlə, minlərlə əsgər 
və hərbçilərin qəhrəmanlığı nəticəsində qazanıldı. Şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarına sosial 
dəstək, ədalətli sosial təminat inklüziv cəmiyyət yaratmağın prioritet istiqamətlərindəndir.  

Bu sahədə dövlətin uğurlu siyasəti nəticəsində ilk növbədə şəhid ailələrinin müxtəlif imtiyaz və 
sosial təminat hüquqları yaradılmışdır. Bunlara əsasən,  
 “Azərsığorta” Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti tərəfindən birdəfəlik - 11000 manat məb-

ləğində sığorta ödənişi; 
 Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən dəfn mərasiminin təş-

kili üçün maliyyə yardımı - 3000 manat;  
 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin aylıq 500 manat məbləğində təqaüdü;  
 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən pensiya hüququ olduqda ailə başçı-

sını itirməyə görə aylıq pensiya; 
 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən pensiya hüququ olmadıqda ailə baş-

çısını itirməyə görə hər bir ailə üzvünə aylıq 80 manat məbləğində müavinət;  
 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən mənzil təminatı - 1 yanvar 2014-cü 

ilədək yerli icra hakimiyyəti orqanlarında yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçota alın-
mış şəhid ailəsi üzvlərinin mənzil və ya fərdi evlə təmin edilməsi; 

 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən psixoloji dəstək - Şəhid ailəsi üzvlə-
rinə postmüharibə dövründə ilkin diaqnostika aparıldıqdan sonra fərdi və qrup konsultasiya-
ları, ailə terapiyaları kimi psixoloji metodlardan istifadə olunmaqla psixoloji dəstək; 

 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailəsi üzvlərinin tibb müəssi-
sələrinin göndərişi ilə ölkə daxilində pulsuz sanatoriya-kurort müalicəsi; 

 Təhsil Nazirliyi tərəfindən şəhid uşaqları təhsil haqqını ödəməkdən azad olunurlar; 
 Özünüməşğulluğun təşkili; 
 Haqqı ödənilən ictimai işlər; 
 Sosial iş yerlərində əməkhaqqının birgə maliyyələşdirilməsi; 
 Kvotadan əlavə iş yerlərinin yaradılması; 
 Sosial müəssisələrin və əlavə iş yerlərinin yaradılması, məqsədli proqramların icrası daxil-

dir. [2] 
Müharibə ilə əlaqədar əlillik təyin edilmiş şəxslərin imtiyaz və sosial təminat hüquqlarına əlillik 

dərəcəsinə uyğun 8 800 manat, 6 600 manat və 4 400 manat sığorta ödənişi, Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin təqaüdü (əlillik dərəcəsinə uyğun 400 manat, 350 manat və 300 manat məb-
ləğində, əlavə olaraq, I dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edənlərə 50 manat məb-
ləğində), - I dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə hər bir halda, II və III dərəcə əlilliyi müəyyən 
edilmiş şəxslərə isə sığorta stajına əsasən hüquqları yarandıqda əlilliyə görə pensiya, əlilliyə görə 
müavinət, mənzil təminatı, avtomobillə təminat, sanatoriya-kurort müalicəsi, reabilitasiya vasitə-
ləri ilə təminat, reabilitasiya xidmətləri, psixoloji dəstək, təhsil, özünüməşğulluğun təşkili, haqqı 
ödənilən ictimai işlər, sosial iş yerlərində əməkhaqqının birgə maliyyələşdirilməsi, kvota üzrə iş 
yerlərində işlə təmin edilmə, kvotadan əlavə iş yerlərinin yaradılması, sosial müəssisələrin və əlavə 
iş yerlərinin yaradılması, məqsədli proqramların icrası daxildir. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 
vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin və şəhid ailəsi üzvlərinin məşğulluğuna dəstək 
məqsədi daşıyan “Məşğulluq marafonu” yaradılmışdır. Marafonda iştirak edən işəgötürənlərin 
sayı 279-u dövlət, 255-i özəl müəssisələr olmaqla ümumilikdə 534-ə çatıb. Onlar tərəfindən ma-
rafona artıq 2833 vakansiya təqdim edilib. Vakansiyalar üzrə verilən göndərişlər əsasında artıq 
832 nəfər (o cümlədən 138 şəhid ailəsi üzvü və 694 qazi) işlə təmin olunub. Hazırda da bu kate-
qoriyalardan olanlara vakansiyalar üzrə göndərişlərin verilməsi davam edir. 

Prezident İlham Əliyevin  2021-ci il 25 iyun tarixli Fərmanı ilə yaradılan vahid əlaqələndirmə  
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mərkəzlərində şəhid ailələri və qazilərə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, tibbi-sosial ekspertiza, 
reabilitasiya, müalicə, müayinə və s. sahələr üzrə 7 quruma aid 26 xidmət “bir pəncərə”dən, ope-
rativ və şəffaf şəkildə, vətəndaş rahatlığı və məmnunluğu prinsipi əsasında göstərilir. İlkin mərhə-
lədə bu mərkəzlər Bakıdakı DOST Mərkəzlərində avqustun 23-dən fəaliyyətə başlayıb. Mərkəz-
lərə edilən müraciətlərin bölgüsü aşağıdakı kimi olub:  

- Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 84 müraciət; 
- Müdafiə Nazirliyi üzrə 363 müraciət; 
- Səhiyyə Nazirliyi üzrə 21müraciət; 
- Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti üzrə 46 müraciət; 
- Yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə 60 müraciət; 
- İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi üzrə 20 müraciət; 
- Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti üzrə 93 müraciət. 
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, postmüharibə dövründə Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələri, qazilər, müharibə əlilləri, erməni terrorundan zərər 
çəkənlər, onların yaxınları ilə bağlı icra olunan sosial dəstək tədbirləri artıq 26 min şəxsi əhatə 
edib. O cümlədən, bu tədbirlər çərçivəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərindən ibarət 9100 
nəfərə 18400 sosial ödəniş təyinatı həyata keçirilib. 7 mindən çox şəxsə sosial-psixoloji və reabi-
litasya yönümlü 10 min xidmət göstərilib. 140 hərbçi yüksək texnologiyalı müasir protezlə, 1200-
ə yaxın müharibə əlili 8800-dən çox reabilitasiya vasitəsi ilə təmin olunub. Həmin kateqoriyalara 
aid şəxslərin məşğulluq məsələlərinin həlli sahəsində də müvafiq işlər aparılır. Onlardan 7100 şəxs 
özünüməşğulluq və digər aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub. Şəhid ailələri və müharibə əlil-
ləri üçün bu ilin sonunadək daha bir neçə çoxmənzilli yaşayış binaları təqdim ediləcək. 2021-ci il 
üzrə onlara ümumilikdə 3 minədək mənzil və fərdi evin verilməsi təmin olunacaq, onlardan 1600-
ü verilib. [3] 

Vətənimizin ərazi bütövlüyünü təmin edən müharibə iştirakçılarına, eləcə də vətən uğrunda ca-
nından keçmiş şəhidlərin ailələrinə diqqət və qayğı göstərilməsi təkcə dövlət siyasəti deyil, hər bir 
vətəndaşın şərəfli borcu olmalıdır. 
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MİLLİ DÖVLƏTÇİLİYİN QORUNUB MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ 
 
Mən çıxışıma dahi şəxsiyyət, dünyanın tanınmış siyasətçisi, görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin sözləri ilə başlamaq istəyirəm. “Doğma Vətən torpağına heç də yenidən hakimiyyətə 
qalxmaq üçün yox, ancaq və ancaq respublikanın bu ağır və çətin dövründə xalqın dərdinə şərik 
olmağa, vətən borcunu yerinə yetirməyə, azadlıq uğrunda mübarizəyə qoşulmağa gəlmişəm”. 

Artıq uzun illərdir ki, bəşəriyyət bütün dünya meridianları boyu daha xoşbəxt, daha işıqlı sa-
bahlara doğru dayanmadan şütüyən və sürətini qətiyyən azaltmayan bir qatar görür. Bu, sərnişin-
ləri 9 milyon soydaşımız olan nəhəng Azərbaycan qatarıdır. Bu qatarın dartı qüvvəsi Heydər 
Əliyev qüdrəti, Heydər Əliyev əzmkarlığı, Heydər Əliyev müdrikliyidir. Bu həmin Heydər Əliy-
evdir ki, hakimiyyətdə olduğu 34 il ərzində Azərbaycan həyatın bütün sahələrində azı 34 qərinəlik 
zəfər yolu keçdi. Onun ömür dastanının hər fəsli, hər səhifəsi ayrı-ayrılıqda tarixə qızıl hərflərlə 
həkk olunmuş monumental bir əsərdir. Əgər bu gün səsimiz planetimizin bütün qitələrində ən ali 
tribunalardan eşidilirsə, milli bayrağımız əhalisi və ərazisi Azərbaycandan qat - qat artıq olan bir 
çox dünya dövlətlərinin bayraqları ilə çiyin - çiyinə dalğalanırsa, 70 il imperiya atmosferində 
boğulan milli himnimiz məğribdən məşriğədək yer kürəsinin bütün guşələrində əzəmətlə səslənir-
sə, bu hər şeydən öncə Heydər Əliyev qüdrətinin, Heydər Əliyev fədakarlığının təntənəsidir. 34 il 
ərzində məmləkətimizin ən sivilizasiyalı və çiçəklənən ölkələrdən birinə çevrilməsi naminə keç-
diyimiz şərəfli yolda qazandığımız hər uğur, hər nailiyyət, hər cahanşümul qələbə o dahi şəxsiyyə-
tin, yüksək humanizm, böyük siyasi uzaqgörənlik, sarsılmaz qətiyyət, polad iradə, iti fəhm, inanıl-
maz qədər möhkəm yaddaş və saymaqla tükənməyəcək qədər digər ali insani dəyərlər sahibi olan 
o ali bahadırın adı ilə bağlıdır. Onun bəşəri problemlər sahəsində ən gözəgörünməz nöqtələri belə 
görmək, açılması müşkülə çevrilmiş ən çətin düyünləri belə açmaq məharəti planetimizin ən 
müdrik şəxsiyyətlərini, ən tanınmış siyasi xadimlərini belə heyrətdə qoyurdu.  

Heydər Əliyev ilk dəfə hakimiyyətə qədəm qoyduğu 1969-cu ildə Azərbaycanın səsi doğma sər-
hədlərindən beş addım o tayda eşidilmirdi. O zaman Azərbaycan keçmiş SSRİ-nin ən geridə qalmış 
respublikalarından biri kimi tanınırdı, iqtisadi cəhətdən çox ağır, böhranlı bir ömür yaşayırdı. Ölkə-
miz kənd təsərrüfatı sahəsində torpaqları susuzluqdan cadar-cadar olmuş, iqtisadiyyatda köhnəlib 
sıradan çıxmış avadanlıqları və maliyyə çətinliyi ucbatından müəssisələrinin əksəriyyətinin qapıla-
rından qara qıfıllar asılmış, əhalisi ağır problemlər yükü altında əzilən kasıb, aqrar bir ölkə idi. 

Belə bir zaman çərçivəsində Onun qarşısında çox çətin və məsul bir vəzifə dururdu: Gələcəyə 
olan inamını tam itirib, ümidini yalnız Allaha bağlamış xalqın qəlbində inam çıraqları yandırmaq, 
ölkədə hökm sürən sosial-iqtisadi problemləri tezliklə aradan qaldırmaq, ciddi sosial bəlaya çev-
rilmiş rüşvətxorluğun kökünü kəsmək, qanunçuluğu və hüquq qaydalarını gücləndirmək, həyatın 
bütün sahələrində müasirləşməyə nail olmaq.  

Heydər Əliyevin keçmiş Sovetlər Birliyi kimi qüdrətli bir dövlətin zəngin iqtisadi potensialın-
dan istifadə etməklə yeni mütərəqqi sənaye sahələrinin yaradılması istiqamətində həyata keçirdiyi 
tədbirlər kompleksi ölkəmizin iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə keçmiş İttifaq respublikaları 
arasında ön cərgəyə keçməsinə güclü təkan verdi. Çox keçmədi ki, Azərbaycan adi xammal isteh-
salçısından qabaqcıl, müasir texnika və texnologiya ilə təchiz olunmuş nəhəng sənaye bazasına 
çevrildi. 1970-ci ildən 1985-ci ilədək Azərbaycanda iri sənaye müəssisələrinin sayı 250-yə çatdı. 
Orada istehsal olunan 350 adda qiymətli məhsullar dünyanın 65 ölkəsinə ixrac edilirdi.  

Beləliklə də hazırda yer kürəsində müasir sosial-iqtisadi tərəqqinin inkişaf modeli kimi qəbul 
edilən “Universitet-iqtisadiyyat və hökumət” üçqat spiral modelinin tətbiqi ilk dəfə Heydər Əliyev 
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tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirildi. Bu, o dövrdə müasir dövlət quruculuğu sahəsində atılan 
ən uğurlu addımlardan biri idi.  

Ulu öndər dövlətimizi qorumaqla bərabər gələcəyə gedən yolumuzu da müəyyən etmişdir: “Biz 
düz yolla-haqq ilə, Allah yolu ilə, Quran yolu ilə, demokratiya yolu ilə, həqiqət yolu ilə, müstəqil-
lik yolu ilə gedirik. Tutduğumuz bu yol bizi Azərbaycanın çox gözəl gələcəyinə aparıb çıxaraca-
qdır”. 
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Вот уже много лет человечество во всем мире счастливее и ярче, оно ездит на поезде, 
который не тормозит и не тормозит. Это количество пассажиров Азербайджана с 10 мил-
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Preservation and strengthening of national statehood 
 

Summary 
 

For many years now, humanity has been happier and brighter all over the world. it drives a train 
that does not slow down and does not slow down. This is the number of Azerbaijani passengers 
with 10 million passengers. The strength of this line is the power of Heydar Aliyev, the power of 
Heydar Aliyev, the wisdom of Heydar Aliyev. 
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REGİONAL AQRAR İNKİŞAFIN QİYMƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ 
 
Milli iqtisadiyyat istər sahəvi və istərsə də regional baxımdan birtərəfli inkişaf etməməlidir. 

İmkan daxilində o, kompleks inkişaf etməli və bütün regionları əhatə etməlidir. İqtisadi araşdır-
malar göstərir ki, regional iqtisadi siyasətə son dövrlərə qədər ölkəmizdə lazımi diqqət yetirilmə-
mişdir və inkişaf baxımından regionlarımız bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Əsas 
iqtisadi və sosial potensial Bakı-Sumqayıt regionunda cəmlənmişdir. Hazırda respublika üzrə is-
tehsal olunan Ümumi Daxili Məhsulun 78-80%-i, dövlət büdcəsinə ödəmələrin 85%-ə qədəri, milli 
gəlirin 80%-dən çoxu  bu regionun payına düşür.  

Yuxarıda  qeyd  olunanlar bütün sahələrdə əlavə problemlər yaradır, regionlar arasında inkişaf 
fərqlərini daha da gücləndirir və insanların regionlar üzrə həyat  səviyyəsinə  mənfi təsir edir. 
Nəticədə bəzi regionların sosial-iqtisadi inkişafı və əhalinin həyat səviyyəsi aşagı səviyyədə qalır. 
Azərbaycan kimi güclü potensiala malik olan bir ölkədə bu yolverilməzdir və bu problemlərin həlli 
üçün konkret tədbirlər görülməlidir. Bu istiqamətdə qəbul edilmiş Dövlət Proqramında qeyd olu-
nur  ki, ölkənin  bütün  regionlarını sosial-iqtisadi  baxımdan yüksək səviyyədə  inkişaf etdirmək, 
əhalinin güzəranını daha da yaxşılaşdırmaq üçün regionlarda mövcud potensialdan istifadənin 
səmərəsini artırmaq, yeni iş yerlərinin açılmasını, sənayenin ayrı-ayrı sahələrinin, aqrar sektorun 
inkişafını, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının genişləndirilməsini təmin etmək və digər təd-
birləri həyata keçirmək lazımdır. Bu məqsədlə respublika ərazisi kompleks parametrlərə görə təs-
nifləşdirilərək iqtisadi rayonlara ayrılmış,  hər region üzrə yerli potensial və tələbə uyğun konkret 
inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. İnkişaf proqramının hazırlanmasında regionların 
ənənəvi istehsal ixtisaslaşması əsas götürülmüşdür. Təbii amillər regionlar üzrə bir-birindən əsaslı 
surətdə fərqlənir. Ona görə də onların və digər iqtisadi inkişaf amillərinin  əsasında  formalaşan  
istehsal istiqamətləri perspektiv inkişaf üçün əsas götürülməlidir. 

Regional iqtisadi-sosial inkişafın tənzimlənməsi, mövcud  regional fərqlərin nisbətən aradan 
götürülməsi və  kompleks inkişafın  təmin edilməsində diferensial yanaşmaya böyük ehtiyac var-
dır. Diferensial yanaşma iqtisadi-sosial inkişafın bütün istiqamətlərində öz əksini tapmalıdır  Bu, 
iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə, məşğulluq, kortəbii miqrasiyanın qarşısının alınması və həm 
də  məhsuldar qüvvələrin kompleks inkişafı baxımından vacibdir. 

Azərbaycan reallığını nəzərə alaraq qiymətlər ilk növbədə dağlıq, dağətəyi və aran zonaları üzrə 
diferensiallaşdırılmalıdır. Bu məqsədlə respublika ərazisinin kənd təsərrüfatı  məhsullarının dövlət 
satınalma qiymətlərinin  3 qiymət zonasına bölünməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Gələcəkdə bu  
yanaşma kompleks parametrlər əsasında daha da dəqiqləşdirilə bilər. Təcrübə göstərir ki, diferen-
siallaşdırma nə qədər dəqiq aparılırsa və uyğun iqtisadi mexanizm qurulursa, nəticələr də bir o 
qədər yüksək olur. Bu istiqamətdə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə istinad etmək olar. Dövlət 
bütün hallarda kənd təsərrüfatı istehsalçılarının mənafeyini qorumalıdır. Belə ki, sahibkarlar 
müqaviləyə uyğun olaraq dövlətə satdıqları məhsullardan əlavə istehsal etdikləri məhsulların real-
laşdırılmasında problemlə üzləşdikdə dövlət onlara yardımçı olmalıdır. Yəni, bütün hallarda  kənd 
təsərrüfatı istehsalının rentabelliyi təmin edilməlidir. Göstərmək olar ki, ABŞ-da məqsədli qiy-
mətlərin tətbiqi nəticəsində fermerlərin gəlirli işləməsi və onların əlverişsiz şəraitdə də müəyyən 
səviyyədə saxlanması təmin edilir.  

Avropa ölkələrində də kənd təsərrüfatı istehsalçılarının mənafeyini qorumaq və onlara təkrar 
istehsal üçün  əlverişli şərait yaratmaq üçün təqribən buna bənzər tədbirlər həyata keçirilir. İstər 
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bütövlükdə, istərsə də regional inkişafda ən başlıca məsələlərdən biri də düzgün investisiya siya-
səti və investisiyadan səmərəli istifadə məsələsidir. Azərbaycanı birtərəfli iqtisadi inkişaf edən 
bəzi neft ölkələrinə bənzətmək olmaz. Ona  görə də digər sahələrdə olduğu kimi, investisiya qoyu-
luşları tədricən regionlara, xüsusən sərhəd regionlarına istiqamətləndirilməlidir. Bu  hər bir region 
üçün son dərəcə vacibdir. Sərhəd rayonlarında iqtisadi və sosial inkişafın sürətləndirilməsi həm də 
sərhədlərimizin gücləndirilməsi, əhalinin iri şəhərlərə axınının qarşısının alınması deməkdir.  

Hər bir region yerli iqtisadi potensialına görə digərindən köklü surətdə fərqlənir. Məhz onun  
əsasında  regional  istehsalın strukturu formalaşmalı və inkişaf etməlidir. Bu prosesin reallaşma-
sında sahələr və regionlar üzrə ixtisaslaşma xüsusi rol oynayır. Xüsusilə aqrar istehsal yönümlü 
regionlarda ixtisaslaşmanın istehsal strukturunun formalaşmasında rolu daha böyükdür. İqtisadi 
struktur siyasəti elə aparılmalıdır ki, ilk növbədə yerli iqtisadi potensialdan səmərəli istifadəyə 
imkan versin, digər regionlarla düzgün inteqrasiya olunsun və regionlarda sosial sferanın inkişafı-
na təkan versin. Ona görə də ölkənin iqtisadi-sosial inkişaf proqramı işlənilərkən istehsal struktur 
siyasətinə diqqət yetirilməlidir. Strukturlar arasında düzgün iqtisadi münasibətlərin  qurulması, 
birinin inkişafının digərinin inkişafına təkan verməsi və onu tamamlaması regionun kompleks in-
kişafının təmin edilməsi deməkdir. Emal sənaye sahələri, sosial infrastruktur  və  aqroservis  xid-
məti elə təşkil edilməlidir ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını stimullaşdırsın. Bu, aqrar sfe-
rada mövcud problemlərin həllində kənd təsərrüfatı ilə ona xidmət edən istehsal və xidmət sahələri 
arasında intensiv iqtisadi münasibətlərin yaranmasına, fermerlərə öz istehsalını yenidən qurmağa 
və inkişaf etdirməyə kömək etməklə müəyyən struktur dəyişikliyə səbəb olacaqdır. Bu zaman stra-
teji sahələrə xüsusi diqqət yetirilməlidir  ki, onların digər sahələrin inkişafına təsiri yüksəlsin. 

Ardıcıl olaraq hər bir rayonda onun relyefi, iqlim şəraiti və istehsal istiqamətinə (ixtisaslaş-
maya) uyğun olaraq aqroservis  xidməti təşkil edilməlidir. Hətta lazım gəldikdə rayon daxilində 
mikrosəviyyəli aqroserviz təşkilatları da yaradıla bilər. Belə diferensiallaşdırma işlərin daha 
yüksək səviyyədə qurulmasına şərait yarada bilər. Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu öz növbəsində 
yerli iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə etməklə yeni istehsal strukturlarının yaranmasına təkan 
verə  bilər. Çünki hazırda lazımi aqroservis xidmətlərinin olmaması üzündən bəzi istehsal sahələri 
inkişaf edə bilmir, istehsal strukturu yerli potensiala uyğun formalaşmır və regional inkişaf 
səviyyəsi aşağı düşür. Bütün bu deyilənləri yekunlaşdıraraq struktur siyasəti və dəyişmələrinin ən 
vacib amillərini aşagıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 1) yerli potensialdan səmərəli istifadənin 
təşkili; 2) intensiv inkişaf və yüksək iqtisadi səmərə; 3) istehsal sahələri arasında düzgün iqtisadi 
münasibətlərin qurulması; 4) infrastruktur və sosial sferanın əsaslı inkişafı; 5) yüksək məşğulluq 
və əmək ehtiyatlarının faydalı əməyə cəlb edilməsi; 6) ölkə iqtisadiyyatına  inteqrasiya; 7) region-
larda yüksək sosial inkişaf səviyyəsinin təmin edilməsi.  

Ümumiyyətlə,  regional  aqrar və qiymət  siyasəti ardıcıl olaraq struktur siyasəti müəyyənləş-
dirir, struktur siyasət isə öz növbəsində regional siyasəti tamamlayır. Hər iki siyasət iqtisadi siya-
sətin vacib tərkib hissəsi olmaqla biri digərinin həyata keçirilməsi üçün zəmin yaradır. 
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развития. Одним из важных инструментов регулирования экономического развития регио-
нов, в том числе освобожденных территорий, является ценовое регулирование. 
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Summary 
 

The development of the regions is one of the priorities of the country's socio-economic deve-
lopment. On this basis, after the victory, he set new tasks for our country. From this point of view, 
state regulation of regional development is an important issue. One of the important tools in regu-
lating the economic development of the regions, including the liberated territories, was price reg-
ulation. 
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QARABAĞ İQTİSADİ ZONASINDA AQRAR SAHƏNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ 
 
Tarixən Azərbaycan torpaqları ön Asiyada, Qafqaz dağlarından Urmiya gölünün cənub və cə-

nub-şərqindəki dağlıq əraziyədək 210 min km2-ə qədər bir ərazini əhatə edib. Avrasiya materikin-
də, Asiya qitəsində, Qara və Xəzər dənizləri arasında əlverişli coğrafi mövqeyə malik ərazidə yer-
ləşən Azərbaycan daim yadelli qəsbkarların müdaxiləsinə məruz qalmışdır.  
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1813-cü il Gülüstan, 1828-ci il Türkmənçay müqavilələri Azərbaycanın bütövlüyünə və müstə-
qilliyinə müvəqqəti olaraq son qoydu və Azərbaycanı iki hissəyə böldü. 1924-cü ildə Göyçə və 
Zəngəzur mahalları Ermənistana verildi. Qarabağın Dağlıq hissəsində Muxtar Vilayət yaradıldı. 
1991-ci ilin oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası yenidən öz müstəqilliyini bərpa etdi. Ha-
zırda Azərbaycan Respublikasının sahəsi (BMT-nin qəbul etdiyi sərhədlər daxilində) 866 min 
km2-dir. Şimaldan cənuba 400 km, qərbdən şərqə 500 km uzanır.  

30 ilə yaxın idi ki, respublikamızın ərazisinin 20%-i, gözəl iqlimi, füsunkar təbiəti, zəngin təbii 
sərvətləri ilə seçilən Qarabağ düşmən tapdağında idi. Təcavüzkar ermənilər heç bir beynəlxalq 
normaya məhəl qoymadan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmuş və Qarabağda misli görün-
məmiş qırğınlar törətmişdilər. Ulu öndər Heydər Əliyevin xarici siyasəti Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünün bərpasına yönəlmişdir. Onun uğurlu xarici siyasətini, Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev davam etdirir. Azərbaycanda təsərrüfat sahələrinin 
inkişafı üçün əlverişli perspektivlər vardır. Bu təsərrüfat sahələrindən biri də aqrar-sənaye kom-
pleksidir. O, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə bir-biri ilə bağlı olan kənd tə-
sərrüfatı və sənaye müəssisələri sistemidir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 24 noyabr 2003-cü ildə imzaladığı 
“Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” Fər-
manı ilə ölkədə aqrar sahədə yeni inkişaf modelinin tətbiqinə başlanmışdır. Bu fərmanın məntiqi 
davamı olan 11 fevral 2004-cü il tarixində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” aqrar sektorda islahatların ikinci 
mərhələsini sürətləndirmək üçün bu sahədə köklü dəyişikliklərin aparılması və kənd təsərrüfatında 
sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirdi.  

Hal-hazırda ölkəmizdə aqrar sektorun inkişafı əhalinin əsas kənd təsərrüfatı məhsullarına olan 
tələbatını ödəməyə imkan  verir.  

Meşələr Respublika ərazisinin 11%-ni (1,2 mln ha) tutur, adambaşına 0,15 ha meşə sahəsi 
düşür. Meşələrdə 435 növ ağac və kol bitkisi bitir. Meşəliklərin 90%-i dağlarda, 10%-i düzənlik-
lərdə yerləşir.  

Qarabağ iqtisadi zonası zəngin flora və faunaya malikdir. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən 
işğal olunan ərazilərində 247332 hektar meşə sahələri qalmışdır. Bu meşələrdə bitən bir sıra bitki-
lər, məhz bu zonanın spesifik bitkiləridir. Məs: Şuşada və Füzulidə bitən Qafqaz xədicə gülü, Kəl-
bəcər rayonu ərazisində bitən gözəl telegiya, Zəngilan rayonu ərazisində bitən Araz palıdı, Xoca-
vənd, Şuşa və Cəbrayıl ərazisində bitən şimal dağlaləsi, Qubadlı rayonu ərazisində bitən Zaqafqa-
ziya Canavargiləsi və Şuşa şəhəri üçün xarakterik olan, orada bitən xarıbülbül buna bariz misaldır.  

Dağlıq Qarabağ vlayəti faydalı qazıntılarla və mineral sularla da zəngindir. Burada qızıl, 
gümüş, mis, əlvan metallar, dəmir, sink, qranit, mərmər, qiymətli daşlar, oda davamlı gil və s. 
faydalı qazantılara rast gəlmək olar. Respublika Statistika Komitəsinin məlumatına əsaslansaq 
görərik ki, qondarma Dağlıq Qarabağda 2001-2006-cı illərdə 3%-lik inflyasiyanın qarşısında 
Ümumi daxili məhsulun həcmi 11-13% artmışdır. Adambaşı ÜDM 2007-ci ildə 232, 10 mln ABŞ 
dolları olmuşdur. Bu göstərici 2006-cı il ilə müqayisədə 8,8% artmışdır. Cəmi isə bu göstərici 
1489,5 mln ABŞ dolları təşkil edib.  

Bu illər ərzində məhsul istehsalı 3,9%, sənaye məhsulları 5,25, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı isə 5,4% artmışdır. Özəl sektorda ÜDM 63,5% təşkil etmişdir. Bunun da 32%-i kiçik və 
orta sahibkarlığın payına düşür.  

Aqrar sahə Dağlıq Qarabağda tarixən inkişaf etmiş və ixtisaslaşmış sahələrdən hesab olunur. 
Hazırda burada aqrar sektor ÜDM-in 15,7%-ni verir. 1994-1995-ci illərdə kolxoz və sovxozlar 
ləğv edildi və kənd təsərrüfatı kooperativləri yaradıldı. 1998-1999-cu illərdə isə torpaqlar kəndlilər 
arasında paylandı və hər adambaşına 0,6 ha torpaq sahəsi ayrıldı. Hazırda  Dağlıq Qarabağda 15 
min fermer qeydiyyata alınmışdır. Kəndlilər torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azad-
dırlar. Torpaq vergisi isə il ərzində 3-10 ABŞ dolları arasında dəyişir.  

2001-ci ildən isə vergi sistemində gəlirdən alınan vergi  32%-dən 5%-ə qədər endirilmişdir. 
Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu göstərici 24%, Ermənistanda isə 25% dir.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən müəssisələr isə dəyər vergisindən azad olunmuşlar.  
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Dağlıq Qarabağda əsasən şərab və araq istehsalına üstünlük verilir. Ən böyük müəssisələr isə 
“Qarabağ Gold” və “Arxox Alqo” QSC-dir. Bu müəssisələr tərəfindən istehsal olunan məhsulun 
yalnız 15%-i tələbat üçün istifadə olunur. Yerdə qalan 85% Ermənistana, Rusiyaya, Ukraynaya və 
ABŞ-a göndərilir. Qeyd edilməlidir ki, 2009-2012-ci illərdə Dağlıq Qarabağda kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı plan hazırlanmışdır.  

Regionda fəaliyyət göstərən müəssisələr içərisində ən böyüyü dağ-mədən sənayesidir. Son illər 
dünya bazarında qızılın qiyməti sürətlə artmaqdadır. Azərbaycanın əsas qızıl ehtiyatı olan əraziləri 
Kəlbəcər və Zəngilan rayonları işğal altındadır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın  Ekologiya və  Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi hazırda Azərbaycanın altı qızıl yatağının işlənməsi ilə bağlı “R.V.İnvestment” 
şirkəti ilə saziş bağlamışdır.  

Xatırladaq ki, hazırda ləğv edilmiş “Azərqızıl” dövlət şirkəti və ABŞ-ın “R.V İnvestment” şir-
kəti 1997-ci ildə 25 illik 51+49 nisbətində saziş imzalayıb. Bu saziş Azərbaycanın ehtiyatları  400 
ton qızıl, 2500 ton gümüş 1,5 mln ton  mis olan yataqlarının işlənməsini nəzərdə tuturdu. 

Hazırda Ermənistanda köhnə qızıl yataqları bərpa edilir. Rusiya Ermənistanın əsas qızıl yataq-
larına nəzarəti ələ alıb. Lakin bu şirkətin nəzarətinə verilən Zod qızıl yatağı mübahisəlidir. Zod 
qızıl yatağının bir hissəsi Kəlbəcər ərazisində yerləşir. Araşdırmalardan məlum olur ki, ermənilər 
qanunsuz olaraq Kəlbəcər rayon ərazisində qızıl hasil edirlər. Azərbaycan tərəfi Zod yatağının 
“Madnenli” şirkəti tərəfindən alınmasına rəsmi etiraz edib. Qondarma Dağlıq Qarabağın elektrik 
enerjisinin təminatının əsasını Sərsəng SES verir. Lakin bu, ümumi tələbatın 45%-ni ödəyir. 

Dağlıq Qarabağdan ixrac edilən kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən şərab, konserv məhsulları-
dır. Bu məhsullar əsasən ABŞ-a, Avropa dövlətlərinə və Rusiyaya ixrac olunur. 

Hazırda Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər rayonları və Yuxarı Qarabağın dağətəyi ərazilərində 
tütünçülük mənfur ermənilər tərəfindən inkişaf etdirilmişdir.  

Kəlbəcər kənd təsərrüfatı rayonu olmaqla Azərbaycanın mühüm heyvandarlıq bölgəsidir. 
Qoyunçuluq, maldarlıq, arıçılıq heyvandarlığın əsas ixtisaslaşmış sahələridir. Meyvəçilik, tərəvəz-
çilik əsasən Qubadlı və Zəngilan rayonlarındadır.  

Yuxarı Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonunda isə kənd təsərrüfatının aparıcı sahələri üzümçülük, 
pambıqçılıq və bağçılıqdır. Pambıqçılıq Ağdam rayonunda inkişaf etmişdir. Geniş yayılmış tut 
bağları baramaçılığın inkişafına şərait yaradır.  
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Современные проблемы аграрного сектора в экономической зоне Карабаха 
Резюме 

В статье рассматривается текущее состояние и перспективы развития аграрного сектора 
как на освобожденных территориях Карабахской экономической зоны, так и на оккупиро-
ваных до этого территориях зоны. Отмечено, что карабахская зона имеет большой потен-
циал для развития аграрного сектора. 
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Summary 

 
The article examines the current state and prospects for the development of the agrarian sector 

both in the liberated territories of the Karabakh economic zone, and in the previously occupied 
territories of the zone. It was noted that the Karabakh zone has great potential for the development 
of the agricultural sector. 
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AQRAR SEKTORDA İSTEHSALIN ARTIRILMASI 
 
Klassik iqtisadi məktəbi tənqid edən cərəyanlardan biri, əsasını alman Fridrix Listin qoydugu 

milli iqtisadiyyat cərəyanının aqrar sektor fəaliyyətləri və dövlətin aqrar siyasəti baxımından öy-
rənilməsi zəruridir. Həmin dövrdə əsasən aqrar ölkə olan və hələ sənayeləşmə bilməyən ölkələrin 
klassik iqtisadçıların göstərdiyi azad xarici ticarət prinsipi əsasında artıq sənayeləşmiş ölkələrlə 
rəqabət apara bilməyəcəyi fikrini müdafiə edən bu cərəyan aqrar sektorun və yeni yaranan sənaye 
müəssisələrinin sənayeləşmə tam başa çatanadək dövlət tərəfindən xüsusilə yüksək gömrük rü-
sumları vasitəsilə qorunmasını irəli sürmüşdür. İlk dəfə olaraq Fridrix List aqrar sektorun bir sıra 
özünəməxsus xüsusiyyətlərindən çıxış edərək onun xüsusi himayəyə ehtiyacı olduğunu da qeyd 
etmişdir. 

Strateji məqsədi aqrar istehsalçıları ədalətli və zəruri həyat səviyyəsi, istehlakçıları münasib 
qiymətlərlə və lazımi miqdarda ərzaq məhsulları, sənaye sahələrini isə zəruri xammalla təmin et-
mək olan aqrar siyasət bir sıra altməqsədlər də daşıyır: 

- ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 
- aqrar istehsalda keyfiyyət və məhsuldarlığın yüksəldilməsi; 
- aqrar istehsalçıların gəlirlərində stabilliyin təmin edilməsi və onların həyat standartlarının 

yaxşılaşdırılması; 
- istehsalın bazar tələblərinə uyğun, daxili və xarici tələb istiqamətində inkisaf etdirilməsi və 

istiqamətləndirilməsi; 
- ixracın genişləndirilməsi və dünya ticarət sisteminə uyğunlaşdırılması; 
- cəmiyyətdə iqtisadi və siyasi tarazlıqların təmin edilməsi və qorunması; 
- təbii resursların qorunması məqsədilə tarazlı və ekologiyaya uygun infrastrukturun formalaş-

dırılması və s. 
Ölkədə aqrar istehsalın və ixracın artırılması, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün aqrar 

iqtisadiyyatın iqtisadi təminatının möhkəmlənməsini təmin edən ictimai-siyasi, həm də zəruri iq-
tisadi potensiallar mövcuddur. Fikrimizcə, aqrar sahədə bu istiqamətdə aşağıda qeyd edilən təd-
birlərin təmin edilməsi məqsədəuyğun olardı: 
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• aqrar sahədə ixrac potensialları və onun inkişafı istiqamətlərinin düzgün qiymətləndirilməsi; 
• idxalın real tələbat həcminin müəyyən edilməsi; 
• idxalı əvəzedici sahələrin inkişaf istiqamətləri və perspektivlərin araşdırılması; 
• xarici maliyyə resurslarının aqrar sahənin inkişafına cəlb edilməsi; 
• iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyasının işlənməsi və həyata keçirilməsinin reallaşdırılması; 
• inteqrasiya mexanizmlərinin hazırlanması və s. 
Tədqiqat göstərir ki, dünyanın hər bir ölkəsinin iqtisadi uğurları yuxarıda göstərilən amillərin 

nəzərə alınmasından çox asılıdır. Göstərilənlərlə yanaşı, ölkəmizdə kənd təsərrüfatı istehsalının və 
ixrac məhsullarının artırılması bir sıra məsələlərin nəzərə alınmasını tələb edir. 

• Dövlət müstəqilliyinin əldə  olunması və  real bazar münasibətləri ilə əlaqədar Azərbaycan iq-
tisadiyyatının bütün sahələrində olduğu kimi aqrar sahədə də xarici iqtisadi əlaqələrin ölkənin təbii 
iqlim şəraitinə, iqtisadi potensialına və daxili tələbatına uyğun şəkildə düzgün istifadə edilməsi zə-
rurəti yaranmışdır. 

Ölkəmizdə aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi, ixracın artırılması üçün aşağıdakı tədbirlərin həya-
ta keçirilməsi zəruri şərtlərdən biri olmalıdır: 

• daxili ehtiyatlar hesabına kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və onun emalı artırılmalıdır; 
• ixrac potensialı inkişaf etdirilməlidir (zərif lifli pambıq növlərinin, nadir bitki və meyvə növlə-

rinin, faraş bostan və tərəvəz bitkilərinin, tütün, üzüm, barama, yun, çaxır, şampan şərabı və s. kimi 
valyuta tutumlu məhsulların istehsalı artırılmalıdır); 

• idxalı əvəz  edən məhsul istehsalının stimullaşdırılması tədbirləri həyata keçirilməlidir;  
• əlaqələrdə əmtəə tərkibi və coğrafi quruluşunun  təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər müəyyən-

ləşdirilməlidir (ixracda son məhsulun xüsusi çəkisinin artırılması, idxalda əsasən, istehsalı respub-
likanın özündə mümkün olmayan və baha başa gələn mallara, coğrafi quruluşda isə ölkələrə siyasi 
və psixoloji-etnik amillərə görə yox, iqtisadi səmərəlilik baxımından üstünlük verilməlidir); 

• məhsulların  rəqabət qabiliyyətinin  yüksəldilməsi  məqsədilə istehsalın texniki və texnoloji 
səviyyəsinin dünya standartları səviyyəsinə tədricən qaldırılması ön plana çəkilməlidir (məhsulla-
rın yetişdirilməsi, toplanması, emal olunması, qablaşdırılması və saxlanması da daxil olmaqla 
bütün texnoloji mərhələlər üzrə); 

• xarici iqtisadi əlaqələrin müvafiq formalarının tətbiqi əsasında beynəlxalq əmək bölgüsünün, 
iqtisadi inteqrasiya və kooperasiya əlaqələrinin yaratdığı imkanlardan maksimum istifadə olunma- 
lıdır (müştərək və xarici müəssisələrin yaradılması, kompensasiya və məhsulun iştirakçılar arasın-
da bölüşdürülməsi şərtləri əsasında əməkdaşlıq, konsepsiya sazişləri əsasında əməkdaşlıq, sərbəst 
iqtisadi zonalar yaradılması və s.). 
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Summary 
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tural production and exports, strengthen economic security of the agrarian economy to expand 
economic ties. 
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KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFINA DÖVLƏT DƏSTƏYİNİN  

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 
 
Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin ən mühüm istiqamətlərindən 

biri də sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlıdır. Həm də bu istiqamət daha çox kiçik 
və orta sahibkarlığın qorunması və inkişafının genişlənməsi ilə sıx bağlıdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi, müasir şəraitdə milli sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfin-
dən stimullaşdırılması ilə bağlı çoxsaylı nümunələr mövcuddur. Bu proseslərə təşkilati, qanunve-
ricilik, büdcə, vergi, gömrük və s. sahələr üzrə həyata keçirilən kompleks tədbirlər daxildir. Həmin 
tədbirlər əsasən milli sahibkarlığı cəmiyyət qarşısında duran problemlərin həllinə cəlb etmək, iq-
tisadiyyatda özəl bölmənin formalaşdırılması və yüksək inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq, 
mürəkkəb bazar konyunkturası və kəskin rəqabət şəraitində kiçik və orta sahibkarlığın, onların 
fəaliyyətinin xüsusilə ilkin dövrlərində davam gətirə bilməsi və möhkəmlənməsi üçün zəruri iqti-
sadi mühiti təmin etmək, bir sosial təbəqə kimi milli sahibkarların öz qüvvələrini və imkanlarını 
dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsinə yönəltmək zərurətindən irəli gəlir. 

Sahibkarlığın inkişafının dövlət tərəfindən stimullaşdırılmasının zəruriliyini şərtləndirən amil-
lərdən biri onun səmərəli fəaliyyəti üçün bazar modelinə uyğun hüquqi mexanizmin yaradılması-
dır. Başqa sözlə bu proses sahibkarlığın hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Bu zaman əsas 
məqsəd ilk növbədə xüsusi mülkiyyətə əsaslanan özəl bölmə üçün təkmil xarakter daşıyan qanun-
vericilik bazasının formalaşması, təsərrüfat subyektlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti üçün hüquqi tə-
minatın yaradılması, habelə sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin hüquqi əsaslarının 
yaradılmasıdır. Sahibkarlığın hüquqi bazasının  təmin edilməsi işgüzar  fəaliyyətin bir çox sahələ- 
rini  əhatə edən müxtəlif iqtisadi qanunlar və müvafiq qanunvericilik sənədləri vasitəsilə mümkün 
olur. İnkişaf etmiş bazar ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, dövlət tərəfindən xüsusi mülkiyyət hüqu-
qunun müdafiəsi və bağlanmış sazişlərin icrasının təmin edilməsi normal sahibkarlıq fəaliyyətinin 
ən zəruri ilkin şərtləridir və bu sahədə dövlətin vacib funksiyalarından biridir. 

Xüsusi mülkiyyət hüququ ilə sıx əlaqəli çıxış edən məsələlərdən  biri də sahibkarlar arasında 
bağlanmış sazişlərin icrasına dövlət tərəfindən zəmanət verilməsidir. Məlumdur ki, bazar iqtisa-
diyyatının əsas fərqləndirici cəhətlərindən biri iqtisadi resursların, hazır məhsulun və s. əmtəələrin 
sərbəst mübadiləsidir. Əgər mübadilə prosesi bazar subyektləri tərəfindən bir-birilə müvafiq iqti-
sadi əlaqələrə girmək haqqında qərar qəbul etdikdən dərhal sonra baş verirsə, bu halda mübadilə 
prosesi dövlətin heç bir hüquqi müdaxiləsi olmadan da etibarlı şəkildə həyata keçirilə bilər. Lakin, 
bir çox hallarda bağlanmış sazişlərlə onların reallaşdırılması, əmtəənin pulunun ödənməsi ilə onun 
real şəkildə əldə edilməsi arasında müəyyən vaxt keçir. Buna misal olaraq kreditlər, sığorta və s. 
haqqında olan sazişləri göstərmək olar. Bu halda dövlət tərəflər arasında bağlanmış sazişlərin hə-
qiqətən icrasının müdafiəsində dayanır, hər hansı bir tərəfin mənafeyinin pozulmasına qanunve-
ricilik qaydasında yol verilmir, sazişlərin icrasında hər cür saxtakarlığa, zorakılığa və digər bu 
kimi hallara qarşı qanun bütün gücü ilə mübarizə aparır. Əlbəttə, belə düşünmək olmaz ki, bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində dövlət sahibkarlar arasında bağlanmış hər cür müqavilənin icrasına təminat 
verir. Məsələn, dövlət cinayətkarlıq məqsədilə, yaxud ticarətin məhdudlaşdırılması və ya bazarın 
inhisarlaşdırılması məqsədilə bağlanmış sazişləri nəinki müdafiə etmir, əksinə, onlara qarşı əks 
qanunlar hazırlayır. Bu halda hansı sazişlərin dövlət tərəfindən hüquqi cəhətdən dəstəkləndiyi, 
hansılarınsa inkar edildiyi haqqında bazar subyektlərinin əvvəlcədən məlumatlandırılması qanun-
vericilik sisteminin əsas vəzifələrindən birini təşkil edir. 

Yeni iqtisadi sistem - müasir bazar  iqtisadiyyatı  qurmaq  vəzifəsini qarşısına ali məqsəd kimi  
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qoymuş ölkələrdə, o cümlədən respublikamızda sahibkarlığın hüquqi bazasının formalaşdırılması 
sahəsində dünya təcrübəsinə və ölkəmizin spesifik şəraitinə əsaslanaraq keçid iqtisadiyyatı 
dövründə Milli Məclis tərəfindən iqtisadi islahatlarla bağlı 100-dən yuxarı qanun, müvafiq qanun-
vericilik sənədləri qəbul edilmişdir ki, bunların da xeyli hissəsi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bu və ya 
digər səviyyədə əlaqədardır. Ölkəmizdə işgüzar fəaliyyətlə bağlı baza xarakterli qanunlardan biri 
“Sahibkarlıq fəaliyyəti” haqqında Qanundur. Bu hüquqi sənəd  Azərbaycan Respublikasında sa-
hibkarlığın  prinsiplərini, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin hüquq və vəzifələrini, həmçinin on-
ların məsuliyyətlərini müəyyən edir, sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən müdafiə edilməsi-
nin və həvəsləndirilməsinin forma və üsullarını açıqlayır, sahibkarların dövlətlə qarşılıqlı münasi-
bətlərini tənzimləyir. Bu qanun həmçinin bütün mülkiyyət formalarının bərabərliyi, müstəqil ola-
raq işgüzar fəaliyyət sahəsinin seçilməsi və iqtisadi qərarlar qəbul edilməsi əsasında təşəbbüskar-
lığın və işgüzarlığın təzahür etməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına yönəldilmişdir. 

Sahibkarlığın dövlət tərəfindən hüquqi tənzimlənməsi üzrə dünya təcrübəsi göstərir ki, yeni 
hüquqi sənədlər qəbul edilərkən iqtisadi qanunçuluğu bərqərar etmək məqsədilə aşağıdakı prin-
siplər əsas götürülür: 

- dövlətin iqtisadi qanunları, hüquqi normaları ümumi xarakter daşımalı, dövlət onu istədiyi 
vaxt dəyişmək imkanına malik olmalıdır; 

- müvafiq iqtisadi qanunlar sahibkarlıq subyektlərinə münasibətdə ayrı-seçkilik yaratmamalı və 
eyni iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirən bütün təsərrüfat subyektlərinə şamil edilməlidir. Bu o demək-
dir ki, məsələn, dövlət eyni iqtisadi fəaliyyətə görə kiməsə aşağı, digəri üçün isə yuxarı vergi dərəcə-
ləri tətbiq etməməlidir, hər hansı bazar subyektinə inhisarçı mövqe əldə etməyə şərait yaratmamalı-
dır, müflisləşmiş işgüzar müəssisələri xilas edən iqtisadi normalardan imtina etməlidir və s.; 

- hüquqi qanunlar sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi fəaliyyətini yalnız ümumi şəkildə təmin 
etməli, lakin bu şərait daxilində  onların fərdi qərarlarını məhdudlaşdırmamalıdır; 

- dövlətin iqtisadi qanunlar sistemində bir-birinə zidd olan, bir-birini inkar edən sənədlər olma-
malı, mövcud olan və yeni dərc edilən qanunlar bir-birini tamamlamalı və şərtləndirməli, sahib-
karlığın hüquqi bazasının daha da genişləndirilməsinə və yaxşılaşmasına xidmət etməlidir; 

- sahibkarlığın hüquqi bazası möhkəm sosial təminata malik olmalıdır. Bu o deməkdir ki, sahib-
karlıq fəaliyyətinin subyektləri qanunlarda öz əksini tapmış müddəalara etimad göstərməli, sahib- 
karlığı əhatə edən hüquqi mühitin daimiliyinə və səmərəsinə inanmalıdırlar. Əgər dövlət qanunla 
öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməzsə, yaxud bu qanundan doğan tələbləri reallaşdırma-
qda öz səlahiyyətlərindən axıradək istifadə etməzsə, bu halda insanlar da digərlərinin mülkiyyət 
hüququna hörmət etməyəcək, sahibkarlar bağladıqları sazişləri yerinə yetirməyəcək və bir-birinə 
qarşı münasibətdə haqsız rəqabət formalarına daha çox üstünlük verəcəklər. İqtisadiyyatın dövlət 
tənzimlənməsinin başlıca məqsədi dövlətin, cəmiyyətin və əhalinin mənafeyini müdafiə etməkdir. 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsalçı və istehlakçının hüquqlarının qorunması, ölkədə qayda-
qanun və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi kimi ciddi vəzifələr dövlətə həvalə olunur. Bu isə 
milli iqtisadiyyatın dirçəldilməsi və azad sahibkarlığın inkişafı üçün əsasdır. Mülkiyyət formala-
rından və sosial iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq dövlət öz rol və funksiyalarından 
iqtisadiyyatda istifadə etməli, milli iqtisadiyyatın formalaşması üçün müvafiq şərait yaratmalıdır. 
Həmçinin sahibkarlıq fəaliyyətinə təsir edən hər cür bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması, on-
ların fəaliyyətinə təsirlərin heçə endirilməsi bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin qarşısında duran 
ən vacib məsələlərdən biridir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı sivil bazar münasibətləri mexaniz-
minin tətbiqi ilə sıx bağlıdır. Belə vasitələrin formalaşmasında və inkişafında sahibkarlıq subyekt-
lərinin  də rolu danılmazdır. İlk növbədə, sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə etik-hüquqi normaların for-
malaşması azad və sivil bazar rəqabəti formalarının inkişafına, haqsız rəqabət meyillərinin aradan 
qaldırılmasına müsbət təsir göstərir. 
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Summary 
The development of small and medium enterprises plays an important role in ensuring the sus-

tainability of the national economy. The development of small and medium enterprises also plays 
an important role in maintaining the middle class in society by creating favorable conditions for 
employment and increasing the income of the population. Taking all this into account, the state 
supports the development of small and medium enterprises in most countries of the world. The 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İXRAC  

POTENSİALININ ARTIRILMASI YOLLARI 
 
Kiçik və orta biznes cəmiyyətdə sosial-siyasi sabitliyin qorunub saxlanılmasında əhəmiyyətli 

rol oynamaqla eyni zamanda aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 
1. Kiçik və orta biznesin iqtisadi funksiyası 
2. Kiçik və orta biznesin sosial funksiyası 
3. Kiçik və orta biznesin təşkilati və infrastruktur funksiyaları. 
Kiçik və orta biznesin iqtisadi funksiyası ilk növbədə daxili bazarın yerli məhsullarla təmin 

edilməsində rolu ilə sıx bağlıdır. Daha doğrusu, daxili ərzaq bazarının yerli kənd təsərrüfatı və 
ərzaq məhsulları, eləcə də sənaye məhsulları və istehlak məhsulları ilə təminatında kiçik və orta 
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biznes əhəmiyyətli rol oynayır. Kiçik və orta biznesin özünəməxsus iqtisadi üstünlükləri də möv-
cuddur. Bu üstünlüklər onunla bağlıdır ki, kiçik və orta biznes bütün hallarda daxili bazara kifayət 
qədər çevik daxil olmaq imkanlarına malikdir və eyni zamanda kiçik və orta biznesin manevr im-
kanları daha genişdir. Kiçik və orta biznesin bu və ya digər şəkildə iqtisadi baxımdan destruktiv 
cəhətləri də mövcuddur. Bu destruktiv cəhətlərə ilk növbədə kiçik və orta biznes fəaliyyətində 
daha çox istehsal sektorunda istehsal edilən məhsulların rəqabətə davamlılığının nisbətən aşağı 
olması ilə də yanaşmaq mümkündür. Belə ki iri biznes fəaliyyətindən fərqli olaraq kiçik və orta 
biznes fəaliyyətində əslində istehsalın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində iqtisadiyyatın mo-
dernləşməsi prosesi nisbətən ləng həyata keçirilir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq kiçik və orta 
biznesin iqtisadi funksiyaları aspektindən yanaşdıqda onun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, kiçik və 
orta biznes fəaliyyəti biznes prosesləri müflisləşərkən daha az vəsait itirilir. Yəni kiçik və orta 
biznes fəaliyyətinin gerçəkləşdirilməsi üçün irihəcmli maliyyə resurslarına ehtiyac olmadığından 
kiçik və orta biznes fəaliyyətinin müflisləşməsi zamanı daha az vəsaitin riskə atılması mümkün 
ola bilir.  

Kiçik və orta biznesin sosial funksiyaları - Kiçik və orta biznes yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 
cəmiyyətin sosial ehtiyaclarının qarşılanmasında əhəmiyyətli rol oynayır və mühüm sosial funk-
siyaları yerinə yetirir. Bu funksiyalar ilk növbədə cəmiyyətdə orta təbəqənin formalaşdırılması 
baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. Kiçik və orta biznesin sosial funksiyası ilk növbədə işsiz 
əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində onun mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi ilə sıx əlaqədar-
dır. Bundan əlavə istehlak bazarının doldurulmasında və eləcə də cəmiyyətin sosial ehtiyaclarının 
qarşılanmasında əhəmiyyətli rol oynaması, cəmiyyətin sosial mobilliyinin qorunub saxlanılmasın-
da kiçik və orta biznesin sosial funksiyaları mühüm rola malikdir.  

Kiçik və orta biznesin təşkilat-infrastruktur funksiyaları da əhəmiyyətli rol oynayır. Bu, xüsu-
silə vasitəçilik fəaliyyətinin gerçəkləşdirilməsində, kommersiya sahibkarlığının inkişaf etdirilmə-
sində, xidmət sahibkarlığının inkişaf etdirilməsində kiçik biznes fəaliyyətinin rolu kimi dəyərlən-
dirilə bilər.  

İşğal edilmiş ərazilər Azərbaycan Respublikasının demək olar ki, otuz ilə yaxın bir dövrdə ki-
fayət qədər ağır iqtisadi-sosial problemlərindən, hətta böyük siyasi problemlərindən biri olmuş və 
nəzərə almaq lazımdır ki, işğal edilmiş ərazilər fonunda bütövlükdə ötən əsrin 80-ci illərinin son-
larından ötən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısına qədər olan dövr demək olar ki, Azərbaycan cə-
miyyətini siyasi və hərbi çevrilişlər məkanına çevirmişdir. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020-ci ilin sentyabrın 27-də həyata keçirilən əks-həmlə əməliyyatı nəticə-
sində Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlarını, eləcə də Dağlıq Qarabağın mərkəzi sayılan 
Şuşa şəhərini işğaldan azad etmişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin ixrac potensialından bəhs 
edərkən xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu ərazilərin kifayət qədər böyük iqtisadi potensialı 
mövcud olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, işğaldan azad edilmiş ərazilər daha çox kənd təsər-
rüfatı və kənd təsərrüfatı ilə sıx qarşılıqlı əlaqəyə malik olan emal sənayesinin inkişafı istiqamə-
tində ixtisaslaşmışdır. Təsadüfi deyildir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilər ölkənin iqtisadi poten-
sialının təxminən 20%-nə qədərini keçmiş Sovetlər Birliyinin dağılması aspektində ödəyirdi. Nə-
zərə alsaq ki, işğal edilmiş ərazilərdə hər il yüz min tonlarla taxıl istehsal edilirdi və həmin taxıl 
həm İran, həm də Ermənistan bazarlarında reallaşdırılırdı və əhalinin ərzaq məhsullarına olan tə-
ləbatının ödənilməsində istifadə edilirdi, onda belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərin, xüsusilə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının kifayət qədər taxıl istehsal etmək 
imkanları mövcuddur. Doğrudur, hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin SWOT təhlilinə diqqət 
yetirsək, belə qənaətə gəlmək olar ki, bu regionların kifayət qədər güclü və zəif tərəfləri mövcud-
dur. Güclü tərəfləri səciyyələndirən amillər içərisində xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, həmin öl-
kələrin ixrac potensialları mövcuddur. Konkret olaraq ixrac potensialına gəldikdə və eləcə də hə-
min ixrac potensialını müqayisəli üstünlüklər baxmından qiymətləndirsək, belə qənaətə gəlmək 
olar ki, həmin ölkələrdə fındıq, xurma, farel balığı və digər bu kimi məhsulların ixrac potensialı 
və müqayisəli üstünlükləri kifayət qədər yüksəkdir. Eləcə də həmin regionlarda, daha doğrusu 
Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonunda arıçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müqayisəli 
üstünlüklər mövcuddur və həmin müqayisəli üstünlüklər zəminində adı çəkilən regionların, xüsusilə 
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Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilanın dağlıq massivlərində arıçılığın inkişaf etdirilməsi və rəqabət 
qabiliyyətli bal istehsalını həyata keçirmək və xarici ölkələrə, dünya bazarına ixrac etmək müm-
kündür ki, bu da alternativ ixracın formalaşdırılması və qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi is-
tiqamətində, eləcə də iqtisadiyyatın diversifikasiyasının, yəni şaxələndirmə prosesinin gerçəkləşdi-
rilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. İşğal edilmiş ərazilərin özünəməxsus destruktiv cəhətləri 
mövcuddur və bu destruktiv cəhətlər ilk növbədə onunla bağlıdır ki, işğal edilmiş ərazilərdə yeni 
torpaq əmələgəlmə prosesləri baş verməkdədir. Daha doğrusu, keçmiş münbit torpaqlar əslində tam 
mənası ilə irihəcmli hərbi texnikanın hərəkət etməsi, eləcə də minaların basdırılması və uzun illər 
həmin ərazilərə ayaq dəyməməsi nəticəsində demək olar ki, tam mənası ilə münbitliyini itirmiş və 
yeni torpaq əmələgəlmə prosesinin özünün destruktiv prosesləri təzahür etmişdir. Bundan əlavə hə-
min regionlarda infrastruktur və eləcə də bütövlükdə daşınan və daşınmaz əmlak sistemləri tam mə-
nası ilə dağılmışdır. Həmin regionda meliorasiya və suvarma sistemlərinin dağılması nəticəsində 
suvarma  suyuna olan ehtiyacın ödənilməsi ilə bağlı çoxsaylı problemlər mövcuddur. Bundan əlavə 
həmin regionda infrastruktur sistemi də nəzərəçarpacaq dərəcədə dağılmışdır.  

İşğal edilmiş ərazilərin ixrac potensialının artırılması istiqamətlərindən bəhs etsək, belə qənaətə 
gəlmək olar ki, əslində irimiqyaslı investisiya proseslərinin gerçəkləşdirilməsi fonunda işğal edil-
miş ərazilərin iqtisadi potensialını artırmaq və eyni zamanda həmin məhsulların xaricə ixracını 
genişləndirmək mümkündür. Məsələn, konkret olaraq Kəlbəcər və Laçın rayonlarından bəhs etsək, 
qeyd etməliyik ki, həmin regionlarda kifayət qədər istifadə edilməmiş mineral su resursları möv-
cuddur. Həmin mineral su resurslarının qablaşdırılaraq xarici bazarlara çıxarılması istiqamətində 
zəruri tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi, xüsusilə daha az vəsait sərf etməklə həmin məhsulların ix-
racını genişləndirmək mümkündür. Bunun üçün isə ilk növbədə xarici investisiyaların yatırılması, 
eləcə də dövlət büdcəsinin və özəl sahibkarlıq qurumlarının vəsaitlərindən istifadə etməklə həmin 
regionlara vəsait qoyulması prinsip etibarı ilə yeni dəyərin yaradılmasına əlverişli şərait yaratmaq 
mümkündür.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi farel balıqçılığının inkişaf etdirilməsi və eləcə də Kəlbəcər və 
Laçın rayonlarının ərazilərinin su ilə təmin edilməsi baxımından demək olar ki, dağ çaylarından 
istifadə edilməsi, eləcə də Suqovuşan su anbarının məhz Azərbaycan tərəfində olması mahiyyət 
etibarilə regionların suvarma sisteminin effektiv şəkildə qurulmasına əlverişli şərait yarada bilər. 
Bundan əlavə istər həmin ərazilərdə, yəni Ağdərə ətrafındakı Suqovuşan ərazisində, istərsə də 
Füzuli rayonunun Köndələnçay dəryaçasında balıq resurslarının saxlanılması ilə bağlı kifayət qə-
dər potensial imkanlar mövcuddur. Həmin ərazilərdən minaların təmizlənməsi və eləcə də zəruri 
infrastruktur sisteminin formalaşdırılması və ən nəhayət investisiyaların həcminin artırılması baxı-
mından istər Füzuli rayonunda, istər Suqovuşan massivində, istərsə də Kəlbəcər və Laçın rayon-
larının dağ çaylarında farel balıqçılığının inkişaf etdirilməsi hesabına xarici ölkələrə - xarici baza-
ra, eləcə də daxili bazara farel balıqlarını ixrac etmək mümkündür ki, bu da əhəmiyyətli müqayisəli 
üstünlükləri ilə səciyyələnir. Bundan əlavə adı çəkilən regionlarda, xüsusilə Qubadlıda, Kəlbəcər-
də və Laçında arıçılığın inkişaf etdirilməsi üçün geniş potensial imkanlar mövcuddur və arıçılığın 
inkişaf etdirilməsi hesabına rəqabət qabiliyyətli məhsul kimi təmiz balın həm daxili, həm də xarici 
bazara yönləndirilməsi mümkün ola bilər ki, bu da alternativ ixracın və qeyri-neft sektorunun in-
kişaf etdirilməsi baxımından əlverişli şərait yarada bilər.  

Kənd təsərrüfatı və emal müəssisələri arasında uğurlu inteqrasiya prosesinin qurulması hesabı-
na və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi və kiçik və orta biznesin maraqlarının təmin 
edilməsi baxımından xüsusilə işğaldan azad edilmiş aran regionlarda, o cümlədən Ağdam, Füzuli 
və Cəbrayıl rayonlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı müəssisələrin yaradılması 
və düzgün inteqrasiya münasibətlərinin formalaşdırılması zəminində meyvə-tərəvəz məhsullarının 
emalını təmin etmək, emal məhsullarını xarici bazarlara çıxarmaq mümkün ola bilər.  

Üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tarixən Ağdam və Füzuli  rayonları bu sahədə demək 
olar ki, öncül istiqamətlər və öncül texnologiyalara malik olmuş, eyni zamanda bu prosesin ən 
mühüm cəhətlərindən biri kimi əhalinin vərdişlərini və tarixi adət-ənənələrini yada salsaq, həmin 
imkanları genişləndirmək hazırkı şəraitdə mümkündür. Emal müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi 
hesabına əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Nəzərə almaq 
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lazımdır ki, taxıl və digər məhsullarla müqayisə etdikdə üzümçülükdə əhalinin işlə təminatı, yəni 
məşğulluğun təmin edilməsi ilə bağlı demək olar ki, ilin bütün fəsillərində fəal məşğulluq proses-
ləri reallaşdırmaq mümkün ola bilər. Məlum olduğu kimi kənd təsərrüfatının özünəməxsus spesi-
fik xüsusiyyətləri mövcuddur. Bu spesifik xüsusiyyətlərdən biri həmin sahədə iş dövrü ilə istehsal 
dövrü arasında fərqliliyin yaranması, yəni kənd təsərrüfatı mövsümünün baş verməsi prosesləri 
bütövlükdə sahənin destruktiv cəhəti kimi xarakterizə edilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu 
proses bitkiçilikdə özünü daha çox büruzə verir. Üzümçülük bitkiçilik sahələri içərisində yeganə 
sahədir ki, bir təqvim ilinin 11 ayında həmin sahədə məşğulluğun təmin edilməsi imkanları möv-
cud ola bilər. Heyvandarlıqda bütövlükdə bütün təqvim günlərində məhsul istehsalı prosesini hə-
yata keçirmək mümkündür və bu da həmin sahənin mövsümiliyinin minimum olması ilə səciyyə-
lənir. Bu baxımdan ixrac potensialının genişləndirilməsi və ixrac həcminin artırılması hesabına 
qeyri-neft sektorunun ən önəmli sahəsi kimi kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi vacibdir və bu 
istiqamətdə səylərin genişləndirilməsi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, bütövlükdə 
iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə əlverişli şərait yarada bilər. 
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SƏNAYEDƏ İNVESTİSİYA QOYULUŞLARININ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ 
 
Ölkəmiz iqtisadiyyatın prioritet sahələrindən biri olan sənayenin inkişafının əsasını təşkil edən 

böyük təbii resurslar, ixtisaslı və peşəkar kadrlar, əmək ehtiyatları və istehlakçı potensialına malik-
dir. Bununla bərabər bəzən həmin potensialdan səmərəsiz istifadə halları müşahidə olunur. Belə 
ki, respublikamızda  son məhsul istehsal edən sənaye sahələrinin sayı olduqca azdır. Elmtutumlu 
məhsulların istehsalında isə ilk addımlar atılmaqdadır. Təbii ki, bu proseslərin hər biri əvvəldə 
qeyd olunun resurslarla yanaşı geniş investisiya qoyuluşlarına söykənir. İnvestisiya qoyuluşu de-
dikdə əsasən əsas fondların istehsal qoyuluşları, habelə, bununla əlaqədar dövriyyə kapitalının 
dəyişilməsi kapital qoyuluşu, öz növbəsində yeni tikinti və infrastruktur tələbi nəticəsində yeni-
dənqurma, genişləndirmə, fəaliyyətdə olan sənaye sahələrinin, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, ticarət 
və başqa müəssisələrin yenidən təşkilinə və məişət tikintilərinə sərf edilən xərclər nəzərdə tutulur. 
İnvestisiyanın reallaşdırılması istiqamətində atılan praktiki və əməli addımlar investisiya fəaliyyə-
ti, onunla məşğul olan subyektlər isə investor sayılırlar. Son illərdə ölkəmizdə həyata keçirilən 
məqsədyönlü və uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində sənayeləşmə və onun investisiyalaşdırılması 
prosesi  geniş vüsət almışdır.  

Düşünülmüş neft və qaz strategiyasının reallaşdırılması ölkənin dayanıqlı maliyyə resurslarının 
formalaşdırılmasına və mövcud sənaye potensialından daha səmərəli istifadə üçün imkanların ge-
nişləndirilməsinə şərait yaratmışdır. Bu gün milli iqtisadiyyatın əsas sektorlarının inkişafına yö-
nəldilmiş strateji yol xəritələri ölkədə davamlı və tarazlı iqtisadi inkişafa rəvac verir və gələcək 
davamlı inkişafı da stimullaşdırır və əsasını qoyur. 2025-ci ilə kimi milli iqtisadiyyat üzrə uzun-
müddətli strateji baxış ondan ibarətdir ki, artıq dayanıqlı inkişaf magistralına daxil olmuş milli 
iqtisadiyyatın bütün sektorlarının faydalı əməkdaşlıq şəraitində daha çox dəyər yaratmaq yolu ilə 
rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi qarşıya məqsəd olaraq qoyulmuşdur. Strateji Yol Xəritəsin-
də (SYX-də) qeyd olunduğu kimi, son illərdə qlobal sərmayə və investisiya fəaliyyətində hədəf 
ölkələr kimi inkişaf etməkdə olan dövlətlərin ümumi payı əhəmiyyətli dərəcədə çoxalmışdır. Daha 
çox Cənub-Şərqi Asiya regionunun qədim, bir o qədər müasir ölkələri qlobal investisiyaların cəlb 
olunması baxımından yaxşı nəticələr əldə ediblər. Bu cür şəraitdə Azərbaycanın da qlobal investi-
siya axınının ayrılmaz bir parçası və əsas hədəf nöqtələrindən biri olması üçün vacib addımların 
atılması tələb olunur. Strateji Yol Xəritəsində diqqətəlayiq ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, bu-
rada strateji məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün aydın zaman çərçivəsinin müəyyənləşdirilməsinin 
vacibliyi vurğulanır. Bununla belə, Strateji Yol Xəritəsi bir qayda olaraq qısa, orta və uzunmüddət-
li dövrləri əhatə etməkdədir. Sözügedən yanaşma dayanıqlı inkişafı qarşıya hədəf qoyan strateji 
sənədin uğurlu icrası üçün olduqca vacibdir. Hər bir milli iqtisadiyyatın qlobal iqtisadi ticarət mə-
kanına inteqrasiyasının sürətləndiyi bir zamanda proqnozlaşdırılması mümkün olmayan risklərin 
mövcudluğu yuxarıda qeyd olunan yanaşmanın əhəmiyyətini ön plana çıxarır. Qeyd olunan ba-
xımdan, Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan başlıca istiqamətlərin icrası üzrə əsas tədbirlər 
planının 2020-ci ilə qədərki dövrü hazırkı qlobal reallıqlar və beynəlxalq çağırışlar nəzərə alınmaq 
şərtilə səmərəli icra mexanizminin formalaşdırılması mexanizmini özündə ehtiva edir. Yol Xəri-
təsində 2025-ci ilədək olan dövr “uzunmüddətli baxış” və 2025-ci ildən sonrakı dövr “hədəf baxış” 
olaraq təsbit olunmuşdur ki, qeyd edilən dövrlər üzrə hansı tədbirlər paketi və islahat proqramla-
rının müəyyənləşdirilməsinin milli iqtisadiyyatımızın yaxın illərdə nümayiş etdirəcəyi əsas artım 
və inkişaf göstəricilərindən, habelə, qlobal iqtisadi maliyyə mühitində baş verməkdə olan və baş 
verməsi proqnozlaşdırılan dəyişikliklərdən asılı olması gözlənilir.  

Azərbaycanda dövlət investisiya siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri regionların inkişafı  
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ilə bağlı olmalıdır. Sənaye mürəkkb istehsal sahəsi kimi ərazinin inkişafına çoxtərəfli təsir göstər-
məklə məşğulluq səviyyəsinə də müsbət təsir göstərir. Bu baxımdan, regionlarda yerli kənd təsər-
rüfatı xammalının emalına əsaslanan emal sənayesi sahələrinin inkişafına investisiya qoyuluşları-
nın stimullaşdırılması mühüm istiqamətlərdən biridir. Regionlarda xüsusi iqtisadi zonaların, sə-
naye parklarının, sənaye məhəllələrinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi investisiya fəallığı baxımın-
dan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda Masallıda, Neftçalada, Hacıqabulda sənaye məhəllələri 
yaradılmışdır. Xüsusilə, sənaye məhəllələrinin yaradılması investisiya qoyuluşu ilə bağlı sistem 
xərclərinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Azərbaycanda investisiya fəaliyyətinə dəstək verən qu-
rumlardan biri də Azərbaycan İnvestisiya Şirkətidir. Şirkət fəaliyyətdə olduğu müddət ərzində son 
ilin məlumatlarına əsasən 1.2 milyard dollar vəsait cəlb edə bilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti sənaye, əczaçılıq, aqrar təsərrüfat və logistika sektorlarında real-
laşdırılan layihələrin çoxunda səhmdar kimi iştirak etmiş, bu layihələrin yarım milyard dollar xa-
rici investisiya cəlb etməsini təşviq etmişdir ki, nəticədə 2600-dən çox yeni iş yerləri açılmışdır. 
AİŞ-in səhmdar qismində iştirak etdiyi layihələrdən ən nəhəngi Bakı Gəmiqayırma Zavodudur. 
Bu zavodda yeni gəmilərin və tankerlərin tikinti və təmir işlərinin aparılması planlaşdırılır ki, 
sözügedən zavodun Xəzər hövzəsində ən müasir zavod olmasını da qeyd etmək lazımdır. Digər 
səhmdarçı olduğu layihələrə misal olaraq Qazaxıstandakı Azərbaycan Logistika Mərkəzi, “Səba” 
müəssisəsi, “Milk-Pro” zavodu, “Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti”, Azərbaycan Duz İstehsa-
lat Birliyi, Səngəçal Terminalı QSC, Ağstafa Aqroservis QSC, Pirallahıda “Həyat Farm” dərman 
istehsalı ilə məşğul olan zavod, tikintisi planlaşdırılan, 21 milyon dollar dəyərində investisiyaya 
sahib olan və inşasının 2019-cu ildə tamamlanması gözlənilən “Caspian Pharmed” zavodu, Piral-
lahı Sənaye Parkındakı tikilən və 1.7 milyon investisiya cəlb edən “Diamed Co” MMC şpris za-
vodu və s.-ni göstərmək olar. O da qeyd olunmalıdır ki, sözügedən şirkət Azərbaycanda sənaye 
məhəllələrinin yaradılmasında da aktiv iştirak etmiş və Neftçala, Masallı, Sabirabad və Hacıqabul 
sənaye məhəllələrinin yaradılmasında səhmdar kimi iştirak etmişdir. 

Sənayedə investisiya qoyuluşlarının prioritet istiqamətlərinə ilk növbədə, kənd təsərrüfatı xam-
malını emal edən sahələri göstərmək olar.Son illərdə pambıq, barama, tütün istehsalının artması, 
bu məhsulları emal edən müəssisələrin yaradılmasına investisiya qoyuluşlarını zəruri edir. Belə ki, 
2018-ci ildə ölkədə pambıq istehsalı 2016-cı ilə nisbətən təqribən 3 dəfə, barama istehsalı isə 10 
dəfə artmışıdır. Sənayedə investisiya qoyuluşlarının digər prioritetlərindən biri idxalı əvəz edən və 
daxili tələbatı ödəyən məhsullar istehsal edən müəssisələrin yaradılmasına investisiya qoyuluşla-
rıdır. Ölkədə inkişaf perspektivi olan sahələrdən biri neft emalı və neft-kimya sahəsidir. Ölkədə 
neft və qaz ehtiyatlarının olması nəticə etibarilə bu sahələrin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. 
Bununla əlaqədar olaraq ekoloji cəhətdən əlverişli hesab olunan iondəyişdirici membran üsullu 
müasir texnologiyalı xlor və kaustik soda, dixloretan və bunun əsasında monomer vinilxlorid və 
son mərhələdə polivinilxlorid istehsalına, benzol/ toluol, stirol, polistirol zəncirinin və polipropilen 
istehsalına, etilen və propilen istehsalına və bunlar əsasında son istehlak məhsullarının istehsalına 
investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. Eyni zamanda, ölkədə polietilen, 
polipropilen və polivinilxlorid əsasında inşaat məmulatları və istehlak mallarının istehsalı investi-
siya qoyuluşlarının perspektiv istiqamətlərindəndir. 

Qeyru-neft sektoruna investisiya qoyuluşunun müasir hədəfləri sırasında xalqımızın Zəfər tari-
xinin yaratdığı imkanlar və istiqamətlər də yaddan çıxarılmamalıdır. İşğaldan azad olunan torpaq-
larımız qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafı üçün geniş potensiala malikdir. Əsas məsələ əlverişli 
investisiya  və rəqabət mühiti yaratmaqla həmin potensialın hərəkətə gətirilməsidir. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SƏNAYENİN ƏRAZİ STRUKTURUNUN  

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Məqalədə Azərbaycan regionlarında inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi zərurəti əsas-
landırılmış, ölkə ərazilərinin sosial-iqtisadi inkişaf hədəfləri və vəzifələri müəyyən edilmişdir. Mə-
qalədə həmçinin ölkə regionlarının sənayesinin inkişafında prioritet istiqamətlərin inkişaf etdiril-
məsi imkanları qiymətləndirilmiş və onların reallaşdırılması yolları ilə bağlı müvafiq təklif və töv-
siyələr verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında məhsuldar qüvvələrin səmərəli şəkildə yerləşdirilməsi və ayrı-
ayrı regionların iqtisadi potensialından tam istifadə olunması ölkənin iqtisadi inkişaf baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan üçün məhsuldar qüvvələrin ərazi baxımından qeyri-bə-
rabər yerləşməsi xarakterikdir. Belə ki, hələ keçmiş sovetlər dönəmində respublikada regionlar 
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arasında sosial-iqtisadi inkişaf səviyəsinə görə böyük fərqlər var idi. Ölkənin məhsuldar qüvvələ-
rinin çox böyük hissəsi Bakı şəhəri və ətrafında cəmlənmişdi ki, bu meyil müasir dövrdə də davam 
edir. Ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidi dövründə ayrı-ayrı regionlarda istehsalın 
azalması nəticəsində işsizliyin yüksəlməsi sosial-iqtisadi vəziyyətin ağırlaşması, əhalinin region-
lardan Bakı və xarici ölkələrə axını, bütövlükdə isə ölkənin iqtisadi potensialından istifadə edil-
məməsi və əlavə sosial problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Buna görə, müasir dövrdə res-
publikanın iqtisadi rayonlarında mövcud iqtisadi potensialdan tam, səmərəli istifadə etməklə on-
ların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin artırılması ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların stra-
teji istiqamətlərindən biri kimi müəyyən olunmuşdur. 

Bütövlükdə isə, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması regionların təbii-iqtisadi, de-
moqrafik, ekoloji və d. şərait və xüsusiyyətlərinin hərtərəfli nəzərə alınması sayəsində mümkündür. 
Buna görə də regionlarda mövcud olan problemlərin həlli, iqtisadi resursların təsərrüfat dövriyyəsinə 
cəlb edilməsi məsələləri dövlətin iqtisadi siyasətinin mühüm istiqamətlərindən hesab olunur. 

Azərbaycan regionlarında inkişaf prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi zərurəti 
Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətləri və prinsiplərinə əsaslanması iqtisadi  in- 

kişafın idarə olunmasında direktiv (birbaşa) planlaşmadan indikativ planlaşmaya keçidi zəruri et-
mişdir. Məlumdur ki, planlı iqtisadiyyatda planların qanuni qüvvəsi və yerinə yetirilməsi icbari xa-
rakterə malik idi. Bazar münasibətləri şəraitində də, öz növbəsində, planlaşdırma həyata keçirilir. 
Belə ki, hökumət iqtisadi inkişafın əsas prioritet istiqamətlərini müəyyən etməli, bu sahədə həyata 
keçiriləcək tədbirləri dəqiqləşdirməli, müəyyən olunmuş məqsədlərin yerinə yetirilməsi üçün tən-
zimlənmə metodlarından istifadə etməlidir. Bu metodlar özlüyündə inzibati və iqtisadi metodlara 
bölünür. Hökumət həmin metodlardan istifadə edərək qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olur.  

Hökumətin iqtisadi siyasətinin prioritet (özül) istiqamətlərindən biri də məhsuldar qüvvələrin 
ərazi baxımından rasional yerləşdirilməsinə nail olmaqdır. Bu isə hər bir iqtisadi rayonda inkişaf 
prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsini zəruri edir. Hal-hazırda hökumətin əsas məqsədi ölkənin 
rayonlarında mövcud olan potensialdan səmərəli istifadə etmək yolu ilə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 
sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixracyö-
nümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi yolu ilə əha-
linin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluq səviyyəsinin, xüsusilə də gənclə-
rin faydalı əməyə cəlb olunmasının artırılmasına, ümumilikdə isə, ölkə iqtisadiyyatının dinamik 
inkişafının təmin edilməsinə nail olmaqdır [1]. 

Azərbaycanda ərazilərin sosial-iqtisadi inkişaf hədəflərinin və vəzifələrinin müəyyən edil-
məsi 

Azərbaycanda istənilən bir regionun sosial-iqtisadi inkişafının qarşısında duran əsas məqsədlə-
rə aşağıdakılar daxildir: 

- iqtisadi rayonda davamlı iqtisadi artıma nail olunması; 
- region iqtisadiyyatının strukturunun təkmilləşdirilməsi; 
- iqtisadi rayonda əməkqabiliyyətli əhalinin məşğulluq probleminin həlli; 
- bir işçiyə düşən əməkhaqqı və adambaşına real gəlirlərin yüksəldilməsi;  
- iqtisadi rayonda istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsinin və istehsal olunan məhsul-xidmətlərin 

rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi; 
- əhalinin ümumi həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və sosial bərabərsizliyin mümkün ola bildiyi 

qədər azaldılması. 
Qeyd edilənlərlə birlikdə, dövlət yeni müəssisələrin yaradılmasında və onların inkişaf edirilmə-

sində iştirak edə bilər və ya bəzi müəssisələr tamamilə dövlət mülkiyyətində yaradıla bilər. 
Qarşıya qoyulan məqsədlərə çatılması üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tu-

tulur: 
-müəssəsələrin istehsal fəaliyyətini bərpa eləmək və yeni istehsal müəssisələri yaratmaq; 
-yerli resurslardan istifadə olunmasının səmərəsini artırmaq; 
-regionların inkişafı üçün zəruri olan infrastrukturun yaradılması və inkişafını təmin etmək; 
-aqrar sektordakı islahatların ikinci mərhələsini sürətləndirmək, bunun üçün regionlarımızda 

fermerlərə və digər kənd təsərrüfatı işçilərinə kömək etmək məqsədilə müxtəlif xidmət mərkəzləri 
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yaratmaq, toxumçuluq bazasını genişləndirmək, texniki avadanlıqlarla təminatı yaxşılaşdırmaq və 
digər zəruri tədbirlər həyata keçirtmək; 

- investorların regionlara cəlb edilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını təmin etmək; 
- yeni və çoxlu sayda iş yerlərinin yaradılmasını həvəsləndirmək; 
- əhalinin kommunal xidmətlərlə təminat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq [2]. 
Ölkə regionlarının sənayesinin inkişafında prioritet istiqamətlərin inkişaf etdirilməsi im-

kanlarının qiymətləndirilməsi və reallaşdırılması yolları 
Qeyd olunan vəzifələrin içərisində mühüm əhəmiyyət kəsb eləyəni işgüzar təşəbbüslərin sürət-

lənməsinə səbəb olacaq əlverişli sahibkarlıq (özəl) mühitinin yaradılması yolu ilə özəl sektorun 
ümumi fəaliyyətini, yeni müəssisələrin yaradılmasını stimullaşdırmaq, habelə, onların fəaliyyətini 
dəstəkləməkdir. Belə ki, xüsusi mülkiyyətin qorunulması, qanunun aliliyi, bürokratik maneələrin 
aradan qaldırılması və şəffaflıq birlikdə iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edir. Regionlarda münasib 
nəqliyyat və kommunikasiya sistemlərinin inkişafı, su və enerji istehsal- təsərrüfat obyektləri üçün 
fasiləsiz verilməsi kimi məsələlər iqtisadi inkişaf üçün zəruri şərtlərdir. Dövlət tənzimlənmə vasi-
tələrindən səmərəli istifadə etməklə, məhsulların bazara çıxarılması, həmçinin, satışı zamanı yara- 
nan problemlərin həllinə kömək eləməli və haqsız rəqabətin aradan qaldırılması üçün tədbirlər də 
görməlidir [3]. 

Son illərdə ölkə regionlarında kənd təsərrüfatı istehsalının artımını nəzərə alaraq, istehsal edil-
miş məhsulun bazara çıxarılması məqsədilə onun markalanması və qablaşdırılmasının təşkil olun-
ması bu sahənin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Regionlarda ət, süd, dəri emalı 
müssisələrinin, eləcə də süd və dəri tədarük məntəqələrinin yaradılması həmin müəssisələr ilə ilkin 
istehsalçılar, eyni zamanda, müvafiq müəssisələrin özləri arasında kooperasiya əlaqələrinin qurul-
ması regionda heyvandarlığın inkişafı baxımından da səmərəli nəticələr verə bilər. Bundan əlavə, 
qoyunçuluğun inkişafı üçün yun tədarükü müəssisələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsinin 
dəstəklənməsi də mühümdür. 

İqtisadi rayonların xeyli qismində (Lənkəran-Astara, Gəncə-Qazax və s.) şərabçılığın inkişaf 
etdirilməsi məqsədəuyğun sayılır. Son dövrlərdə regionlarda üzüm bağları salınması və kənd tə-
sərrüfatının bu sahəsinin inkişafı imkanlarının böyük olması üzüm emalı müəssisələrinin yaradıl-
masını məqsədəuyğun edir. Emal müəssisələrinin yaradılması və bunun üzüm bağlarının salınma-
silə əlaqələndirilməsi regionun iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Ölkənin 
regionlarında böyük həcimdə meyvə-tərəvəz məhsulları istehsal edilir. Bu məhsulların emalı üçün 
müəssisələrin yaradılması və inkişafının dəstəklənməsi də zəruridir. Həmçinin, rayonlarda hey-
vandarlıq məhsullarının inkişafı sahəsində tədbirlər görülməsi vacibdir. Bu sahədə mövcud olan 
ət və süd kombinatlarının ləğv olunması heyvandarlıq məhsullarının kompleks emalının sıradan 
çıxarılması ilə nəticələnmişdir. Qeyd eləmək lazımdır ki, son dövrlərdə meyvə-tərəvəz və heyvan-
darlıq məhsulları istehsalının artımı konserv, ət-süd məhsullarının istehsalı üçün xammal təmin 
etmək baxımından əlverişli şərait yaratmışdır. 

Regionlarda kənd təsərrüfatı üçün emalı müəssisələrinin inkişafında mühüm problemlərdən biri 
onlarla təsərrüfatlar arasında əlaqələrin yaradılmasıdır. Hal-hazırda kəndli təsərrüfatlarında istehsa-
lın həcmi kiçikdir. Bu da tədarük xərclərinin artmasına gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda, kənd tə-
sərrüfatı xammalı kompleks emalat tələb edir. Belə ki, bəzən kənd təsərrüfatı xammalının 10-15%-i 
həcmində əsas məhsul alınır. Belə olan halda isə, əsas məhsulla yanaşı, istehsal edilən məhsulların 
alıcılarının olması da vacibdir. Bəzən sözügedən alıcılar kəndli təsərrüfatlarının özləri olurlar. Qeyd 
edilən baxımdan, regionda tədarük-satış müəssisələrinin yaradılması və kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın tədarük edilməsi üçün təsərrüfatların zəruri avadanlıqlar ilə təmin olunması vacibdir. Məsələn, 
rayonlarda südün tədarük edilməsi üçün pasterizasiya aparatlarının olması tələb olunur [4]. 

Yerli əhalinin istehlak qabiliyətliliyinin və məşğulluğunun təmin edilməsinin zəruriliyi nəzərə 
alınaraq, iqtisadi rayonlarda yüngül sənaye sahəsinin tikiş, toxuculuq, trikotaj, xalçaçılıq növləri-
nin inkişaf etdirilməsi məqsədəuyğundur. Qeyd eləmək lazımdır ki, vaxtilə ölkədə istehsal olunan 
yüngül sənaye məhsullarının əhəmiyyətli hissəsi regionların payına düşürdü. 

Tikiş sahəsi sənayenin yüksək əməktutumlu və nisbətən aşağı fondtutumlu sahəsidir. Burada tək 
bir iş yerinin yaradılması üçün nisbətən az investisiya qoyuluşu tələb olunur. Buna görə, bu sahənin 
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inkişaf etdirilməsi əmək qabiliyyətli əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Qarışıq yem istehsalı sahəsində müəssisənin optimal və lazımi ölçüsü nisbətən 
kiçikdir. Bu baxımdan, regionlarımızda qarışıq yemə olan tələbatı ödəmək məqsədi ilə qarışıq yem 
istehsalı müəssisəsinin yaradılması məqsədəuyğundur. Ölkənin heyvandarlıq üçün imkanları olan 
regionlarında bu sahənin yaradılması kənd təsərrüfatının inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir gös-
tərəcək. Bu baxımdan, regionlarda heyvandarlıq sənayesinin yüksək qidalı yemlərlə təmin olunması 
məqsədilə qarışıq yem istehsal eləyən sexlərin yaradılması da stimullaşdırılmalıdır [5]. 

İqtisadi rayonların bir çoxu təbii-mineral sularla zəngindir. Məsələn, Naxçıvanda “Badamlı”, 
“Sirab” mineral sularının, Gədəbəy rayonundakı Slavyanka kəndində “Nazran”, “Mor-mor” və s. 
mineral sularının istehsalı və qablaşdırılması olduqca uğurlu bir biznesdir. Bu baxımdan bu sahə-
nin daha da inkişaf etdirilməsi üçün sudoldurma müəssisələri tərəfindən düzgün marketinq siyasəti 
həyata keçirilməklə, satışın həcmini artırmaq olar. İqtisadi rayonlarda tikinti materialları sənaye-
sinin inkişaf üçün imkanlar böyükdür. Məsələn, Naxçıvan, Abşeron və digər regionlarda tikinti 
xammalının böyük ehtiyatları mövcuddur. 

İqtisadi rayonlar yerli sənaye sahələrilə yanaşı, maşınqayırma və metallurgiya sahələrinin inki- 
şaf imkanlarına da malikdirlər. Məsələn, Gəncə-Qazax iqtisadi-rayonunda sənayenin mühüm sa-
hələrindən biri maşınqayırma sahəsidir. Burada Gəncə Cihazqayırma Büllur Elm-İstehsalat Bir-
liyinin, “Rabitəsənaye” zavodunun bərpası olduqca əhəmiyyətli bir hadisədir. Bu zavodların yeni-
dən qurulmasından sonra növbəti inkişaf imkanlarının öyrənilməsi, eləcə də müvafiq istiqamətdə 
tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. Həmçinin, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun mühüm sahə-
lərindən biri də əlvan və qeyri-əlvan metallurgiya sənayesidir. Dağ-mədən sənayesinin böyük bir 
hissəsi Daşkəsən rayonunun ərazisində yerləşir. Bunlara Daşkəsən dəmir-filiz yataqları, Zəylik 
alunit mədəni, Çovdar qızıl yataqları, Gədəbəyin mis yataqları və s. aiddir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, dağ-mədən sənayesi vaxtilə sovet dönəmi və ondan əvvəlki vaxtlarda Daşkəsən rayonunun iq-
tisadiyyatının əsasını təşkil edirdi. Bu sahələrin daha da inkişaf etdirilməsi bu rayonda, o cümlədən 
digər rayonlarda məşğulluğun daha da artmasına gətirib çıxarar. Eyni zamanda, ölkənin metallur-
giya sahəsi üzrə əsas müəssisələri olan “Azərboru” Açıq tipli Səhmdar Cəmiyyəti və “Azəralümi-
nium” şirkəti Sumqayıt şəhərində yerləşir. Bu müəssisələrin inkişafı Sumqayıt şəhərinin iqtisa-
diyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməkdədir. Ölkənin kimya sənayesinin əsas hissəsi Sum-
qayt şəhərində yerləşir. “Azərkimya” şirkətinə daxil olan Səthi aktiv maddələr zavodu, Üzvi-sintez 
zavodu, Sintetik kauçuk zavodu, etilen-propilen zavodu ölkənin neft kimya sənayesinin əsasını 
təşkil edir. Eyni zamanda, hazırda bərpa olunan Salyan plasmast məmulatları zavodunun inkişaf 
etdirilməsi neft-kimya sənayesinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. İqtisadi ra-
yonlarda yeni yaradılan sənaye müəssisələrinin işinin stimullaşdırılması üçün sənaye zonalarının 
yaradılması məqsədəuyğundur, bu zərurəti nəzərə alaraq cənab Prezidentin göstərişi ilə sənaye 
məhəllələrinin yaradılmasına başlanmışdır.  

 
Nəticə 

Təcrübə göstərir ki, hazırkı zamanda regionlarımızda iqtisadi inkişafa nail olmaq yalnız kiçik 
və orta müəssisələrin yaradılması hesabına mümkündür. Buna görə, onlarda istehsal edilən məh-
sulların maya dəyərini aşağıya salmaq, istehsalda xidmət keyfiyyətini artırmaq üçün sənaye zona-
larının yaradılmasına ehtiyac var idi, odur ki, sənaye məhəllələrinin yaradılması uğurlu iqtisadi 
siyasətin davamıdır. Bu sənaye məhəllələrində infrastruktur obyektlərindən ümumi istifadə, müəs-
sisələrin qarşılıqlı fəaliyyəti, onlara xidmət göstərən təchizat-satış müəssisələrinin yaradılması son 
nəticədə istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətinin artmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, qeyd 
edilən amillərin nəzərə alınması regionlarda sənayenin səmərəli şəkildə inkişaf etdirilməsinə kö-
mək edər. 

 
ƏDƏBİYYAT 

1. Nuriyev Ə.X. Sənayenin böyük şəhərlərdə təmərküzləşməsi səbəbləri və regional inkişaf 
siyasəti // AMEA -nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası. 2000, №3-4, s. 68-77. 

2. Nadirov A.A. Akademiyada regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri üzrə tədqiqatların 



152 

ümumi qısa tarixi salnaməsi. Bakı: “Elm”, 2010. 
3. Rzayev İ.M. Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafı; möv-

cud vəziyyət və gələcək perspektivlər. Bakı: “Elm”, 2010. 
4. Qurbanova T.H. Regional siyasətin dövlət tənzimlənməsi və aqrar sahənin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi istiqamətləri. Azərbaycanın vergi xəbərləri - 7/2011. 
5. Hüseynov T.Ə., Həmidova L.A. Maşınqayırma istehsalının iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti), Bakı, 

2015. 
                                                      Низами Джалал оглы Гафаров 

досцент 
Азербайджанского Университета Кооперации; 

                                                  

  Руслан Зиядхан оглы Мехбалиев  
магистр  

Приоритетные направления улучшения территориальной структуры  
промысленности Азербайджанской Республики 

Резюме 
В статье обоснована необходимость определения приоритетов развития регионов Азер-

байджана, определены цели и задачи социально-экономического развития территорий стра-
ны. В статье также дана оценка возможностей развития приоритетных направлений разви-
тия промысленности в регионах страны и даны актуальные предложения и рекомендации 
по их реализации. 

 
Nizami Jalal Gafarov 

doctor of philosophy in economics 
Azerbaijan Cooperation University; 

 

Ruslan Ziyadkhan Mehbaliyev 
master 

 
Priority areas for improving the territorial structure of industry in the  

Republic of Azerbaijan 
 

Summary 
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MÜƏSSİSƏNİN SƏMƏRƏLİ FƏALİYYƏTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ İŞÇİ 

HEYƏTİNİN MOTİVASİYASININ ƏHƏMİYYƏTİ 
 
Optimal və səmərəli fəaliyyətin təmin edilməsi hər bir müəssisənin (firmanın) əsas məqsədlə-

rindən biridir. Bu məqsədə çatmaq üçün həyata keçirilən ən mühüm proses işçi heyətinin düzgün 
idarə edilməsi və onların tələbatlarının ödənilməsidir. İnsan tələbatı hiss etdikdə bu onda hər hansı 
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bir işi həyata keçirmək üçün niyyət yaradır. Niyyət- müəyyən istiqamətə malik olan nəyinsə çatış-
madığının duyulmasıdır. Məhz bu tələbatların ödənilməsi məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəl-
dilir. Tələbatların ödənilməsi zamanı 3 vəziyyət yaranır: 

1. İşçi tələbatın ödənilməsindən qane olur; 
2. Hissə-hissə qane olur; 
3. Qane olmur. 
Qarşıya qoyulan məqsədə nail olarkən qənaət edilmə dərəcəsi insanın gələcəkdə düşəcəyi oxşar 

şəraitdəki davranışına təsir göstərir. Ümumuyyətlə, insanlar qane edilən davranışları təkrar eməyə 
çalışır. Tələbatlarm qane edilməsinin təkrar olunmasına və onların yetərincə qane olunmasından 
yan keçilməsi menecmentdə nəticənin qanunu kimi tanınmışdır.  

İşçi heyətinin həvəsləndirilməsində motivasiya mühüm rol oynayır. Motivasiya - insanı fəaliy-
yətə həvəsləndirən, onun fəaliyyətinin sərhəd və formalarını müəyyən edən, fəaliyyətinə istiqamət 
verən, məqsədlərinin reallaşdırılmasını istiqamətlədirən daxili və xarici stimullaşdırıcı qüvvələrin 
məcmusudur. Müxtəlif iqtisadi ədəbiyyatlara motivasiya anlayışına fərqli yanaşmalar mövcuddur. 
Ayrı-ayrı alimlər bu anlayışı arzu, istək, ehtiras, zərurət, ehtiyac, mükafatlandırma kimi qiymət-
ləndirsələr də “motivasiya” latın sözü olub mənası “sövqetmə”, “maraq oyatma” deməkdir. Moti-
vasiyanın insan fəaliyyətinə təsiri çoxlu sayda fərdi amillərlə bağlıdır. 

Motivasiya anlayışını ətraflı anlamaq üçün onun 3 əsas aspektinə nəzər salmaq lazımdır: 
1) insanın fəaliyyətində nələrin motivasiyanın təsirindən asılı olduğuna; 
2) daxili və xarici qüvvələrin nisbətinin necə olduğuna; 
3) motivasiyanın insanların fəaliyyətinin nəticələri ilə necə əlaqədar olduğuna. 
Motiv – hər hansı bir işi görmək üçün səbəbdir. Motivlər insana aid olur yəni, “şəxsi” xarakter 

daşıyır. Onlar eyni zamanda daxili və xarici təsiredici ünsürlərlə sıx bağlıdır. Motivləri müəyyən 
etmək mümkündür. İnsan öz motivlərini formalaşdıra, onlara təsir göstərə bilər. Motivlər eyni za-
manda məcmu xarakter daşıyır. Başqa sözlə desək, insan davranışı bir motivlə müəyyən edilə 
bilməz. O, insan davranışına təsir göstərən və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan motivlərin məc-
musu ilə müəyyən edilir. 

Motivlər bütövlükdə və onları əmələ gətirən komponentlər baxımından bir sıra funksiyaları 
yerinə yetirirlər. Elmi ədəbiyyatlarda həmin funksiyalar aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 

- Meyledici, istiqamətləndirici funksiya: bu o deməkdir ki, motivlər müxtəlif əmək situasiyasın-
da işçiləri müxtəlif davranış qaydaları seçməyə istiqamətləndirir. 

- Əmək fəaliyyətinin məna yaradan funksiyası - işçi üçün əmək fəaliyyətinin konkret məzmu-
nunu, mənasını və əhəmiyyətini müəyyən edir. 

- Vasitəçilik funksiyası - Motivlər insan fəaliyyətinin xarici və daxili həlqələrinin vəhdətliyini 
təmin edir, onların təsirini işçilərin davranış qaydaları ilə əlaqələndirir. 

- Səfərbəredici funksiya - Motivlər dəyanətli, stimullaşdırıcı gücə malik olduqca bir o qədər də 
insan qabiliyyətini əməyin səmərəliliyi üçün səfərbər edə bilər. 

- Əsaslandırma- bəraətqazandırıcı funksiya. Burada real və mülahizə şəklində irəli sürülmüş 
motivlərin bir-birindən ayırd edilməsində böyük əhəmiyyət vardır. Onların hər ikisi nəticə etibarilə 
əsaslandırılmalıdır. 

Motivləşdirmə - müəyyən motivləri aktivləşdirmək yolu ilə insanı hər hansı fəaliyyətə sövq 
etmək üçün insana təsir prosesidir. İdarəetmənin effektivliyi motivləşdirmə prosesinin düzgün hə-
yata keçirilməsindən asılıdır. Müəyyən xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənən iki əsas mo-
tivləşdirmə tipi mövcuddur: 

1. Birinci tip xarici təsir vasitəsilə insan fəaliyyətinə lazım olan motivlər aktivləşir, onlar isə 
öz növbəsində insanı müəyyən addım atmağa və davranışı həyata keçirməyə sövq edir. 

2. İkinci tip motivləşdirmənin əsas vəzifəsi - insanda müəyyən strukturun formalaşdırılmasıdır. 
Bu halda əsas diqqət motivləşdirmə subyekti üçün arzu edilən fəaliyyət motivlərinin inkişaf 
etdirilməsi və gücləndirilməsinə verilir. 

Birinci və ikinci motivləşdirmə tipləri bir-birinə zidd deyil. Müasir idarəetmə təcrübəsində 
müəssisələr hər iki tip motivasiyadan istifadə etməyə çalışırlar. 
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Motivləşdirmə üçün zəmin yaradan ehtiyaclar və onların xarakteri haqqında bir çox alimlərin 
fərqli fikirləri olmuşdur. Bu sahədə ən qəbul olunan yanaşma isə Amerikan alim Abraham Mas-
lounun adı ilə bağlıdır. O, ehtiyacları müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə qurublaşdıraraq  “Ehtiyaclar 
iyerarxiyası” modelini yaratmışdır. Piramida ilk varinatda 5 pilləli olub və bəsitdən mürəkkəbə 
doğru bu şəkildə açıqlanır: 

1. Fizioloji (physiological) ehtiyaclar: Hava, su, qida, istilik, sığınacaq, yuxu, və s. 
2. Təhlükəsizlik (security) ehtiyacları: Təhlükəsizlik, sağ qalma, sağlamlıq, iş, sığınacaq, haqq 

və hüquqlar və s. 
3. Aid olma, sevgi (belonging, love/social) ehtiyacı: Dostluq, ailə, ünsiyyət, aidolma, sevgi, 

yaxınlıq, və s. 
4. Hörmət (esteem) ehtiyacı: Özünə hörmət, özünə inam, hörmət edilmək, uğur qazanmaq, 

tanınmaq, status sahibi olmaq, və s. 
5. Özünü reallaşdırma (self-actualization) ehtiyacı: Şəxsi inkişaf, şəxsi potensialını reallaş-

dırma, istedadının fərqinə varma və onu istifadə etmə, yaradıcılıq, həqiqətləri qəbul etmə, qərəzsiz 
olma və s. 

Ehtiyaclar piramidasına görə bir insan bu 5 pillənin hansına aid ehtiyaclarla bağlı daha güclü 
təzyiq hiss edir və bu kateqoriyadakı ehtiyacları qarşılamağa çalışırsa, onun şəxsiyyəti də o ka-
teqoriyaya aiddir. Xarici ədəbiyyatlarda daha sonrakı dövrlərdə bu piramidaya daha 3 pillə (mə-
nəvi, idrak, estetik) əlavə olunmuşdur. Ehtiyaclar İyerarxiyası digər motivasiya nəzəriyyələrinin 
də bəziləri üçün təməl olduğu və müasir dövrdə də öz təsirini saxladığı üçün önəmlidir. 

Dünya səviyyəsində bir çox müəssisələr öz işçilərini həvəsləndirmək və onları işə sövq etmək 
üçün fərqli metodlardan istifadə edirlər. Bunlara misal olaraq əmək haqqının artırılmasını, müx-
təlif pul mükafatlarının verilməsini göstərmək olar. Amma bu o demək deyil ki motivasiya yalnız 
maddi olaraq həyata keçirilməlidir. Daha öncə də qeyd etdiyim kimi, insanların tələbatları müx-
təlifdir və yalnız maddi xarakter daşımır. İşçi üçün kollektivlə yaxşı münasibətin qurulması, təh-
lükəsizliyinin təmin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu vəziyyətdə menecerlər elə situasi-
yalar yaratmalıdır ki, bu tələbatların ödənilməsi müəssisənin məqsədlərinə çatması ilə nəticələnsin. 

 Nəticədə hər bir müəssisə öz fəaliyyətində motivləşdirmədən istifadə etməlidir. İşçi heyətinin 
tələbatlarının ödənilməsi, onların optimal iş mühitinin formalaşdırılması müəssisənin( firmanın) 
inkişafına və səmərəli fəaliyyətinə şərait yaradır. 
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Summary 
The main purpose of the article is to explain the importance of motivating staff to ensure the 

effective operation of the enterprise and to clarify the directions of motivational methods used in 
world practice. 
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POST-MÜNAQİŞƏ ƏRAZİLƏRİNİN İQTİSADİ POTENSİALINDAN SƏMƏRƏLİ 
İSTİFADƏ İMKANLARI 

 
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə həyat qayıdır. Dinamik inkişaf edən milli iqti-

sadiyyata yenidən qovuşmaq, reinteqrasiya etmək üçün böyük tədbirlər planı hazırlanır və həyata 
keçirilir. Müzəffər Ali Baş Komandan, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi, xalqın və 
hakimiyyətin sarsılmaz birliyi sayəsində 44 günlük müharibədə misli görünməmiş qələbə əldə et-
mişik. Ordu quruculuğuna daimi diqqət Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin möhkəmlənməkdə ol-
duğu dövrdə də olmuş, iqtisadi imkanlardan səmərəli istifadə edilmişdir.  

Vətən müharibəsində zəfər çalan Azərbaycan ordusu qədim torpaqlarımızı düşməndən azad et-
miş, bu ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişaf üçün etibarlı və əbədi təməl yaratmışdır. Bu torpaqlara 
qədəm basan hər kəs müharibələr tarixində görünməmiş bir mənzərə ilə qarşılaşır. Erməni vandal-
ları bütün yaşayış məntəqələrini viran qoymuş, infrastrukturu tamamilə məhv etmişlər. İşğaldan 
azad edilmiş bütün şəhərlər və kəndlər yenidən tikilməlidir. Bu ərazilərdə daşı-daş üstündə qoy-
mayan erməni işğalçıları bütün tikililəri söküb aparmış, hətta qəbiristanlıqları belə talamışlar. Və-
tən müharibəsində qazandığımız böyük zəfər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının mil-
li iqtisadiyyata reinteqrasiyasının başlanması tarixi olmuşdur. Artıq bu ərazilərdə görülən işlər öz 
miqyası və tempi ilə hamını, o cümlədən xaricdən gələnləri də heyran edir. Görülən işlərin maliyyə 
təminatı ölkəmizin böyük iqtisadi qüdrərinə əsaslanır. Əlbəttə, dost ölkələrin də bu işdə iştirakı 
arzuediləndir. “Biz istəyirik ki, şəhərlərimizin və kəndlərimizin bərpasına dost ölkələrdən olan 
şirkətlər cəlb edilsin. Qoy onlar da bu layihələri həyata keçirə bilsinlər və həmrəylik nümayiş et-
dirsinlər, ona görə ki, biz, heç şübhəsiz, Qarabağı dirçəldəcəyik və onu dünyanın ən inkişaf etmiş 
regionlarından birinə çevirəcəyik” (1). 

Sözü imzasına bərabər olan Azərbaycan Respublikası Prezidenti bəyan etmişdir ki, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərin elektrik enerjisi ilə dayanıqlı təminatı cari ilin sonuna qədər baş verəcəkdir. 
Əhalinin keyfiyyətli su ilə təmin edilməsi üçün sistemli və geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının bütün şəhər və kəndlərinin yenidən qurulması 
planları hazırlanır. Öz doğma yurdlarına qayıdacaq insanların layiqli yaşayışı üçün bütün işlər 
görülür. Azad edilmiş ərazilərdə məşğulluğun təmin edilməsi üçün elmi cəhətdən hərtərəfli əsas-
landırılmış kompleks tədbirlərə start verilmişdir. Burada işgüzar fəallığın lazımi səviyyəsinin əldə 
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edilməsi həyati əhəmiyyətə malikdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına qayıdacaq 
insanların layiqli yaşayışı onların səmərəli məşğulluğu sayəsində və əlbəttə dövlətin himayəsi ilıə 
təmin olunacaqdır. 

Son məlumatlara görə azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərmək istəyən iş adamlarının sayı 
yüzlərlədir. Onlar üçün əlverişli fəaliyyət mühiti yaradılır. İş adamlarının əlavə iş yerləri açması üçün 
optimal iqtisadi fəaliyyət mühiti formalaşdırılır. Güzəştli vergi, kredit, gömrük rejiminin normativ-
hüquqi və iqtisadi mühiti yaradılır. Azad edilmiş ərazilərin hər qarışının yenidən mənimsənilməsi, on-
ların əsl sahiblərinin ölkənin iqtisadi həyatında layiqincə təmsil olunması üçün sistemli addımlar atılır. 
Bu məqsədlə, o cümlədən, istehsal və xidmət fəaliyyətlərinin şaxələndirilməsi və fəaliyyətlərin inteq-
rasiyası kimi bir-birini tamamlayan tədbirlər kompleksi hazırlanmışdır. Onların həyata keçirilməsi 
üçün əməli işlərə başlanmış, ilkin müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Fəaliyyətlərin şaxələndirilməsi is-
tiqaməti kimi turizmin inkişafı xüsusi diqqətə layiqdir. “Yaxın gələcəkdə bütün məsələlər həll edildik-
dən sonra, Qarabağ Azərbaycan turizmində öncül yer tutacaqdır. Əminliklə demək olar ki, Qarabağ 
regional, daha sonra isə dünya ekoturizminin mərkəzinə çevriləcəkdir” (2). 

2004-cü ildən başlayaraq davamlı olaraq reallaşdırılan Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi  
inkişafı üzrə Dövlət Proqramları, ölkənin müxtəlif bölgələrində tərəqqini bütün əsas istiqamətlərdə 
dəfələrlə gücləndirmişdir. 2019-2023-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə sayca 
dördüncü Dövlət Proqramı işğaldan azad edilmiş əraziləri, daha dəqiq desək Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonlarını da əhatə edəcəkdir. Reinteqrasiya tədbirləri çərçivəsində həmin döv-
lət proqramında nəzərdə tutulacaq tədbirlərin vektorları və miqyası dəqiqləşdirilir. Başqa sözlə, 
erməni işğalından azad edilmiş ərazilərin milli iqtisadiyyata reinteqrasiyası prosesinin zəruri tempi 
və dairəsinin əldə edilməsi üçün sosial-iqtisadi və institusional məsələlərin birgə həlli diqqət mər-
kəzindədir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının böyük iqtisadi potensialını fəallaşdır-
maq üçün kompleks və sistemli yanaşmanın alternativi yoxdur. Bu yanaşmanın, konkret halda 
zəruriliyini şərtləndirən səbəblərdən biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji böhrandır. Er-
mənilər 30 ilə yaxın bir dövr ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda ekoloji terrorla məşğul olmuş, 
yaşıllıqları məhv etmiş, biomüxtəlifliyə görünməmiş ziyan vurmuşlar. Çayların və digər su höv-
zələrinin çirkləndirilməsi böhran həddinə çatdırılmış, düşmən insanların yaşayışı üçün zəruri olan 
təbii şəraiti ən ciddi şəkildə pozmuşdur. Odur ki, erməni işğalından azad edilmiş ərazilərdə ekoloji 
tarazlığın bərpa olunması üçün görüləcək tədbirlər, haqqında qeyd olunan reinteqrasiya kursunun 
mühüm istiqaməti olacaqdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinin sürəti, əlbəttə “dövlət 
özəl bölmə tərəfdaşlığının  inkişafından asılı olacaqdır” (3). 

Azad olunan ərazilərdə “ağıllı” yaşayış məntəqələrinin qurulması rəqəmsal infrastrukturun ən 
yüksək səviyyədə olacağına zəmanət verir. Ölkədə qeyri-neft sektorunun üstün inkişafı xəttinə 
uyğun olaraq bu ərazilərdə aqrar fəaliyyətlərin dəstəklənmnəsi reinteqrasiya prosesini sürətləndi-
rəcəkdir.  Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında aqrar potensialın səmərəli istifadəsi, 
turizmin inkişafı yaşıl enerjidən istifadə, resurslardan istifadənin dayanıqlı inkişaf tələblərinə 
uyğunlaşdırılması, innovasiyalı inkişafın dəstəklənməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin et-
miş  böyük zəfərdən başlayan iqtisadi reinteqrasiyanın prioritetləri olacaqdır. 
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Summary 
The article expresses the attitude to the economic potential of the liberated territories of Azer-

baijan in the original approach. The possibilities of realizing the potential of the Karabakh and 
East Zangezur economic regions are being considered. The economic and financial aspects of re-
turning life to these areas are being studied, including the construction of cities and villages, and 
infrastructure. An early reconstruction of the post-conflict territories is needed, which remained 
outside the state programs for the socio-economic development of the regions of Azerbaijan becau-
se of the occupation. The attitude towards the priorities of this historical process is expressed. 
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN İNKİŞAFINDA İQTİSADİ VƏ  
İNNOVASİYALI FƏALLIQ AMİLLƏRİ 

 
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərini milli iqtisadiyyata reinteqrasiya etmək üçün 

çox böyük vəsait, elmi innovasiyalı yanaşma, potensialın səfərbər edilməsi lazım gəlir. Çünki, 
ermənilər burada bütün yaşayış məntəqələrini tamamilə dağıtmış, təbiəti viran qoymuşlar. Ərazidə 
infrastrukturu tamamilə məhv etmiş, davamlı ekoloji terror həyata keçirmişlər.  Dövlətimiz bu 
dağıntıları aradan qaldırmaq üçün genişmiqyaslı, çox böyük vəsait tutumlu tədbirlərə başlamışdır. 
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Beynəlxalq təşkilatlar isə Ermənistana yardım ayırır, halbuki bütün döyüş əməliyyatları Azər-
baycan ərazisində aparılmış, ermənilər döyüş bölgəsindən uzaq əraziləri də dağıtmış, mülki insan-
ları qəsdən hədəfə almışlar.  

Dünyanı bürüyən pandemiya, iqtisadi böhran Azərbaycanın iqtisadi qüdrətini sarsıda bilməmiş-
dir. Ölkəmizin yüksək investisiya cəlbediciliyi, böyük iqtisadi potensialı azad olunmuş ərazilərdə 
reinteqrasiya proseslərini yüksək templə həyata keçirməyə imkan verir [1, s.40-41]. Qarabağda və 
Şərqi Zəngəzurda milli iqtisadiyyata daha sürətli qovuşma kreativ yanaşmalar, ən müasir texno-
logiyalar sayəsində mümkündür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
apardığı müdrik sosial-iqtisadi siyasət sayəsində, əminik ki,  ölkəmiz bu çətin vəzifənin öhdəsin-
dən gələcəkdir. İdarəetmə, iqtisadi və texnoloji xarakterli innovasiyalı fəaliyyət üçün müasir in-
frastruktur yaradılır. İlk növbədə, təbii ki, enerji və nəqliyyat infrastrukturu formalaşdırılır. Tə-
sadüfi deyildir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə hava limanları tam sürətlə inşa edilir. Füzuli 
beynəlxalq hava limanı artıq fəaliyyət göstərir. Ən  müasir  tələblər səviyyəsində görülən işlər 
nəqliyyat infrastrukturunun yüksək səmərəliliyini təmin edəcəkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazi-
lərdə reinteqrasiya proseslərinin innovasiyalı əsasda aparılmasının etibarlı təməli kimi, yollar, tu-
nellər, elektrik təchizatı üçün müasir yarımstansiyalar qurulur və istifadəyə verilir. Azad olunmuş 
ərazilərdə iqtisadi fəallığın təşviqi məqsədi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin prio-
ritetlərinin elmi əsaslandırılması, innovasiyalı əsasda  reallaşdırılması məsələləri gündəlikdədir. 
Araşdırmalar göstərir ki, inkişaf gündəliyinə “innovasiya sisteminə daha çox yeniliklərin yaradıl- 
ması prosesinin idarə edilməsi, kollektivin yaradıcılıq potensialının daha yaxşı istifadə edilməsi 
məsələləri daxil olunmalıdır” [2, s.189]. Haqqında danışılan ərazilərdə fəaliyyətin şaxələndirilmə-
si, səmərəliliyin zəruri səviyyəsinin əldə edilməsi, bura qayıdan iqtisadi həyat üçün innovasiyalı 
inkişaf üstünlükləri reallaşdırılmalıdır. Bu məqsədlə azad edilmiş ərazilərə işgüzar insanların ma-
raqlı olduğu biznes modellər qurulmalı, idarəetmədə kreativlik təmin edilməlidir. 

Dünyanın müxtəlif post-münaqişə ərazilərində işgüzar fəallığın təşviqi hesabına iqtisadi poten-
sialı gerçəkləşdirməklə insanların sosial rifahının gücləndirilməsi imkanları araşdırılmışdır. Hə-
min imkanların reallığı aqrar potensialdan istifadənin ilkin vəziyyəti ilə bilavasitə əlaqədardır [3, 
s. 357-406]. Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının böyük aqrar potensialı diqqət 
mərkəzində olmaqla, həmin potensialdan səmərəli istifadənin texnoloji bazası üstün maliyyələşdi-
rilməlidir. Əlbəttə, cari  və yaxın perspektivə tələbləri nəzərə alaraq rəqəmsal infrastruktur diqqət 
mərkəzində olmalıdır. Bununla belə, bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etməyi lazım bilirik. Ənənəvi 
olaraq, virtual məkanın mənimsənilməsi əlaqələrin intensivliyi və reallığa adekvatlığı ilə bağlıdır. 
Azərbaycanın erməni işğalından azad olunmuş ərazilərində isə vəziyyət köklü fərqlərə malikdir. 
Həmin fərqlər, ilk növbədə post-münaqişə ərazilərinin hər bir qarışının mənimsənilməsi və iqtisadi 
dövriyyəyə cəlb olunaması zərurəti ilə bağlıdır. Başqa sözlə, rəqəmsal innovasiyaların məsafə ami-
lini aradan qaldırmaq qabiliyyəti, müəyyən bir müddətdə gözlənilən daxili effekti verməyə bilər. 
Haqqında danışılan daxili iqtisadi effekt, azad edilmiş ərazilər minalardan təmizlənəndən sonra 
əldə ediləcəkdir. Əlbəttə, bu baxımdan gözləmə mövqeyi nəzərdə tutulmur. Azərbaycan hökuməti 
bütün mümkün tədbirləri görür və gələcəkdə görməkdə israrlıdır. Azad olunmuş ərazilərin məcmu  
potensialının reallaşdırılması prioritetlərinin innovasiyalı mühitdə əsaslandırılması prosesində re-
surslara qənaət və məşğulluq meyarları birgə nəzərə alınmlıdır. Səmərəli məşğulluq, əməyin lay-
iqli ödənişi - resurslara qənaət, alternativ enerji mənbələrindən istifadə və ümumiyyətlə yaşıl iqti-
sadiyyatın inkişafı  üçün əlverişli mühitin atributudur. Digər tərəfdən, post-münaqişə ərazilərində 
işgüzar fəallığın innovasiyalı vasitə və üsullarla dəstəklənməsi tədbirləri iqtisadi məqsədəuyğun-
luq tələblərinə cavab verməlidir. 

Vətən müharibəsində qələbə nəinki son 30 ilin, ümumilikdə son yüzillklərin ən möhtəşəm ha-
disəsi olmaqla, cəmiyyətin fəallığına, o cümlədən iqtisadi fəallığa güclü müsbət təsir etmişdir. Bu 
üstünlüyün gerçəkləşdirilməsində rəqəmsal innovasiya amilinin artan rolu təmin edilməkdədir. 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında iqtisadiyyatın bütün sahələrinin reinteqrasiya 
proseslərinin innovasiyalı dəstəklənməsi sistemi qurulur. Yeni ideyaların, ən qabaqcıl təcrübələrin 
mübadiləsinin sürətlənməsi üçün unikal imkanlardan istifadə edilir. O cümlədən, azad edilmiş əra-
zilərdə “ağıllı” yaşayış məntəqələri qurulur,  biznesin rəqəmsal platformalara əsaslanan modelləri 
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tətbiq olunur. Erməni işğalından  azad olunmuş əraziləri milli iqtisadiyyata innovasiyalı əsasda 
reinteqrasiya etməklə  Azərbaycan öz inkişafında yeni strateji mərhələyə daxil olmuşdur. Ölkəmi-
zin dayanıqlı inkişafı, innovasiyalı fəaliyyətə xidmət edən yeniliklər bazasında daha da sürətlə-
nəcək, yüksək rifah cəmiyyətinin formalaşması daha tez baş verəcəkdir. 
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QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ ZONASINDA İQTİSADİYYATIN 
DİVERSİFİKASİYASININ MALİYYƏ TƏMİNATI 

 
 Azərbaycan xalqı tarixinin ən yaddaqalan və şanlı dönəmlərindən birini yaşayır. Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin strateji rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu 27 
Sentyabr 2020-ci il tarixindən etibarən tarixi həqiqətləri 44 gün ərzində bərqərar etdi və Qarabağ 
və ətraf rayonların işğaldan azad edilməsi ilə bu həsrətə son qoyuldu.  

Otuz ilə yaxın bir dövrdə Azərbaycandan ayrı düşən, işğaldan azad olunan ərazilərimizin iqti-
sadi potensialı, bu ərazilərin iqtisadi inkişafı və bu ərazilər üzrə iqtisadiyyatın reinteqrasiyası, bu 
qeyd edilənlərlə əlaqədar olan məsələlərin həlli olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İşğaldan 
azad olunan ərazilərin iqtisadi potensialı üzrə əsas göstəricilərə diqqət yetirsək görərik ki, Azər-
baycan Respublikasının Qarabağ və onun ətrafında olan Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Ağdam (ra-
yon mərkəzi və ərazisinin böyük bir hissəsi daxil olmaqla), Füzuli (rayon mərkəzi və ərazisinin 
böyük bir hissəsi daxil olmaqla), Laçın, Kəlbəcər inzibati rayonları 1989-1993-cü illərdə Erməni-
stan tərəfindən işğal olunmuş və işğal olunan tarixdən bu günədək talançılıq, resurslardan qeyri-
səmərəli istifadə edilməsi nəticəsində bu regionların infrastrukturu yox səviyyəsinə gətirilib. 
Mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq, bu regionların gələcək bərpa işləri və yenidənqurma, ümumi in-
frastruktur (yollar, nəqliyyatın təşkili, qaz, su, elektrik enerjisi, rabitə və s.) və ilkin yaşayış şərai-
tinin və sosial infrastrukturunun qurulmasından başlanılmalı və sonrakı mərhələlərdə iqtisadi in-
kişaf və iqtisadiyyatın reinteqrasiyası layihələrinin tətbiq edilməsinə keçilməlidir. 

İşğaldan azad olunan ərazilərdə iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin 
müəyyənləşdirilməsi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi 
kimi, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərə “Böyük Qayıdış” astanasındayıq. İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərə Böyük Qayıdış Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sə-
rəncamı ilə təstiq olunmuş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də öz 
əksini tapmışdır. Böyük Qayıdış astanasında işğaldan azad olunan ərazilərin konfliktə qədərki və 
konfliktsonrası  ümumi vəziyyətin müqayisəli qiymətləndirilməsi, işğaldan azad olunan ərazilərdə 
dövlət idarəetmə sistemlərinin təşkili, bu ərazilər üzrə həyat təminatı sistemlərinin yenidən qurul-
ması, əhalinin repartriasiyasının təşkili, regionlar üzrə mülki idarəetmə orqanlarının iş infrastruk-
turunun, nəqliyyat və telekommunikasiya sistemlərinin yenidən təşkili, işğaldan azad olunan əra-
zilərdə iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi və sair sahə-
lər üzrə tədqiqatlar aparılacaq. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi şəraitində işğaldan azad olunan 
ərazilərin Azərbaycanın böyük gələcəyinə inteqrasiyasını təmin etmək mümkün olacaqdır. İnte-
qrasiyanın uğurlu bir formada reallaşdırılması üçün iki məqsədə nail olunmalıdır: 1. Dayanıqlı 
məksunlaşma; 2. İqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiya. 44 günlük Vətən müharibəsinin böyük qələbə 
ilə yekunlaşması məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıdaraq orada yaşaması imkanını 
yaratmışdır. Regionların iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olunmaqla, əhalinin məskunlaş-
ma səviyyəsinin işğaldan əvvəlki səviyyəyə çatdırılması təmin olunacaqdır. Eyni zamanda region-
ların dayanıqlı inkişafı, təbii resurs və ehtiyatların bolluğu və qazanılan tarixi imic bu ərazilərə 
sərmayələrin və investisiyaların cəlbinə imkan verəcək. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi ra-
yonların yeni bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 2021-ci il tarixli 
Fərmanında  Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun yaradılması əks olunub. Fərmana əsasən, Cəb-
rayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun tabeliyinə 
verilib [1]. İşğaldan azad  olunmuş  ərazilərin bərpası və  yenidən qurulması, regionun gələcək in- 
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frasturukturu və sosial-iqtisadi inkişafı yüksək məbləğdə vəsait tələb edən bir məsələdir. Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasında artıq bərpa və quruculuq işləri başlanılmışdır. Qarabağda 
quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 2.2 milyard manat 
vəsait ayrılmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 yan-
var 2021-ci il tarixli Fərmanı ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün 
müasir və layiqli yaşayışın təmin edilməsi, bütün sahələr üzrə quruculuq, bərpa və abadlıq işlərinin 
təşkil edilməsi, insanların təhlükəsiz yaşayışının təmin olunması, səmərəli fəaliyyətin və rifahın 
davamlı artmasının dəstəklənməsi məqsədi ilə “Qarabağ Dirçəliş Fondu” yaradılıb. Bu Fond Azər-
baycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin yenidən bərpası və qurulması, habelə 
dayanıqlı iqtisadiyyata və yüksək rifaha malik regionlara çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlərə maliyyə dəstəyi göstərilməsini və sərmayələrin cəlb edilməsini, bu sahədə dövlət-özəl 
tərəfdaşlığının inkişafını təmin edən, eləcə də ölkə daxilində və xaricində zəruri təşviqat işlərini 
həyata keçirmək səlahiyyəti verilən publik hüquqi şəxsdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bər-
pası prosesində bir sıra dost ölkələrin də yaxından iştirak etmək arzularının olduğu bildirilmişdir 
[4]. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin quruculuq-bərpa işlərində xarici ölkələrin şirkətləri ilə kon-
kret əməkdaşlığa başlanılıb. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində elekto-energetika 
infrastrukturunun yaradılması məqsədi ilə “Azərenerji” ASC ilə İtaliyanın “Ansaldo Energia” şir-
kəti arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq sahəsində təchizat müqaviləsi imzalanıb. Müqaviləyə əsasən 
Ağdam, Kəlbəcər və Qubadlı rayonlarında inşa olunacaq 4 ədəd 110 kilovatlıq yarımstansiyanın 
avadanlıqlarla təchizatını məhz İtaliya şirkəti həyata keçirəcəkdir. Eləcə də İtaliyanın bir sıra döv-
lət təşkilatları, İtaliya Ticarət Agentliyi, Memarlıq, Mühəndislik və Texniki-İqtisadi Konsaltinq 
Şirkətləri, Memarlıq, İncəsənət, Restavrasiya və Şəhər Bərpası üzrə Assosiasiyaları, Sənaye və 
Xidmət Şirkətləri, İxrac-Kredit Agentliyinin, Milli İnşaatçılar Assosiasiyasının və Elektrik Ener-
jisi Şirkətləri arasında əməkdaşlıq istiqamətləri haqqında danışıqlar aparılmışdır. Türkiyədə fəa-
liyyət göstərən 130 texnologiya şirkətinə dəstək verən “GOSB” texnoparkı ilə Azərbaycanın İn-
novasiyalar Agentliyi arasında imzalanmış “Mədəni və Elmi Əməkdaşlıq” memorandumuna əsa-
sən “Qarabağda Yüksək Texnologiyalar Parkı”nın yaradılması nəzərdə tutulub. Parkda ən son 
“soft” və “hard” elmi araşdırılmaların aparılması, eyni zamanda yüksək texnoloji cihazların isteh-
salı planlaşdırılmışdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, Qaşqaçay filiz yatağı “Eti 
Bakır A.Ş.” şirkətinə, Elbəydaş və Ağduzdağ filiz yataqları isə “Artvin Maden A.Ş.” Türkiyə 
şirkətlərinə öyrənilmə, tədqiq, kəşfiyyat, işlənmə və istismar məqsədləri üçün 30 il müddətinə 
müqavilə əsasında istifadəyə verilib. Azərbaycan və Macarıstan macar şirkətlərinin Qarabağda 
ərazilərin yenidən bərpasında iştirak etməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Macarıstanın “Exim-
bank”ı rekonstruksiya pqroqramında iştirak etmək niyyətində olan macar şirkətləri üçün 100 mil-
yon dollar məbləğində kredit xətti açıb. Müharibənin fəsadlarının aradan qaldırılması çərçivəsində 
Macarıstan ərazilərin minalardan təmizlənməsi işlərinə 25 min avro qrant təklif etmişdir. Cənubi 
Koreya Respublikası Milli Assambleyasının sədri Park Byonq-Sonq Qarabağda inşası nəzərdə tu-
tulan “ağıllı kəndlərin” tikilməsində ölkəsinə məxsus şirkətlərin iştirak edəcəyini qeyd etmişdir. 
Eyni zamanda “Ağıllı kəndlərin” inşasında İsrail şirkətlərinin də iştirak edəcəyi məlumdur. İngil-
tərənin nəhəng enerji şirkətlərindən biri olan “BP” və Energetika Nazirliyi arasında bağlanan 
müqaviləyə əsasən Zəngilan-Cəbrayıl bölgəsində 240 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası tiki-
ləcək [7].  

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan layi-
hələrin maliyyə təminatı. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasında reallaşdırılmış infra-
struktur layihələri, ağır və yüngül sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi və bu sahələr üzrə müəs-
sisələrin yaradılması, eyni zamanda inşa və digər sosial-mədəni rekonstruksiya layihələrinin icra 
edilməsi, turizm sektorlarının yaradılması həm daxili, həm də xarici investisiya və sərmayələrin 
cəlb edilməsinə əlverişli şərait yaradır.  

Ümumilikdə işğaldan azad edilən ərazilərdə iqtisadi inkişaf və iqtisadiyyatın reinteqrasiyası, 
regionların reabilitasiyası, şəhərsalma, infrastruktur layihələri, inşa və digər sosial layihələrin icra 
edilməsi üçün ayrılan maliyyə vəsaitlərinin həcmi qruplara bölünərək cədvəldə qeyd olunmuşdur 
[2].          
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 Milyon AZN 
Sosial yardımlar 187,2 
Əmlak kompensasiyası 416 
Repartriasiya üçün nəqliyyat xərcləri 57,2 
İçməli su təminatı 500 
Kəhrizlərin bərpası 100 
Kanalizasiya sisteminin bərpası 300 
Qaz xətlərinin bərpası 90 
Qaz təminatının ümumi xərcləri 390 
Yerli İcra Hakimiyyəti üçün infrastrukturun inşası 12 
Yerli idarəetmə orqanları üçün infrastrukturun inşası 0,90 
Magistral yolların inşası üçün 2.130 
Digər yolların inşası üçün 2.830 
Körpülərin inşası üçün 64 
Tunellərin inşası üçün 108 
Dəmir yollarının bəzi hissələrinin bərpası üçün 60 
Yeni dəmir yollarının inşası  üçün 15 
Dəmir yolu depolarının inşası üçün 0 
Digər infrastruktur inşası üçün 5 
Xəstəxana və təcili tibbi yardım infrastrukturu üçün 20 
Təhsil obyektlərinin inşası üçün 161,2 
Kitabxanaların inşası üçün 310 
İdman komplekslərinin inşası üçün 96 
 

Nəticə və təkliflər 
Ümumilikdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasında iqtisadiyyatın diversifikasiyasında 

maliyyə təminatının yaradılması tez bir zamanda bu regionların iqtisadi inkişafı və iqtisadiyyatının 
reinteqrasiyasında özünü göstərəcəkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastruktur layihələri-
nin həyata keçirilməsi, ağır və yüngül sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm sektorlarının yaradılması bu 
regionların əsas prioritet məsələlərindən biridir.  

İşğaldan azad edilən ərazilərdə iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə aşağıdakı tək-
lifləri həyata keçirmək olar:  
 işğaldan azad edilən ərazilərdə yaşayış infrastrukturunun yenidən qurulması; 
 əhalinin köçürülməsi; 
 yeni iş yerlərinin açılması; 
 sosial-mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi; 
 beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin yaradılması; 
 yeni yaradılan sənaye müəssisələrinə xarici investisiya və sərmayələrin cəlb olunması və s. 
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Резюме 
Освобождение Карабаха, древней исторической территории Азербайджана в результате 

Второй Карабахской войны, имеет большое экономическое значение. Восстановление и ре-
конструкция экономических зон Карабаха и Восточного Зангезура, а также экономическое 
развитие и реинтеграция экономики являются одним из приоритетов экономики страны. 
Эти экономические зоны характеризуются богатыми ресурсами, наличием ресурсов для 
развития тяжелой и легкой промысленности, наличием качественных и плодородных зе-
мель для развития сельского хозяйства. 
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Financial support for economic diversification in the Karabakh and East Zangazur 
 economic zones 

Summary 
The liberation of Karabakh, an ancient historical territory of Azerbaijan as a result of the Second 

Karabakh War, is of great economic importance. Reconstruction and restoration of the Karabakh 
and East Zangazur economic zones, as well as economic development and reintegration of the 
economy is one of the priorities of the country's economy. These economic zones are distinguished 
by rich resources, the availability of resources for the development of heavy and light industries, 
the availability of quality and fertile land for the development of agriculture. 
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ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR VƏ QARABAĞ İQTİSADİ ZONASINDA İQTİSADİ İNKİŞAFIN  

PERSPEKTİVLƏRİ VƏ İQTİSADİ TƏMİNATIN HƏLLİ 
 

Azərbaycan xalqı öz tarixinin ən şanlı dövrlərindən birini yaşayır. Xalqımızın həyatında yeni bir 
səhifə açılmışdır.Ordumuz 44 günlük müharibə müddətində həqiqətləri anbaan bərqərar etmiş və öz 
doğma yurd-yuvalarından didərgin düşmüş insanların vətən həsrətinə son qoymuşdur. İllərdir Azər-
baycandan ayrı qalmış bu torpaqların iqtisadi potensialı haqqında yazmaq məqsədəuyğundur. 
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İşğal nəticəsində Qarabağa dəymiş zərərlər 
Yuxarı Qarabağ və digər işğaldan azad olunan ərazilərimiz göz oxşayan təbiətə, tarixi dəyərlə-

rə, təbii sərvətlərə, əlverişli turizm şəraitinə və geniş iqtisadi potensiala sahibdir. Bu rayonlarımız 
əlverişli iqlim şəraiti, zəngin ehtiyatları ilə xüsusilə aqrar sahə və digər iqtisadi sahələr üçün çox 
yararlıdır. Lakin düşmənlərimizin 30 il müddətində torpaqlarımıza vurduqları zərər saymaqla bit-
məz. İşğala məruz qalan torpaqlarımız hərbi qurğularla,müxtəlif tullantılarla korlanmış, yararsız 
hala gətirilmişdir. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin açıqladığı statistikaya əsasən, işğal altında olan torpaqlarda 7 rayon 
mərkəzi, 6 şəhər, 12 qəsəbə, 830 kənd, 700 xəstəxana və tibb müəssisəsi, 6 dövlət teatrı, 368 klub, 
85 musiqi məktəbi, 600 sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələri dağıdılıb, talan olunub, 1 milyon 
hektardan çox kənd təsərrüfatı sahəsi, o cümlədən, təxminən 128 min hektar suvarılan torpaq, 35 
min hektara yaxın üzüm və meyvə bağları məhv edilərək dövriyyədən çıxarılıb [1]. 

Torpaqlarımızın işğalı su ehtiyatlarına, meşə ehtiyatlarına da çox zərər vurub. Meşələrimizin 
25%-i məhz Qarabağ meşələri idi. Torpaqlarımızın işğalı prosesi təbiətə ziyan vurmaqla yanaşı, 
ölkəmizin iqtisadiyyatına da ciddi ziyan vurub. Təbii sərvətlərdən qanunsuz şəkildə istifadə olun-
muşdur. Düşmən qanunsuz üsulla Kəlbəcərdə böyük miqdarda qızıl yataqlarını istismar edib və 
bu qiymətli metaldan öz məqsədlərinə uyğun şəkildə istifadə edib. 

Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonasının iqtisadi perspektivləri və bölgədə yenidən-
qurma və bərpa işləri 

Qeyd olunan məlumatlar bu ərazilərimizdə görüləcək işlər barədə fikirlər yaradır. Hal-hazırda 
işğaldan azad olunan torpaqlarımızda ayrı-ayrı sahələrin yenidən qurulması prosesi həyata keçiri-
lir. Dağıdılmış, düşmən tərəfindən məhv edilmiş ərazi infrastrukturası yenidən bərpa edilir. Həyata 
keçirilən layihələrdən biri də “Azərişıq” Qarabağda” layihəsidir. Bu müəssisə Qarabağ ərazisində 
vacib əhəmiyyət daşıyan binaların elektrik enerjisi ilə təchiz olunması üçün bir sıra işlər görüb, 
tədbirlər reallaşdırıb. 

Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonasının iqtisadi potensialı çoxsahəlidir və kənd təsərrüfatı-
nı, sənayeni və xüsusilə də turizm sektorunu əhatə edir. Bu isə bölgənin geniş ərazisi, gözəl və fay-
dalı qazıntılarla zəngin təbiətindən irəli gəlir. Bu münbit torpaqlar kənd təsərrüfatının müxtəlif sa-
hələri olan üzümçülük, pambıqçılıq, tütünçülük, baramaçılıq, heyvandarlıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik 
və digər bu kimi sektorların genişlənməsi və inkişafı üçün zəngin potensiala malikdir. Rayonların 
təsərrüfatına nəzər salsaq, burada qarğıdalı, üzüm, noxud kimi bitkilər yetişir. İşğaldan əvvəlki vaxt-
da Qarabağın Füzuli və Ağdam rayonlarında pambıq, üzüm, taxıl istehsal olunurdu. Bu bitkilərin 
istehsalına görə Füzuli və Ağdam dövlətin aparıcı rayonlarından idilər. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan 
rayonlarında isə əhali üzümçülüklə məşğul olurdu. Heyvandarlıq isə əsasən Qubadlı, Kəlbəcər, 
Zəngilan rayonlarında geniş yayılmışdı. Bu göstəricilərdən də görünür ki, Qarabağ torpağının təbii 
imkanları, zəngin ehtiyatları, kənd təsərrüfatı və digər sahələr üzrə potensialı regionda iqtisadiyyatın 
daha sürətli şəkildə yenidən qurulmasına, inkişaf etdirilməsinə  imkan yarada bilər. 

Dağlıq Qarabağ və ona yaxın digər rayonlar olan Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, 
Ağdam, Füzuli rayonları çox geniş xammal ehtiyatına sahibdir. Bu rayonlarımızda müxtəlif fay-
dalı materiallar, yəni, dəmir, mərmər, civə, qızıl, mis, xromit, perlit, əqiq, əhəng, həmçinin də, 
tikinti materiallarının hazırlanması üçün xammal bazası mövcuddur. Buna bir nümunə olaraq mi-
sal göstərmək olar ki, Cəbrayıl rayonu işğaldan azad edildikdən sonra onun yenidən qurulması və 
bərpası üçün lazım olan bir çox inşaat materiallarının əsas bazası elə rayonun öz ərazisində də var. 
Məsələn,tikintidə istifadə olunan mişar daşı istehsalı üçün lazımlı olan Tulus tuf, tikinti qumu və 
s., sement hazırlanmasında istifadə olunan vulkan külü, əhəng daşı, qum-çınqıl, gəc, kərpic isteh-
salı üçün istifadə olunan Qaracallı gil və s. 

Zəngilan rayonundakı Vejnəli, Ağdərə rayonunda Qızılbulaq və Kəlbəcər rayonundakı Zod ya-
taqları sənaye ehtiyatları ilə zəngin qızıl yataqlarıdır. Yeni təbii resursları dövriyyəyə cəlb etməklə 
Azərbaycan qərb bölgəsinin inkişafı, dağ-mədən sənayesinin, eləcə də, metallurgiya kompleksinin 
yüksəlişini təmin etmək potensialına malikdir [1]. 

Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi regionunun sənaye potensialını 4 cürə istiqamətləndirmək 
olar: zəngin su ehtiyatları, sənaye bərpa imkanları, elektrik enerjisi, faydalı qazıntılarla zənginliyi. 
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Torpaqlarımız mineral su ehtiyatları və termal su ehtiyatları cəhətdən də çox zəngindir. Gələcəkdə 
bu ehtiyatlardan içməli su kimi, meliorasiya məqsədləri ilə istifadə edilə bilər. Həmçinin, bu su 
ehtiyatlarından gələcəkdə elektrik enerjisi hasilatı üçün istifadə edilə bilər. Azərbaycanın ən 
yüksək, 560 milyon m3 su tutumu olan Sərsəng su anbarının düşmən işğalından azad olunması 
nəticəsində bir çox rayonlara, məsələn, Ağdərə, Tərtər, Goranboy, Bərdə,Yevlax, Ağcabədi rayon-
larının əkin sahələrinə suvarma su çatdırılacaq. 

Azərbaycan mineral sularla zəngin bir ölkədir. Mineral su ehtiyatlarımızın 40 faizi Qarabağın 
payına düşür. Kəlbəcər rayonunda yerləşən Yuxarı və Aşağı İstisu, Laçın rayonunda yerləşən İlıq-
su, Minkənd mineral suları, Şuşa rayonundakı Şırlan, Turşsu mineral suları həm sağlamlıq, həm 
turistik cəhətdən böyük əhəmiyyət daşıyır. Bölgənin yenidən inkişafı üçün bu mineral suların qab-
laşdırılaraq satışa çıxarılması, ticarəti, mineral bulaqların üzərində kurort zonalarının tikilməsi 
məqsədəuyğundur. Qarabağın ərazisi minalardan təmizləndikdən və təhlükəsizlik təmin edildik-
dən, regionun ərazisi yenidən bərpa edildikdən, infrastruktur yeniləndikdən sonra turizmin təşkili 
və inkişafı üçün əsaslı layihələrin, tədbirlərin həyata keçirilməsi başlıca məqsədlərdəndir. Bu işdə 
dövlət və özəl sektorun birgə səyi, əməyi  nəticəsində turizm potensialı hazırlanmalıdı. Qarabağ 
dağlıq bölgə olduğu üçün turizmin dağçılıq və alpinizm növlərinin inkişafı üçün potensial imkan-
lar mövcuddur. 

İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda yaradılacaq yeni iqtisadi həyat, iqtisadi dəyər ölkəyə 
müsbət təsirini göstərəcək, dövlətin maliyyə xərclərinin ödənilməsində mühüm rol oynayacaqdır. 
Regionun bərpası ilə bir çox yeni iş yerləri açılacaq. Yəni həm infrastruktur layihələrinin reallaşdı-
rılması zamanı yaranan iş yerləri, həm də regionun ərazisində sonradan açılacaq iş yerləri ölkə və-
təndaşlarının işlə təmin olunmasına kömək edəcək. Qarabağ torpağının kifayət qədər geniş iqtisadi 
potensialı var. Torpaqlar kənd təsərrüfatının inkişafına görə mühüm ərazilər sayılır. Bu ərazilərimi-
zin mövcud potensialını, təbii ehtiyatlarını, xammal bazasını, münbit torpaqlarını da nəzərə alsaq, 
bərpa prosesindən sonra məhsul istehsalının bu rayonlarda 8 dəfəyədək çoxalacağı düşünülür. Bu-
rada əsas məqsəd aqrar sektorun inkişafını təmin etməkdən ibarətdir. Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası 
gələcək illərdə ölkə iqtisadiyyatına, əhalinin ərzaq təminatına müsbət təsir göstərəcək. Bütün bunlar 
kənd təsərrüfatı məhsullarının çoxalmasına, qeyri-neft sektorunun inkişafına gətirib çıxaracaq. 

Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasının torpaqlarını əvvəlki məhsuldar vəziyyətinə qaytarmaq, kənd 
təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün dövlət qurumları, ölkənin özəl sektoru ilə yanaşı beynəlxalq 
qurumların da regionun iqtisadi inkişafına cəlb edilməsi gözlənilir. Regionun bərpası və yenidən 
qurulması prosesində xarici şirkətlər qanunvericiliyə uyğun şəkildə dəvət ediləcəklər. 

Qarabağda həyata keçirilən yenidənqurma layihələrindən biri də “Ağıllı kənd” layihəsidir. Azər-
baycanda ilk “Ağıllı kənd” layihəsi Zəngilanda tətbiq olunur. Aprelin 26-da Prezident İlham 
Əliyev Zəngilan rayonuna səfəri zamanı Ağalı kəndlərini əhatə edən birinci “Ağıllı kənd” layi-
həsinin təməlini qoydu. Bununla işğaldan azad olunmuş  ərazilərdə  müasir  çağırışlara cavab 
verən və beynəlxalq standartlara əsaslanan yeni inkişaf modelinin icrasına başlanıldı [4]. 

Qarabağda ilk dəfə həyata keçiriləcək “Ağıllı kənd” layihəsinin icrası 5 komponent üzrə aparı-
lacaq. Bunlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı” və alternativ enerji sahə-
ləridir. Ərazidə ilk olaraq tam izolyasiya olunmuş və innovativ tikinti materiallarından istifadə 
edilməklə 200 fərdi evin tikintisi nəzərdə tutulub. Evdaxili mühəndis kommunikasiya, isitmə sis-
temləri də ağıllı texnologiyalar əsasında qurulacaq [4]. 

Zəngilan ərazisindəki bu kəndlərdə müasir tipli məktəb, bağça, poliklinika və digər ictimai mər-
kəzlər tikiləcək, eləcə də turizm sahəsi inkişaf etdiriləcək, infrastruktur yenidən qurulacaq. Bu 
layihə əsasında kəndlərdəki bütün yaşayış binaları, digər ictimai binalar, kənd təsərrüfatı məhsul-
larının istehsalı alternativ enerji mənbələri ilə təchiz olunacaq. 

“Ağıllı kəndlərdə” sakinlərin kənd təsərrüfatı, əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olmaq im-
kanları böyük olacaq. Əldə edilən məhsullar sadəcə xammal formasında deyil, daha çox emal edi-
lərək daxili və xarici bazara çıxarılacaq. Emaledici məhsulun istehsalına imkan yaranacaq. 

Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonasında reallaşdırılan infrastruktur işləri bölgəni həm 
xarici kapital, həm də turizm baxımından cəlbedici əraziyə çevirir. Bu məqsədlə bölgədə dəmir 
yolu və hava limanları inşa edilir. Qarbağda həyata keçirilən mühüm layihələrdən biri də Füzuli 
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hava limanının tikilməsidir. Tikintinin layihəsində başqa beynəlxalq aeroportların fəaliyyətində 
təcrübəsi olan peşəkarların da iştirak payı var. Layihə üçün bir çox ölkələrdən, əsasən, Türkiyə, 
İspaniya, İtaliya, Çin, Rusiya, ABŞ-dan, Almaniyadan beynəlxalq standartlara cavab verən tikinti 
və hava limanı avadanlıqları gətirilib. AZAL-ın verdiyi məlumata əsasən, hava limanının uçuş-
enmə zolağı istənilən tipdə təyyarələrin enməsinə imkan yaradır. Çünki Füzuli hava limanı Bey-
nəlxalq Mülki Aviasiya təşkilatının tələblərinə müvafiq olaraq müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. 
Nəhayət, 26 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Füzuli beynəlxalq hava limanının açılışını ediblər. 

Qarabağın təbii sərvətləri kifayət qədər zəngindir. Bu təbii ehtiyatlarla zənginlik imkan verəcək 
ki, onlardan sənaye müəssisələrinin yaradılmasında istifadə olunsun. 

 
Nəticə 

Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonasının ölkənin iqtisadi simasında statusu bərpa olunma-
lı, möhkəmləndirilməlidir. Yeni zona iqtisadi sektorun aparıcı bölgələrindən birinə dönməlidir və 
respublikanın digər bölgələrinin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun qurulmalıdır. 
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MALİYYƏ MENECMENTİ SİSTEMİNİN XARAKTERİSTİKASI VƏ FUNKSİYALARI 
 
  Maliyyə menecmeni müəssisələrdə maliyyənin idarəedilmə istiqamətində qarşılarına qoyduq-

ları məqsədlərə çatmaq üçün fəaliyyət göstərən bir sistemdir. Xüsusilə də maliyyə menecmenti 
müasir üsulların tətbiqi vasitəsilə müəssisələrdə maliyyənin idarə edilməsinə yönəldilmiş bir fəa-
liyyət hesab edilir. O, əgər bir tərəfdən müxtəlif qanunlar və xüsusiyyətlərə malik sistem kimi çıxış 
edirsə, ümumilikdə götürdükdə firmaların ümumi idarəetmə sistemində fəaliyyət göstərən mühüm 
mexanizm kimi çıxış edir. İdarə olunan bir sistem kimi çıxış edən maliyyə menecmenti, eyni za-
manda dövlət tərəfindən tənzimlənməyə məruz qalaraq özündə əməkhaqqı, qiymət, vergi və bir 
sıra vasitələrlə tənzimlənir və əsas idarəetmə obyektinə çevrilir. Dövlətin maliyyə menecmenti 
sistemində tənzimləmə mexanizmlərini idarəetmə subyektlərinə maliyyə və vergi təşkilatlarını, 
bankları, sığorta şirkətlərini aid edə bilərik. Lakin maliyyə menecmentində əsas və idarəetmə 
subyekti mülkiyyətçi hesab edilir ki, o maliyyənin idarə edilməsi prosesində bütün qarşıya qoyulan 
hədəfləri və meydana çıxan problemlərin həllini nəzərə alaraq hərəkət edir. Maliyyə menecmenti-
nin məqsədi maliyyənin elə üsul və vasitələrinin tətbiq edilməsidir ki, burada ümumilikdə firma-
lara məhz çatmaq istədikləri məqsədlərə sahib olmaq üçün müvafiq imkanlar və şərait yaransın. 
Belə olduqda isə maliyyə sahəsində müəyyən məqsədlər formalaşır ki, bunlar aşağıdakılardan iba-
rətdir:  
 rəhbər işçilərin gəlirlərinin artırılması;  
 səhmdarların gəlirlərinin artırılması;  
 mənfəətin maksimumlaşdırılması;  
 müəssisənin stabil formada inkişafının daima təmin edilməsi. 
Sadaladığımız bu məqsədlərə müvafiq şəkildə maliyyə menecmentinin müəyyən vəzifəsi for-

malaşır ki, burada əsas məsələ müəssisələrin gəlirli fəaliyyət göstərməsi istiqamətində və təhlükə-
sizliyin yaradılması və minimum sərmayə qoyuluşlarının nəticəsində maksimum mümkün mən-
fəətin əldə edilməsindən ibarətdir.  

Maliyyə menecmentinin xarakteristikasının müəyyən edilməsi çox mühüm metodoloji amil he-
sab edilir. Bu öz növbəsində maliyyə menecmentinin xarakteristikasında maliyyə menecmenti sis-
teminin aşkar edilməsi və fəaliyyət meyarlarının təyin edilməsi üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Buna müvafiq olaraq qeyd edə bilərik ki, maliyyə menecmentinin metodoloji əsasının planlı 
iqtisadiyyat dövrünə məxsus xərc yanaşmasından qiymət fərqi nəzəriyyəsinə keçid hesab edilir ki, 
bu da müvafiq olaraq istehsalın inkişafına əsaslanmışdır. Bazar iqtisadiyyatı dövründə maliyyə 
menecmenti xarakteristikası yalnız müəssisələr çərçivəsində həll olunmur. Burada bir sıra məsə-
lələr banklarla, maliyyə-kredit və digər sığorta təşkilatları ilə dövlətin müəyyən strukturları ilə 
qarşılıqlı əlaqədə hesablaşmalar formasında inkişaf edir. Maliyyə menecmenti ümumi maliyyə sis-
temindən bir sıra funksiyaların icrasında iştirak edərkən digər prinsiplərinə uyğun gəlməlidir. Hər 
şeydən əvvəl, maliyyə menecmentinin bir sistem kimi fəaliyyət göstərməsi üçün müəyyən şərtlərin 
və şəraitin olması da zəruri hesab edilir ki, bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

• əmək bazarı;  
• sahibkarlıq fəaliyyəti;  
• kapital bazarı;  
• maliyyələşdirmə;  
• müəssisələrin dövlət qanunvericiliyinin tənzimlənməsi vasitəsilə fəaliyyət göstərməsi. 
Müasir dövrdə maliyyə menecmenti, iqtisadi sistemin əsas tənzimləyici vasitəsi kimi, maliyyə 

münasibətlərinin idarə edilməsi, həmçinin maliyyə resurslarının hərəkəti istiqamətindəki proses- 
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lərin tənzimlənməsində çox mühüm rol oynayır. Maliyyə menecmenti sisteminin xarakteristikası-
na nəzər salsaq görərik ki, maliyyənin idarə edilməsində əsas məsələ məhz maliyyə resurslarının 
düzgün formada idarə edilməsi ilə maliyyə mexanizmlərindən, metod və alətlərindən istifadə et-
məkdir. 
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Characteristics and functions of the financial management system 
Summary 

Some of the financial resources are concentrated in the firms' own treasuries, while others are 
concentrated in the accounts of various banks and firms. In modern times, the correct and efficient 
use of financial resources by enterprises plays a very important role in maintaining their financial 
stability and a sustainable place in a market economy. 
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STRATEJİ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ONUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 
Gündəlik dildə “strateji” sözü əhəmiyyətli olduğu vurğulanan istənilən ünsürlərlə birlikdə isti-

fadə edilir. Məsələn, “strateji qərar”, “strateji investisiya”, “strateji layihə” anlayışlarında strateji 
vurğusu əhəmiyyətli mənasını verən bir simaya çevrilir. Bunun qarşılığında, strategiya sözünün 
bəzən sadələşdirilərək qısamüddətli taktika və ya plan mənasında istifadə edildiyinə da rast gəlirik. 
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Əslində, strategiya yaratmaq üçün məntiq və sağlam düşüncə istifadə edilir. Sadə dildə desək, 
strateji idarəetməyə, məntiqli düşünüb uzunmüddətli, sağlam fikirli addımlar atmaq üçün istifadə 
olunan üsullar daxildir. Strateji idarəetmə indiki vaxtda, tarixi hadisələr, təbiətdən nümunələr, keç-
mişdə müvəffəqiyyətli olan tətbiqlər və akademik işlərin ortaya çıxardığı təcrübədən faydalanaraq 
həyata keçirilir. Bu çərçivədə siyasətlər yaratmaq və lazımlı qərarlar verərək müəyyən olunmuş 
yol xəritəsinə uyğun hərəkət etmək lazımdır .  

Strategiya bir məqsədə çatmaq üçün istifadə ediləcək yol xəritəsi, siyasət və taktikalar kimi də 
təyin oluna bilər. Strategiya məqsədə aparan bütün fəaliyyətləri əhatə edən bir çərçivədir. Burada, 
“məqsəd” gələcəkdə çatılması xəyal edilən həyəcanverici bir vəziyyətdir. Strateji idarəetmə isə, 
lazımlı siyasəti və prosesləri ehtiva edən bu yol xəritəsini müvəffəqiyyətlə tətbiq edən məqsədə 
çatmaqdır. Strategiyanı meydana gətirmənin kökündə faydalı variantları, alternativ həlləri çıxar-
maq yatır. Fərqli variantlar arasından seçilən bir strategiya kimi, rədd edilən variantların keyfiyyə-
tinə də baxılmalıdır. Əgər rədd edilən variantlar, seçilənlə müqayisə edilə bilməyəcək qədər pis-
dirsə, strategiyanın yaradılması prosesinin kifayət qədər yaradıcı olmadığını demək olar. Belə bir 
strategiyanın tətbiqdə müvəffəqiyyətsiz olma riski çox yüksəkdir.  

Əslində strategiyaya təkan verən şey bir məqsədə çatma qətiyyətliliyi, yəni o məqsədə çatma 
iradəsidir. Bu iradə olmadan strategiya sona qədər müvəffəqiyyətli ola bilməz. 

Strateji məlumat toplama (kəşfiyyat), hər kəsin baxdığına baxıb kimsənin görə bilmədiyini gör-
mə işi tələb edir. Strategiyanın yaradılması (istiqamət), məqsədə çatmaq üçün lazımdırsa başqala-
rına çətin gələn riskli addımları ehtiva edən bir yol xəritəsini təyin etməkdir. Strateji hərəkət (icra-
at) yol xəritəsini tətbiq etmək üçün bütün resursları səfərbər edərək və effektiv bir şəkildə məqsədə 
çatmaqdır. Bu üç addım bir-biri ilə uyğun bir şəkildə icra olunduğu təqdirdə strateji idarəetmə 
tsikli tamamlanır və vəziyyət qiymətləndirməsi üçün təkrarən məlumat toplama nöqtəsinə gəlinir.  

Strategiyalar fərziyyələr və qorxular üzərinə qurulduğu üçün qeyri-müəyyənlik və yanılma 
payından ibarət olur. Gözlənilməz hadisələr də ən uyğun strategiyanın həyata keçirilməsinə maneə 
törədib onu müvəffəqiyyətsizliyə apara bilər. Qədim deyimlə desək “çətinlik oyunu pozur”. Yəni 
hesaba qatılmamış güclər ortaya çıxaraq strategiya prosesini başa çatdıra bilər. Bu səbəblə kəş-
fiyyat və uzaqgörənlik işlərinin həqiqi dünyanı yaxşı təmsil etməsi, strategiya planının elastik və 
dəyişən şərtlərə uyğunlaşma qabiliyyətinə sahib olması lazımdır. Strategiya çox vaxt ən güclü eh-
timala görə hazırlanır. Ancaq, bütün ehtimallar araşdırılsa da bəziləri gözardı edilə bilər. Əhə-
miyyətli inkişaflara görə, çox vaxt mövcud strategiyanın yenilənməsi, ya da tamamilə dəyişdiril-
məsi lazım ola bilər. Bir şirkətin strategiyası həqiqi və yaşayan bir plan olmalıdır. Vaxtaşırı gəlib 
çatılan nöqtədəki şərtlərə görə nəzərdən keçirilib yenilənməlidir.  

Taktika, strategiya tətbiq olunarkən istifadə edilən texniki həll üsullarına verilən addır. Stra-
tegiya fərqli taktika ehtiva etsə də, yalnız onlarla məhdudlaşmamışdır. Məsələn, “sağ göstərib, sol 
vurmaq” və ya “ucuza alıb baha satmaq” taktika ola bilər. Taktika, hərəkət əsnasında bilinən bir 
üsulun doğru tətbiqi ola bilər. Halbuki strategiya, doğru taktikaları və siyasətləri ehtiva edən xüsusi 
bir yol xəritəsidir və hərəkətdən əvvəl edilən işləri də əhatə edir. Strategiya, siyasət və taktikaları 
istifadə edərək doğru addımları atmaqdır. 
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Стратегическое управление - это процесс управления, который гарантирует, что органи-

зация разрабатывает правильные стратегии для достижения своих целей, оценивает эффек-
тивное применение этих стратегий и определяет, движутся ли они к своим целям правиль-
но, оценивая при этом результаты деятельности. 
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The essence of strategic management and its features 
 

Summary 
Strategic management is the management process that ensures that an organization develops 

the right strategies to achieve its goals, evaluates the effective application of these strategies, and 
determines whether they are moving towards their goals by evaluating the results. 
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İQTİSADİYYATIN İNNOVASİYALI İNKİŞAFININ İNSTİTUSİONAL-HÜQUQİ  
ƏSASLARI 

 

“Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu - sənaye mülkiyyəti obyekti - insanın 
əqli fəaliyyətinin nəticəsi olan ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi, ixtira - sənayenin və 
təsərrüfatın digər fəaliyyət sahələrində konkret problemin praktik həllinə imkan verən, patent qa-
biliyyəti şərtlərini ödəyən yeni həll, faydalı model - istehsal vasitələrinin və istehlak əşyalarının, 
yaxud onların tərkib hissələrinin konstruktiv həlli, sənaye nümunəsi - məmulatın yeni zahiri gör- 
kəmini müəyyən edən bədii və ya bədii-konstruktiv həlli, patent - ixtira, faydalı model və sənaye 
nümunəsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən mühafizə sənədidir.  

Sənaye mülkiyyəti obyektlərinə hüquqlar dövlət tərəfindən qorunur və patentlə təsdiq edilir. 
Patent, sənaye mülkiyyəti obyektinə müəllifliyi və ilkinliyi təsdiq edir və onlardan istifadə etmək 
üçün müstəsna hüquq verir. İctimai mənafeyə, humanizm və əxlaq prinsiplərinə zidd olan ixtira, 
faydalı model və sənaye nümunəsi patentlə mühafizə edilmir.  

Azərbaycan Respublikasının sənaye mülkiyyəti sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı sə-
naye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirir, sənaye mül-
kiyyəti obyektləri barəsində hüquqi və fiziki şəxslərdən iddia sənədlərini qəbul edir, onları eksper-
tizadan keçirir, sənaye mülkiyyəti obyektlərini Dövlət reyestrində qeydə alır, patent verir, rəsmi 
məlumatları nəşr edir, patent müvəkkillərinin attestasiyasını və qeydiyyatını aparır.  
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Ölkə qanunvericiliyinə görə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxsləri öz vəzifələ-
rini yerinə yetirərkən və həmin orqanla əmək münasibətlərinə xitam verildikdən sonra 1 il ərzində 
patent barəsində iddia sənədi verə bilməzlər.  

Sənaye mülkiyyəti obyekti barəsində iddia sənədinin verilməsi, onun ekspertizası, patentin ve-
rilməsi, həmçinin patent müvəkkillərinin attestasiyası, 38 qeydiyyatı və fəaliyyəti ilə bağlı müba-
hisələrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının Apellyasiya komissiyasında baxılır. Apellyasiya ko-
missiyasının qərarından qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə şikayət verilə bi-
lər. - Patent haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən 
Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan, ali təhsili olan, Azərbaycan Respublikasının 
dövlət dilini bilən, patent müvəkkillərinin Dövlət reyestrində qeydiyyata alınan Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı patent müvəkkili ola bilər.  

Patent müvəkkili Azərbaycan Respublikasının ərazisində sənaye mülkiyyəti obyektlərinə pa-
tentin alınması və onun qüvvədə saxlanılması işlərinin aparılmasında vəkalət verən şəxsə kömək-
lik göstərir, sənaye mülkiyyəti obyektləri üzrə hüquqların reallaşdırılmasında lisenziya müqavilə-
lərinin bağlanması zamanı onu təmsil edir, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, məhkəmədə və-
kalət verənin mənafelərini müdafiə edir və səlahiyyətləri çərçivəsində işləri yerinə yetirir. Onu da 
qeyd edək ki, patent müvəkkili patent sahibi və sənaye mülkiyyəti obyektinin müəllifi ola bilməz. 
İxtiranın patent qabiliyyəti şərtlərindən danışarkən, ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, aşağıdakı 
obyektlər ixtira sayıla bilər:  
 qurğu; 
 metod;  
 maddələr;  
 mikroorqanizm ştammı;  
 bitki və heyvan hüceyrələri. 
Ölkənin qanunvericiliyinə görə, yeni, ixtira səviyyəli olan və sənayedə tətbiq edilə bilən ixtira 

obyektinə hüquqi mühafizə verilir. Əgər ixtira mövcud bilgilər məcmusunda bir hissəni təkrarla-
mırsa, yeni sayılır. Mövcud bilgilər məcmusuna ixtira barəsində iddia sənədinin verildiyi günə 
kimi dünyada hamıya müyəssər olan məlumatlar aid edilir. 
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Изучение инновационного бизнеса следует начинать с ряда общих аспектов. В мировой 
экономической литературе «инновации» трактуются как отражение потенциального науч-
но-технического прогресса в новых продуктах и технологиях.  
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Summary 
The study of innovation business should begin with a number of general aspects. In the world 

economic literature, “innovation” is interpreted as the reflection of potential scientific and techno-
logical progress in new products and technologies. 
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Bildiyimiz kimi, Milli İnnovasiya Sisteminin səmərəli fəaliyyəti onun müvafiq komponentlər-

dən təşkil olunmasından asılıdır. Aparılmış araşdırmalara əsasən MİS aşağıda adları qeyd edilən 
beş hissədən ibarət olur: 

1. Yaradıcı -bilik formalaşdıran bölmə; 
2. Texnologiya transferi bölməsi; 
3. Maliyyə bölməsi; 
4. Müvafiq işçi heyətinin hazırlanması bölməsi; 
5. İstehsal bölməsi. 
MİS-in xüsusiyyətləri innovasiyaların inkişaf perspektivlərindən və modellərindən birbaşa şə-

kildə asılı olur. Dünyanın məşhur tədqiqatçıları MİS-in xüsusiyyətləri haqqında müxtəlif və fərqli 
yanaşmalar irəli sürmüşlər. Bir sıra alimlər MİS-i iki növə, bəziləri innovasiya fəaliyyəti ilə əla-
qədar 6 növə, başqa tədqiqatçılar isə xarici bazardakı vəziyyətinə və daxili bazar tutumuna görə 7 
növünün olduğunu vurğulayırlar. 

T.Y.Mikuşeva, V.V.İvanov və A.V.Zverev öz əsərlərində aşağıda qeyd edilən 4 növ innova-
siyanın inkişaf modelinin olduğunu bildirmişlər: 

1. Elm sahəsində iri layihələrin reallaşdırılmasını təşkil edən ölkələr (Fransa, Böyük Britaniya 
və ABŞ); 

2. İnnovasiya infrastrukturunu genişləndirmək və inkişaf etdirməklə yeni bilik və texnologiya-
ların yaradılmasını həvəsləndirən ölkələr (Cənubi Koreya və Yaponiya kimi ölkələr); 

3. Ölkədə yeni bilik və texnologiyaların diffuziyasını sürətləndirmək məqsədilə müvafiq mühi-
tin formalaşdırılması, iqtisadiyyatda mövcud olan bütün bölmələrin fəaliyyətlərinin təkmilləşdi-
rilməsinə şərait yaradan ölkələr (İsveçrə, Almaniya və İsveç kimi ölkələr); 

4. İnnovasiyaların inkişafında mühüm  rol oynayan faktorlardan yararlanmaqla müasir  tələb-
lərə cavab verən sənayeləşmə mühitinin formalaşmasına şərait  yaradan ölkələr (Hindistsn və Çin). 

Bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrdə MİS-in problemlərini aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar: 
- innovasiyanın bütün mərhələlərinin reallaşdırılması məqsədilə zəruri olan sistemli və düşü-

nülmüş şəkildə hazırlanmış hüquqi bazanın yoxluğu (birbaşa dövlət maliyyələşməsi) və dolayı 
mexanizmlərin (vergi güzəştləri, dövlət zəmanəti), innovasiya  infrastrukturu ilə əlaqədar müvafiq 
normaların yoxluğu); 
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- daxili bazarda effektiv tələbin ,müasir texnologiyaların və innovasiyaların məhdudluğu, real 
iqtisadiyyatda tətbiq imkanlarının azlığı, elmi və texnoloji fəaliyyətlərin  nəticələrinin zəifliyi; 

- innovasiya infrastrukturunun fərdi elementlərinin dəstəklənməsi məqsədilə, innovasiya və sa-
hibkarlıq layihələrinin, vençur kapitalının, habelə firmaların artım zamanı dəstəklənməsi üçün 
xüsusi maliyyələşdirmə mexanizminin yoxluğu, innovativ sığorta investisiyasının, texnoloji  ava-
danlıq və aparatura lizinqinin mövcud olmaması; 

- elmi və texnologiya inkişafı saəsində dövlət prioritetlərinin təkmilləşdirilməsi mexanizminin 
yoxluğu; 

- tədqiqat institutları, təhsil müəssisələri və istehsal müəssisələri arasında əməkdaşlıq əlaqələ-
rinin zəifliyi; 

- innovasiya menecmenti və innovasiyaların kommersiyalaşdırılması müasir formalarının yox-
luğu; 

- iqtisadiyyatda mövcud olan aparıcı firmalar tərəfindən innovasiya fəaliyyəti səviyyəsinin 
aşağı olması; 

- biznes müəssisələrinin innovasiya fəaliyyətlərini məhdudlaşdıran iqtisadi amillərin mövcud-
luğu və bu fəaliyyətlərin genişləndirilməsi məqsədilə lazımi maliyyə vəsaitinin azlığı, innovasiya 
xərclərinin və riskinin yüksək olması, bu sahələrə yatırılan investisiyalardan mənfəət əldə edilməsi 
müddətinin uzun olması; 

- yeni texnologiyalar və bazar imkanları haqqında lazımi informasiyaların olmaması, xüsusilə 
də yüksək gəlir gözlənilən investisiyalar haqqında məlumatların azlığı; 

- insanlar və vətəndaşlar arasında innovasiya mədəniyyət səviyyəsinin aşağı olması. 
Ölkələr əldə edilmiş texnologiyalardan maksimum yararlanmaq məqsədilə daxili firmalarda 

texnologiyaların diffuziyası məqsədilə lazımı tədbirlər həyata keçirməlidir. Belə tədbirlərə infor-
masiya, təlim, standartlaşdırma, sınaqdan keçirməyə, keyfiyyətə nəzarətin artırılması məqsədilə 
müvafiq şəbəkənin yaradılması misal ola bilər. 

Çox vaxt inkişaf etməkdə olan ölkələrin əksəriyyətində firmaların inkişaf səviyyələri müxtəlif-
dir. Bəzən isə hətta texnologiyaların istifadəsində belə müxtəliflik müşahidə olunur. 

MİS-in inkişafında mühüm rol oynayan amillərdən biri, bəlkə də birincisi ölkədə innovasiya 
mühitinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində dövlətin reallaşdırdığı siyasətlərdir. 
Dünya ölkələrinin inkişaf strategiyalarını araşdırdıqda innovasiyaların inkişafı və təkmilləşdiril-
məsi ilə əlaqədar fərqli siyasətlər yürütdükləri aydın olur. Həmin ölkələrdə innovasiya siyasətinin 
istiqamətləri və xüsusiyyətləri bir -birlərindən fərqlənir və hər bir dövlətin prioritet verdiyi məsə-
lələrə əsaslanır. Misal üçün qeyd etmək olar ki, Norveç, Yaponiya, Hindistan kimi ölkələrdə döv-
lətin innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri Milli innovasiya sisteminin tərkib hissələrinin fəa-
liyyətlərinin optimallaşdırılmasıdır. Bu məqsədlə həmin ölkələrdə innovasiya sektorunda me-
necment və strategiyanın reallaşdırılması, habelə dövlət sistemindəki mövcud olan təşkilatların 
optimallaşdırılması həyata keçirilir. Finlandiya və ABŞ kimi ölkələrdə universitetlər ilə sənaye 
müəssisələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi əhəmiyyətli hesab olunur. Bu səbəbdən də hə-
min ölkələrin dövlət siyasətlərində elmi və texnoloji layihələr sahəsində biznes sektorunda əmək-
daşlıqların genişləndirilməsi prioritet hesab olunur. İsveçrə, İngiltərə və Slovakiya kimi ölkələrdə 
fundamental tədqiqatların genişləndirilməsi məqsədilə, habelə Finlandiya və İsrail kimi ölkələrdə 
texnologiya , innovasiya və elm sahələrində tədqiqat və işləmələrə böyük həcmli  maliyyə vəsai-
tinin cəlb edilməsi məqsədilə dövlət və özəl sektorun stimullaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər 
nəzərdə tutulmuşdur. Bundan  əlavə Çin, Hisdistan, Malayziya və İrlandiya kimi ölkələrdə inno-
vasiya sektorunun inkişafında xarici investisiyaların aktivliyinin artırılması mühüm məqsəd hesab 
edildiyindən, xüsusilə də özəl sektorun innovasiya potensialının gücləndirilməsi və inkişafı məq-
sədilə xarici kapitaldan istifadə prioritet məsələlərdəndir. Bir sıra ölkələr elmi-tədqiqat sektorunun 
səmərəli fəaliyyətini MİS-in təkmilləşdirilməsində mühüm amil hesab etdiklərinə görə elmi işlərin 
nəticəliliyinin artırılması məqəsdilə Yaponiya, Danimarka, Almaniya və Yeni Zelandiya kimi öl-
kələrdə elm sahəsinin birbaşa şəkildə innovasiya istiqamətli olmasına lazımi şəraitin yaradılması 
innovasiya siyasətinin əsasını təşkil edir. 

MİS-in səmərəli fəaliyyəti aşağıdakı şərtlər çərçivəsində mümkün hesab edilir: 
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- innovasiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün lazımı miqdarda texnoloji və intellektual poten-
sialın mövcudluğu; 

- innovasiya şəbəkəsində mövcud olan iştirakçıların davamlı olaraq artımı və başqa qrupların 
əhatə olunması; 

- innovasiyanın inkişafı məqsədilə formal və qeyri-formal tərkib hissələrinin əhatə olunması; 
- ölkə daxilində MİS-ə olan tələbin yaradılması (firmalar və fiziki şəxslər tərəfindən); 
- innovasiya prosesində istifadə olunacaq maliyyələşmə mənbələrinin kifayət qədər olması 

məqsədilə ölkənin iqtisadi inkişafının artırılması; 
- tədqiqat işlərində əldə olunan nəticələrin kommersiyalaşdırılması məqsədilə innovasiyalar 

haqqında informasiya bazasının genişləndirilməsi; 
- müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinə aktiv cəlb edilməsi məqsədilə müvafiq həvəsləndirmə 

siyasətlərinin icrası; 
- elmi-tədqiqat institutları ilə sənaye müəssisələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi məqsə-

dilə müştərək internet saytının yaradılması. 
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BİZNES-İNKUBATORLARI KİÇİK BİZNESİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ   
İNNOVATİV STRUKTUR ELEMENTİ KİMİ 

 
İnnovasiyaların  tətbiq edilməsinin vacibliyi 
İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, öz fəaliyyətinin innovativ inkişaf 

üzərində qurulması ölkədə biznes mühitinin aktivləşməsinə, yeni strateji hədəflərin yaranmasına,  
yeni məhsul və xidmətlərin işlənib hazırlanmasına səbəb olur. Rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı 
iqtisadi inkişafa sahib olmaq üçün struktur dəyişikliklərinin əsasını innovasiya strategiyası və regi-
onların elmi-texniki siyasəti təşkil etməlidir. Məhz bu hədəflərin həyata keçirilməsi üçün  qabaqcıl 
texnologiyaların geniş yayılmasını təmin edən bazar mexanizmlərindən istifadə etməklə, ölkədə 
innovasiya layihələri və onların həyata keçirilməsi nəticəsində  innovativ biznes sistemi yaratmaq-
la  rəqabət qabiliyyətli bazara sahib olmaq olar. 

“Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının isteh-
salına dair” (6 dekabr 2016-cı il) Strateji Yol Xəritəsində 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzun-
müddətli baxışa nəzər saldıqda, ölkədə iqtisadi  inkişafın davamlılığını təmin etmək üçün müəssi-
sələr qabaqcıl təcrübələrə əsaslanan keyfiyyətli biznes təlimləri təşkil etməklə, peşə təhsili siste-
mini KOS-un ehtiyaclarına uyğun qurmaqla, biznes sektorunun elmi-texniki inkişafı təmin edi-
ləcəkdir. Bu baxımdan, startaplara biznes ehtiyaclarına uyğun (idarəetmə təlimlərindən investor-
lara çıxış məqsədilə şəbəkələşmə təlimlərinə qədər) məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi üçün yeni 
biznes inkubatorları yaradılacaqdır (1).  

Kiçik biznesin, xüsusən də dayanıqlı böyümə potensialına malik kiçik innovativ müəssisələrin 
sürətlə inkişafı və dəstəklənməsi üçün biznes inkubatorları ən vacib vasitələrdən biridir.  

Biznes-inkubatorlarının xarakteristikası 
Biznes-inkubatoru yeni yaranmış və inkişaf mərhələsində olan müəssisələrə güzəştli şərtlər, 

rabitə, ofis avadanlığı, lazımi avadanlıq, məsləhət xidmətləri və kadr hazırlığı  da daxil olmaqla 
bir sıra xidmətlər və mənbələr təqdim etməklə kiçik biznesin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradan 
təşkilati-idarəetmə modelidir (2). Ümumiyyətlə, müəssisənin biznes-inkubatorda fəaliyyəti 3-5 il 
davam edir. Biznes-inkubatorunun fəaliyyət müddətinin az olmasına  baxmayaraq, biznesin baş-
lanğıc mərhələsində xərclərin aşağı salınmasına, regionların iqtisadi aktivliyinin yüksəldilməsinə, 
kiçik müəssisələrin yaradılmasına, rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, bütövlükdə biznesin inno-
vasiya yönümünün təmin edilməsi və s. bu kimi problemlərin həllinə kömək edir.  

Müasir şəraitdə biznes inkubatorların üstünlükləri və mənfi cəhətləri 
Biznes-inkubatorların xarakteristikasından onun müəssisələrə  güclü bir başlanğıc əldə etmək 

üçün verə biləcəyi bəzi üstünlükləri artıq görünür. Biznes-inkubatorla əməkdaşlığın əsas üstün-
lüklərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

• münasib icarə qiyməti. Təşkilatların büdcədən və ya özəl investorlar tərəfindən maliyyələşdi-
rilməsi hesabına əldə edilir. Çox vaxt kirayənin birinci ili iş adamına tamamilə pulsuz başa 
gəlir; 

• güzəştli şərtlərlə verilən məlumat və məsləhət xidmətlərinin geniş siyahısı. Əslində, bir MMC 
və ya fərdi sahibkar biznes inkubatorunun infrastrukturunu pulsuz olaraq və ya minimum qiy-
mətə, özünün yaradılmasına pul xərcləmədən istifadə etmək imkanı əldə edir; 

• müəyyən bir işin mövzusuna yaxın bir mühitə giriş təmin etmək. Burada söhbət bazarın bu 
seqmentinin digər iştirakçılarından, bu sahədə çalışan təhsil və tədqiqat təşkilatlarından və s.-
dən gedir. 

Biznes inkubatorları, inkişafının ilkin mərhələsində kiçik və orta sahibkarlığa kömək edən bü- 



176 

töv bir infrastruktur  olduğu üçün, biznes- inkubatorlarında olan müəssisələrin 100 faizindən 85 
faizi fəaliyyətinin ilk ilindən sonra da fəaliyyətini davam etdirir. Bir çox inkubatorlar rəqəmsal 
təhsil, yaşıl texnologiyalar, milli təhlükəsizlik, qida və s. xarakterli  xüsusi sənayelərə yönəldildiyi 
üçün,  daim özlərinin  hədəf resursları və təcrübələrini təklif etməyi bacarırlar. 

Biznes  inkubatorlarının sadalanan müsbət tərəfləri ilə yanaşı onların çatışmazlığı da  mövcud-
dur.  

• Bu qədər ciddi dəstək alan biznes, həm təşkilati, həm də idarəetmə baxımından özünün tam 
hüquqlu bir quruluşunu yaratmır. Nəticədə, bu yardım olmadan bazarda müstəqil və rəqa-
bətli olmağı dayandırır. 

• Biznes-inkubatorunun başqa bir çatışmayan cəhəti,  təcrübəsiz iş adamlarının hüquqi sava-
dının aşağı olması ilə əlaqədardır.Bunun nəticəsi isə onların təklif etdikləri ideyaların hüquqi 
müdafiəsizliyi olur. Biznes inkubatorun strukturları bu halda potensial uğurlu startap haq-
qında məlumat mənbəyi kimi çıxış edirlər. 

• Digər çatışmayan xüsusiyyətlərindən biri də öyrənməyə çox vaxtın sərf edilməsi və eyni 
zamanda inkubatorun təyin etdiyi cədvələ uyğun hərəkət edilməsidir. Bir çox inkubator bir 
ildən iki ilə qədər davam edir, üstəgəl bir çox təlim və seminarlar, inkubatorun təyin etdiyi 
cədvələ riayət olunmalıdır. Bu zaman isə çox şey öyrənməklə yanaşı, eyni zamanda çox vaxt 
sərf ediləcəkdir. 

Biznes inkubatorlarının kiçik biznesi dəstəkləməsi mexanizmləri 
Biznes inkubatorları kiçik müəssisələrə əsasən  üç mexanizm-buferizm (müvəqqəti məlumatla-

rın saxlanması üçün buferin istifadəsini nəzərdə tutan kompüterlərdə və digər hesablama cihazla-
rında məlumat mübadiləsinin, xüsusən məlumatların daxil edilməsi və çıxarılmasını təşkil etmək 
üsulu), birləşmə və kuratorluq vasitəsilə təsir edir.   

Buferizasiya vasitəsi ilə inkubatorlar gənc firmaları rəqabətdən və xarici təhlükələrdən qoruyur. 
Məsələn, ümumi biznes xidmətləri xərcləri kompensasiya etməyə kömək edir. 

Birləşmə firmaları xarici resurslar, bilik və sosial kapital ilə birləşdirir. Bura mentorlar, sənaye 
təcrübəsi olan investorlar,  ilk alıcı  və təchizatçılarla şəbəkə qurmaq daxildir (3). 

Biznes-inkubatorunun uğuru cəmiyyətdən cəmiyyətə çox fərqli ola bilər. Bir araşdırmada qeyd 
edildiyi kimi, “sadəcə bir regionda müvəffəqiyyətli inkubatorların kopyalanması, digər regionda 
inkubatorların uğuruna gətirib çıxara bilməz” (4). Birincisi, inkubatorun hər hansı biznesi  dəstək-
ləməsi, cəmiyyətin  növündən - kənd və ya şəhərdən - və bu cəmiyyətdəki müəssisələrin ehtiyacla-
rından asılı ola bilər.  

Araşdırmalar göstərir ki, inkubatorlar yüksək ixtisaslaşmış şəhər və ya çoxşaxəli kənd yerlərin-
də firmaların sağqalma ehtimalını daha da artırır (5). Sənayecə güclü ixtisaslaşmış  şəhərlərdə fir-
malar bilik yayılmasından, resurs paylaşımından, daha əlçatan ofis yerindən və daha yaxşı resurs 
uyğunluğundan faydalanırlar. Bu sahələrdəki firmalar şiddətli rəqabət və yerli sıxlıqdan əziyyət 
çəkə bildikləri üçün, inkubatorlar gənc firmaların qorunmasına və dəyərli iş əlaqələrinin qurulma-
sına kömək edə bilər. 

Kənd təsərrüfatında bu daha fərqlidir. İnkubasiya edilmiş firmalar kiçik sənaye ixtisaslaşmasına 
malik olmayan kənd yerlərində firmalardan daha çox yaşamaq şansına malikdirlər. Bu baxımdan 
buferizm və körpü birləşməsi mexanizmi daha əlverişli hesab edilir. 

 
Nəticə 

Biznes-inkubatorlarının uğurlu fəaliyyətinin ən önəmli şərti  mövcud iqtisadi şəraitin uyğun-
luğu və xarici mühitin dəyişən şərtlərinə tez reaksiya verə bilməsidir. Biznes inkubatorlarının in-
kişafını tənzimləmək üçün bu dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsində müəyyən qaydalara riayət 
olunması məqsədəuyğundur: 

1.Biznes inkubasiyası sahibkarlığı dəstəkləməyin ən təsirli yollarından biri olaraq qəbul edil-
məlidir. “Sahibkarlıq inkubasiyası” prosesi innovativ ideyalar və məhsullar hazırlayan şirkətlər 
üçün yeni başlayan işlərə kömək etməyi hədəfləməlidir. 

2.Biznes inkubatorları yeni başlayan şirkətlərin inkişafı, böyüməsi və bazarda yüksək sağqalma 
dərəcəsi olan müəssisələrin böyüməsi üçün bir vasitə olmalıdır. Bunun üçün inkubasiya dövründən 



177 

keçən müəssisə özünü saxlamalı, istehsal sahəsinə, yaxşı qurulmuş istehsal proseslərinə, forma-
laşmış bir məhsul xəttinə malik olmalıdır. Bunun üçün biznes inkubatoru özünün 3-5 illik  iş pla-
nını hazırlamalıdır.    

3. İnnovativ sahibkarlığa maliyyə dəstəyi çərçivəsində özəl strukturların biznes-inkubatorların 
maliyyələşdirilməsindəki iştirakını genişləndirmək üçün müəssisələrin inkişafının erkən mərhələ-
lərində maliyyələşdirilməsinə özəl investorların cəlb edilməsi yolu ilə regional inkişaf  fondları 
yaratmaq lazımdır. 
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ƏSAS  İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Əlverişli investisiya mühitinin formalaşması və inkişafı investisiya bazarının genişlənməsi, tex-
nika və texnologiyaların daha da genişlənməsi, həmçinin şirkətlərin investisiya imkanlarının artması 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.İnvestisiya fəaliyyətinin müasir metodlarını, prinsiplərini və mexa-
nizmlərini dərindən bilmək və onlardan praktikada geniş istifadə etmək müəssisələrin  keyfiyyətcə 
yeni iqtisadi təkmilləşmə prosesinə keçmə imkanını sürətləndirir. Bazar əlaqələrinin inkişafı müəs-
sisələrin  investisiya fəallığının artırılmasını tələb edir. Bu baxımdan  dövlət dəstəyi ilə bərabər, 
müəssisələrin özlərinin xüsusi yatırımları investisiyaların əsas mənbəyinə çevrilməlidir.  

Müasir dövrdə cəmiyyətin artmaqda olan sosial-iqtisadi tələbatının ödənilməsi, mövcud isteh-
sal potensialından daha  səmərəli istifadə, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsala tətbiqi 
və digər yeniliklər investisiya qoyuluşlarından asılıdır. Bütün bunlar cəmiyyətdə investisiya qoyu-
luşlarının əhəmiyyətinin daha da artmasına səbəb olur. Müasir dövrdə demək olar ki, bütün ölkə-
lərin iqtisadiyyatında rəqabətqabiliyyətliliyə nail olmaq üçün bu sahədə iqtisadi nailiyyətlərin əldə 
edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələ qloballaşmanın dərinləşdiyi bir şəraitdə öz  akti-
allığını  qoruyub saxlayır. Belə ki, əlverişli investisiya mühitinə malik olan milli  iqtisadiyyatlar  
beynəlxalq bazara daha çox fayda götürən və güclü subyekt kimi qoşulduğu halda, müvafiq para-
metrlər üzrə zəif olan dövlətlər əsasən istehlakçı kimi çıxış edirlər.  

Beynəlxalq bazarlarda iştirak səviyyəsi baxımından kiçik dövlətlərin iştirakının dayanıqlığının 
təmin edilməsində investisiyalar obyektiv xarakter daşıyır. Müasir dövrdə makroiqtisadi tarazlıq və 
davamlı sosial-iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edən, həmçinin dövlət və özəl təsərrüfat subyektlərinin 
rəqabətə davamlılığını  təmin edən əsas elementlərdən biri məhz investisiya mühitidir. Azərbaycan 
iqtisadiyyatının inkişafı da əhəmiyyətli dərəcədə əlverişli investisiya mühitindən asılıdır. Qeyd et-
mək lazımdır ki, uzunmüddətli dövrdə firmaların səmərəli fəaliyyəti, onların yüksək inkişaf tempinin 
davamlılığı və rəqabət qabiliyyətinin yüksək  olması onların investisiya aktivliyi və investisiya mühi-
tinin genişliyi ilə müəyyən olunur. İnvestisiya fəaliyyətinin reallaşdırıması ilə bağlı kompleks məsə-
lələr investisiya strategiyalarının əsaslandırılması, məqsədli yönəldilmiş real investisiyalaşdırılma 
və balanslaşdırılan maliyyə investisiyası portfelinin formalaşmasında səmərəli istiqamətin seçilib 
tapılmasında nəzəri və praktiki təcrübələr sahəsində dərin elmi biliklərə malik olmağı tələb edir. 
Yaxın gələcək üzrə investisiya siyasəti əsasən nəqliyyat, elm və texnika, kənd təsərrüfatı istehsalı və 
sənaye istehsalı, istehsalın texnoloji strukturunun yaxşılaşdırılması, yüksək emal səviyyəli məhsul-
ların həcminin  artırılması, məhsul, əmək və maliyyə vəsaitlərinin sərbəst hərəkəti əsasında investi-
siya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilməlidir. Ölkənin maliyyə resurslarının məhdudluğu-
nu nəzərə alaraq, vəsaitlərin yüksək səmərə vəd edən innovasiyalı layihələrə, xarici bazarlara çıxış 
imkanları olan məhsulların istehsalına, effektli layihələrin himayə edilməsinə yönəldilməsi daha 
məqsədəuyğundur. İnvestisiya  xərclənən hər manat üzrə daha çox əmtəə istehsalına və milli gəlir 
artımına əlverişli mühit yaradılır. İnvestisiya mühiti əsas fondların təkrar istehsalına, həmçinin mad-
di istehsalın inkişafına kapital yatırımları şəklində reallaşdırılır.  

Mövcud  təcrübədə  investisiya siyasətinin bir istiqaməti də xarici investisiyaların ölkəyə cəlb 
edilməsi ilə bağlı tədbirlər planının reallaşdırılmasıdır. Sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsi, 
onun rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi üzrə dövlət tənzimlənməsinin, beynəlxalq təcrübəyə 
uyğun olaraq xarici investorları cəlb edən investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə tək-
mil tənzimləmə və hüquqi bazanın mövcud olması vacib məsələlərdəndir. Qeyd olunan hədəflərə 
çatmaq üçün dövlət və sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi rəqabətqabiliyyətliliyin və 
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ixrac imkanlarının daha da genişləndirilməsi, sahibkarlara dövlətin dəstəyi mexanizminin forma-
laşdırılması, elektron dövlət xidmətlərinin göstərilməsi üzrə kompleks tədbirlər həyata keçirmək 
olduqca vacibdir.  

Ölkəmizdə rəqabət şəraitinin daha da təkmilləşdirilməsi maliyyə və real sektorlar arasındakı 
qarşılıqlı müvazinət nöqtəsinin tapılması ilə mümkündür. Belə ki, tam rəqabət mühitində iqtisa-
diyyata motivasiya verməklə yerli əmtəə və xidmətlərin rəqabət hazırlığını çoxaltmaq olar. Ölkədə 
rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması tam təkmil, sağlam rəqabət qanunvericiliyinin müstəqil  fəa-
liyyət göstərən rəqabət orqanı tərəfindən tətbiq edilməsi, rəqabətin inkişafındakı maneələri aradan 
qaldıra bilən və inhisarçılığa qarşı olan iqtisadi siyasətin reallaşdırılmasını tələb edir. Ölkədə rə-
qabət qanunvericiliyinin pozulması üzrə faktların araşdırılması və aşkarlanmış qanun pozuntuları 
üzrə qərarların qəbulu fərqli hərəkət xətti olduğundan onların ixtisaslaşması olduqca vacibdir.  

Dövlət elektron xidmətlərin yaradılmasını böyütməklə, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafını dəs-
təkləyə və bununla da ümumi iqtisadi gəlirliliyin çoxaldılmasını təmin edə bilər. Həmçinin dövlət 
satınalmaları böyük ölçülü olduğundan, əmtəə və xidmətlərin satınalma  imkanlarının  təkmil- 
ləşdirilməsi, həmçinin dövlət satınalmaları mərhələsinin sürət və gəlirliliyinin artırılmasının təmin 
edilməsi biznes mühitinə müsbət təsir göstərən amillərdəndir. Bunlardan başqa, dövlət satınalma-
larının böyük ölçüdə olduğundan istifadə edərək, dövlət tenderləri üzrə müvafiq normativlərin in-
kişafı ölkədə fəaliyyətdə olan yerli şirkətlərə, o cümlədən, kiçik və orta sahibkarlara əlavə dayaq 
kimi xarakterizə olunur. Dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı, biznes və investisiya  mühitinin inki-
şafı üzrə tədbirlərin səmərəliliyini müəyyən edir. 

Respublikamızda həyata keçirilən investisiya siyasəti iqtisadiyyatın əsaslı şəkildə inkişafına, 
onun strukturunun daha da yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır. Müəssisənin əsas vəsaitlərinə qo-
yulmuş investisiyaların istiqamətlərinə baxdıqda müəyyən etmək olur ki, vəsaitlər başlıca olaraq 
tikinti sektoruna yatırılır. Xüsusilə infrastruktur proyektlərinin reallaşdırılmsından ibarət olan ti-
kinti və yenidənqurmanın kifayət dərəcədə geniş vüsət alması dövrümüzdə əsas istehsal amillərin-
dən hesab olunan infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş dövlət siyasətinin nəticəsi-
dir.  

Ölkədə əlverişli investisiya mühiti dövlət tərəfindən həyata keçirilən məqsədli tədbirlərin iqti-
sadi mühitə təsiri ilə formalaşır. İnvestisiya mühitinin mahiyyətini, həmçinin ölkə iqtisadiyyatında 
xüsusi təsirə malik olan sosial və iqtisadi, eləcə də müxtəlif siyasi faktorların məcmusu kimi də 
izah etmək mümkündür. Ölkə iqtisadiyyatı üçün vacib olan amil istehsalın artımının təmin edil-
məsi üzrə əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılmasıdır. Ölkədə investisiya mühitinin inki-
şafı yüksək dərəcədə özəl sektorun inkişafından, onun xüsusi çəkisindən və eyni zamanda kiçik, 
orta sahibkarlığın tərəqqisindən asılı olur. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən iqtisadi sabitliyi və əlve-
rişli investisiya mühitini şərtləndirən əsas amillərdən biri də ölkədə insanların rifah səviyyəsinə 
əsasən müəyyənləşdirilən orta sinfin əhalinin ümumi sayında xüsusi çəkisidir. Bu sinif iqtisadi 
münasibətlərin dinamikliyini, həmçinin ahəngdarlığını təmin edən mühüm faktorlardan biridir. 
Azərbaycanda investisiya mühitindən bəhs edərkən  onun əlverişli geosiyasi, coğrafi və iqtisadi 
mövqeyi, zəngin təbii sərvətləri və yüksək ixtisaslı kadr potensialı önə çıxan əsas amillərdəndir. 
Əlverişli investisiya mühitini formalaşdırmaq məqsədilə qeyd edilənlər yalnız ilkin şərtlərdir. 
Qeyd olunan amillərə səmərəli yanaşma olmazsa bu zənginlik milli iqtisadiyyata ümumi yanaş-
mada ölkə üçün ciddi problemlərin mənbəyinə çevrilə bilər.  
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Резюме 

Развитие и рост национальной экономики значительны зависит от благоприятного инве-
стиционного климата. Следует отметить,что высокая эффективность и конкурентоспособ-
ность фирм на долгосрочную перспективу определяется их инвестиционной активностью и 
инвестиционным климатом. Комплексные вопросы, связанные с осуществлением инвести-
ционной деятельности требует  глубокие научные знания  по обоснованию инвестиционных 
стратегий, формированию целенаправленнего  инвестицирования и сбалансированного  ин-
вестиционного портфеля. 
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Summary 
The development and growth of the national economy significantly depends on a favorable 

investment climate. It should be noted that the high efficiency and competitiveness of firms in the 
long term is determined by their investment activity and investment climate. İnvestment and a 
balanced investment portfolio. 
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BİZNES PROSESLƏRİN NÖVLƏRİ VƏ ƏSAS FUNKSİYALARI 

 
Biznes proses deyiləndə bir-birindən ayrı və eyni zamanda fərdi olan əməliyyatlar toplusunun 

ardıcıllığı nəzərdə tutulur. Həmin biznes proseslərin ardıcıllığına riayət edilən zaman bəzi əhə-
miyyətli nəticələr meydana gəlir. Məsələn, məhsulları, xidmətləri, komplektləşmə prosedurlarını 
və sair prosesləri adıçəkilən nəticələrin siyahısına əlavə etmək olar. Biznes proseslər işçi persona-
lının peşəkarlığının artırılmasına, layihələrin həyata keçirilməsinə dair istiqamətləndirilə bilər. 

Biznes proseslərin təşkil edilməsi (biznes-funksiya) təkcə inzibati və təsərrüfat proseslərinin 
həyata keçirilməsində yox, həmçinin şirkətin informasiya resurslarının yaradılmasında əhəmiyyət-
li rola malikdir. İnformasiya prosesləri müəyyən bir biznes proseslərinə aid olan təsərrüfat məsə-
lələrinin həll edilməsi zamanı əmələ gəlir. 
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Azərbaycan sahibkarları tərəfindən qəbul edilən təsərrüfat qərarları sifarişlərin nəzərdən keçi-
rilməsi və reallaşması, məhsuldar istehsalatın təsis edilməsi, müştərilərin servis xidmətlərinin təş-
kil edilməsi və maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı meydana çıxır. 

Azərbaycan şirkətlərinin biznes proseslər toplumu müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinə aid olan 
idarəçilik proseslərinin (izafi dəyərin əmələ gəlməsində iştirak edən proseslərin) həyata keçirilmə-
sinə dair istiqamətləndirilib. Məsələn, yeni məhsulların hazırlanması, istehsal və satış prosedurla-
rının təşkil edilməsi, işçi personalının idarə edilməsi, satış prosedurlarına aid olan marketinq stra-
tegiyasının həyata keçirilməsi, maliyyə resurslarının hesabatı həmin proseslərin siyahısını təşkil 
edən proseslərdən biridir. 

Prosesin idarəedicisi deyiləndə xüsusi səlahiyyətlərə və imkanlara malik olan, işçi personalını 
idarə edən, infrastrukturu, proqram və təchizat təminatını tənzimləyən, biznes proseslərin bütün 
aspektlərinə, yəni planlaşmaya, təminata, idarəçiliyə və proseslərin təkmilləşməsinə görə məsu-
liyyət daşıyan şəxs nəzərdə tutulur. 

Biznes proseslərin idarəedicisi aşağıda adıçəkilən səlahiyyətlərə malikdir: 
- Biznes proseslərin göstəricilərinə dair tələbləri təmin etmək; 
- Proseslərin idarə edilməsini nəzarət altında saxlayan və eyni zamanda onları təkmilləşdirən 

islahatlar toplumunu həyata keçirmək; 
- Prosesin təmin edilməsinə dair zəruri hesab edilən resursları, islahatlar toplumunun həyata 

keçirilməsini və təkmilləşdirmə prosesinə dair istiqamətləndirilən tədbirlərin keçirilməsini təmin 
edən resursları tələb etmək; 

- Prosesin idarəçilik sənədləşdirilməsinə lazım olan düzəlişləri hazırlamaq və daxil etmək. 
Biznes proseslərinin daxilində cərəyan edən və öz mahiyyəti üçün zəruri hesab edilən məlumat 

toplumunu düzgün şəkildə strukturlaşdırmaq məqsədilə bir şirkətin daxilində mövcüd olan biznes 
prosesləri dörd qrupa bölürlər. Onlardan hər biri özünə xas olan fərdi xarakteristikaya malikdir: 

- şirkətin gəlirlərini formalaşdıran əsas biznes proseslər; 
- şirkətin infrastrukturunu işlək vəziyyətdə saxlayan təminedici (köməkedici) biznes proseslər; 
- şirkəti idarə edən idarəçiliyə bağlı biznes proseslər; 
- şirkəti proqresə doğru aparan inkişaf təmayüllü biznes proseslər. 
Qeyd etmək lazımdır ki, biznes proseslərinin təsnifat proseduruna bu növ yanaşma üsulu prak-

tikada dəfələrlə istifadə edilib, amma unikal bir yanaşma kimi qələmə verilməyib. Baxdığımız 
tədqiqat işində bu yanaşma növü ilə oxşar olan biznes proseslərin təsnifat prosedurlarının digər 
müasir yanaşma növləri həmçinin nəzərdən keçiriləcək. 
Əsas biznes prosesləri. Müasir menecmentin Azərbaycanda təşkil edilməsində ən əsas prob-

lemlərdən və çətinliklərdən biri az rəsmiyyətçilik əmsalına, lakin eyni zamanda idarə edilməsində 
ciddi zərurət duyan obyektlərin mövcud olmasıdır. Bu növ obyektləri dəqiqliklə təyin etmək üçün 
həmin obyektlərin xüsusiyyətlərini geniş şəkildə izah edən bir neçə təyinlər toplusunu qeyd edirlər. 
Adıçəkilən dörd biznes prosesinin nəzərdən keçirilməsi zamanı analoji metodlardan istifadə edir-
lər. Əsas biznes proseslərin toplumuna şamil edilən proseslər aşağıda nümayiş etdirilən bəndlərdə 
qeyd olunublar:  

- şirkət tərəfindən istehsal edilən məhsulun izafi dəyərini formalaşdıran proseslər;  
- xarici müştərilər üçün qiymətli olan məhsulları yaradan proseslər;  
- gəlirlərin və mənfəətin əldə edilməsinə dair istiqamətləndirilən proseslər;  
- xarici müştərini pulun ödənilməsinə təşviq edən proseslər.  
Son təyini biznes proseslərinin yenidən nəzərdən keçirilməsinin və təhlil edilməsinin klassikləri 

olan M.Xammer və D.Çampi tərəfindən təqdim edilmişdir. Onlar bu təyinin cərəyan edən biznes 
proseslərin əsas olub-olmamasını dəqiqləşdirmək məqsədilə tətbiq edilməsini təklif etdilər. Əgər 
müştəri müsbət sürətdə cavab versə, deməli nəzərdə tutulan proses əsas proses kimi, əgər mənfi 
surətdə cavab versə digər üç qrupa aid olan proses kimi qələmə verilir. Əsas proseslərin səciyyəvi 
xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, onlar şirkətin biznes proseslərinin ərsəyə gəlməsində bilavasitə 
olaraq rol oynayırlar. Çox zaman əsas biznes proseslərinin sadalanması şirkətin biznes planlarını 
(istiqamətlərini) özündə əks etdirir. Əsas biznes proseslər şirkətin gəlirlərini təyin edən proseslər 
kimi çıxış edirlər. Məhz onlar biznesin profilini təyin edir və strateji əhəmiyyətə malikdirlər. On- 
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ları heç vaxt kənar mənbə proseslərinə həvalə etmək olmaz. Əgər onlar kənar mənbə prosedurla-
rına məruz qalsalar, o zaman şirkət öz rəqabət qabiliyyətini itirəcək. Güclü rəqabət qabiliyyətinə 
malik olan Azərbaycan şirkətləri məhz bu proseslərin öhdəsindən bu sahənin digər şirkətlərindən 
fərqli olaraq daha yaxşı gəlməlidirlər. Əsas biznes proseslər şirkət öz fəaliyyətini həyata keçirən 
zaman daxili və xarici bazarların tələblərinə uyğun olaraq ya daha da inkişaf edir, ya da ki, ümu-
miyyətlə, öz tempini itirib ləğv olunurlar.  

Təminedici biznes proseslər. Təminedici biznes proseslər biznes proseslərinin təsnifatı zamanı 
yaranan ikinci qrup kimi tanınır. Təminedici biznes proseslər əsas biznes proseslərindən fərqli 
olaraq digər məqsədlərə və xüsusiyyətlərə malikdirlər. Əsas biznes proseslər Azərbaycan şirkətlə-
rinə gəlir gətirirsə, məhsul istehsal edirsə və müştərilərin ehtiyaclarını ödəyirsə, o zaman təmine-
dici biznes proseslər şirkətin infrastrukturunun düzgün şəkildə fəaliyyət göstərməsini təmin edirlər 
deməkdir. Azərbaycan Respublikasının müştəriləri bu proseslərə görə pul ödəməyə hazır deyil, 
amma bu proseslər ona görə lazımdır ki, şirkətin fəaliyyəti düzgün istiqamətdə tənzimlənsin. Tə-
minedici proseslərin müştəriləri şirkətin işçiləri və bölmələridirlər. Onlar biznes proseslərin təsni-
fatı zamanı daxili müştərilər kimi qələmə verilirlər. Təminedici proseslər kimi inzibati və təsərrü-
fatdaxili təminat, təhlükəsizliyin təminatı və hüquqi təminat prosesləri çıxış edirlər. Gəlin təmine-
dici proseslərin təyinini nəzərdən keçirək: 

• təminedici biznes proseslər: bu proseslərin əsas müştəriləri kimi əsas proseslər, struktur və 
bölmə birləşmələri, şirkətin işçi personalı çıxış edir;  

• təminedici biznes proseslər: şirkətin infrastrukturunun düzgün şəkildə fəaliyyət göstərməsini 
təmin edən proseslər.  

• təminedici biznes proseslər xarici bazarda satılan məhsulları istehsal edə bilər, amma bu 
məhsullar əsas sayılmırlar, onlar ikinci dərəcəli və ya kənar məhsullar kimi qeyd olunurlar.  

• təminedici biznes proseslər strateji əhəmiyyətə malik deyillər.  
Azərbaycan şirkətlərinin fəaliyyəti getdikcə genişlənən zaman ikinci dərəcəli məhsulların əsas 

məhsullar kimi qəbul olunması barədə xüsusi qərar qəbul oluna bilər. Bu zaman təminedici biznes 
proses əsas biznes prosesinə çevrilir. Amma bu tendensiyaya əks olan perspektiv də mövcuddur. 
Həmin perspektivin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər daxili mühitdə nəzərdə tutulan təminedici 
biznes prosesini hansısa bir şirkət öz səlahiyyətlərinə, ixtisasına və texniki imkanlarına görə tez, 
ucuz, peşəkarcasına və tam keyfiyyətli bir şəkildə yerinə yetirən digər şirkətlər varsa, o zaman 
şirkət öz biznes proseslərini kənar mənbəyə yönəldə bilər.  
İdarəçiliyə bağlı biznes proseslər. Biznes proseslərin üçüncü qrupu idarəçiliyə bağlı biznes pro-

sesləridir. Sözügedən biznes proseslər həmçinin təminedici proseslər kimi tanınırlar. Onlar xarici 
müştərilər üçün zərurət daşımırlar, amma onlar şirkətin menecmenti üçün çox ciddi əhəmiyyətə 
malikdirlər, çünki məhz bu proseslər şirkəti idarə edir və onun rəqabət qabiliyyətini, inkişafını və 
bazarlarda fəaliyyət göstərməsini təmin edirlər. İdarəçiliyə bağlı biznes prosesləri aşağıda göstəri-
lən bəndlərdə qeyd olunub:  

• şirkətin rəqabət qabiliyyətini, inkişafını və bazarlarda fəaliyyət göstərməsini təmin edən pro-
seslər;  

• birbaşa şirkətin idarə edilməsinə bağlı olan proseslər.  
İdarəçiliyə bağlı biznes proseslərin fərqləndirici xüsusiyyətləri struktur formasında özünü gös-

tərir. İdarəçiliyə bağlı biznes proseslərin arasında olan fərqlər idarəçilik obyektlərinin xüsusiyyət-
ləri ilə təyin edilirlər. Məsələn, “Maliyyə vəziyyətinin idarə edilməsi” adlı biznes proses “pul” adlı 
obyekti idarə edir; “Marketinqin idarə edilməsi” adlı biznes proses “müştəri” adlı obyekti idarə 
edir; “işçi personalının idarə edilməsi” adlı biznes proses “işçi personalı” adlı obyekti idarə edir. 
İdarəçiliyə təmayüllü biznes proseslərin ən adi struktur quruluşu idarəçilik dövrəsinin standart sil-
siləsi kimi çıxış edir və aşağıda nümayiş etdirilən bəndlərdə qeyd edilib:  

• Birinci mərhələ – “Planlaşdırma”. Bu mərhələ çərçivəsində məlumat toplanır, təhlil edilir və 
fəaliyyət (hərəkət) planı hazırlanır;  

• İkinci mərhələ – “Təşkilat”. Plan hazırlandıqdan sonra gərək onun həyata keçirilməsi (real-
laşması) təmin edilsin. Onun üçün işçi personalı düzgün təşəbbüsə malik olmalı, planın re- 
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allaşması üçün lazımi resurslarla təmin edilməlidir;  
• Üçüncü mərhələ – “Hesabat”. Təyin edilmiş müddət sona çatandan sonra həyata keçirilən 

proseduralar və əldə edilən nəticələr haqqında faktiki material toplanmalıdır; 
• Dördüncü mərhələ – “Nəzarət”. Hesabat həyata keçirildikdən sonra plan faktiki məlumat 

toplumu ilə müqayisə edilir və normadan kənara çıxma hallarının analizi tətbiq edilir;  
• Beşinci mərhələ – “Tənzim”. Sonuncu beşinci mərhələdə gələcək addımlar haqqında qərar 

qəbul edilir (planın dəqiqləşdirilməsi və struktur quruluşuna islahatların daxil edilməsi, pla-
nın reallaşmasına görə məsuliyyət daşıyan işçilərin təşviq edilməsi və ya cəzalandırılması).  

Hər bir idarəçilik prosesi bu sxemə uyğun gəlir. Əgər biz “Azərbaycan büdcəsinin tərtib edil-
məsi” prosesini götürsək, o zaman “planlaşdırma” mərhələsi “Azərbaycan büdcəsinin hazırlanma-
sı” kimi adlandırılacaq. Bundan sonra büdcənin həyata keçirilməsi baş verir, nailiyyətlərin və əldə 
edilən nəticələrin hesabatı aparılır. Əgər “Strateji idarəetmə” prosesini nəzərdən keçirsək, o zaman 
onun ilkin mərhələsi “Strateji planlaşdırma” kimi adlandırılacaq. 

Azərbaycan şirkətlərinin daxilində baş verən bir neçə biznes proseslər həmin şirkətin fəaliyyəti 
üçün zəruri hesab edilir: 

- strateji idarəetmə;  
- maliyyə resurslarının idarə edilməsi; 
- marketinqin idarə edilməsi;  
- personalın idarə edilməsi. 
Hər bir Azərbaycan şirkətində “strategiya” adlı idarəedilmə obyekt var. Həmin obyektin məlu-

mat toplumu idarə edilməlidir. Strategiya gərək planlaşdırılsın, nəzarət altında saxlanılsın. “Stra-
teji idarəetmə” adlı termin məhz buna əsasən biznes proseslərində əmələ gəlir. Bütün digər şirkət-
lərdə idarəçiliyə bağlı və yaxud idarə edilməli digər obyektlər var. Məsələn, həmin obyektlərin 
siyahısına “pullar”, “müştərilər” və “işçi personalı” adlı obyektləri əlavə etmək olar. Digər biznes 
proseslərə gəldikcə, onlar şirkətin xüsusiyyətləri və strategiyası ilə təyin edilir. Məsələn, hansısa 
bir şirkət öz daxili strukturuna “Aktivlərin idarə edilməsi” adlı biznes prosesi daxil edir. Məsələ 
bundadır ki, nəzərdə tutulan şirkət öz aktivlərinin bazar qiymətinin artırılmasını özləri üçün strateji 
bir məqsəd kimi seçmişdir. Bununla eyni zamanda şirkət həmçinin aksiyalara malik idi. Bu aksi-
yalar fond bazarlarında dövr edirdilər. Bu məqsədin həyata keçirilməsinə dair şirkət öz daxili 
strukturuna “Aktivlərin idarə edilməsi” adlı biznes proses daxil etmişdir. “Aktivlərin idarə edil-
məsi” adlı biznes prosesi dəstəkləmək üçün ayrı bir struktur birləşməsi yaradılmışdır. Ziyanlı is-
tehsala malik olan bizneslər üçün “ətraf mühit”, “çirkləndirmə” kimi idarəçiliyə bağlı obyektlər 
meydana gəlir. Ətraf mühitin çirkləndirilməsi ciddi cərimələrə məruz qalır. Nəzərdə tutulan şir-
kətlərdə ətraf mühiti (ekologiyanı) idarə edən biznes proseslər fəaliyyət göstərir.  
İnkişaf təmayüllü biznes proseslər. İnkişaf təmayüllü biznes proseslər nəzərdən keçirəcəyimiz 

son biznes proseslərindən biri olacaq. Bu qrupa aşağıdakı biznes proseslər aiddirlər:  
- gəlirlərin və mənfəətin əldə edilməsinə dair istiqamətləndirilən və uzunmüddətli planlaşdır-

maya malik olan biznes proseslər; 
- şirkət fəaliyyətinin inkişafına və təkmilləşməsinə dair istiqamətləndirilən və uzunmüddətli 

planlaşdırmaya malik olan biznes proseslər. 
İnkişaf təmayüllü biznes proseslər investisiya fəaliyyətlərinin bir neçə növünü təşkil edirlər. 

İnvestisiyalar bu sahəyə artıq yatırılmaqdadır, nəticəsi isə müəyyən bir müddətdən sonra öz bəh-
rəsini verəcək. İnkişaf təmayüllü biznes proseslərin əsas və fərqləndirici xüsusiyyətləri ondan iba-
rətdir ki, onlar mahiyyəti 80 faiz etibarlı olmaqla layihə faəliyyəti kimi çıxış edirlər. Məhz buna 
görə layihələr şirkət işçilərinə nisbət digər tələbləri irəli sürürlər.  

Biznes proseslərin təsnifatında tətbiq edilən və inteqrasiya edilmiş informasiya sistemlərinin 
texnologiyaları üzrə mütəxəssislər tərəfindən istismar edilən biznes proseslərinin təsnifat prosesi-
nin digər yanaşma növü tamamilə başqa kompozisiya metodundan istifadə edərək biznes proses-
lərini əsas və idarəçilik proseslərinə bölürlər. Bununla eyni zamanda informasiyanın dəyişikliklərə 
uğramasına aid olan bütün proseslər həmin əsas proseslərə aiddirlər. Dəyişikliklərə və islahatlara 
aid olan bütün biznes proseslər idarəçilik biznes proseslərinə aiddirlər. 

 



184 

ƏDƏBİYYAT 
1. Abbasov S.A. Maliyyə menecmenti: təşkili və təkmilləşdrilməsi problmləri (monoqrafiya). 

Bakı, “Elm və təhsil”, (2009). 
2. Ağamalıyev M.Q., Məmmədrzayev M.M. Bakı, “Səda” nəşriyyatı, (2004), 
3. Axundov Ş.Ə. Marketnqin əsasları. Bakı, (2001). 
 

Адалат Махьяддин оглы Асадов 
доктор философии по экономике;  

Айтен Натиг кызы Халилова 
мастер 

Азербайджанского Университета Кооперации 
 

Виды и основные функции бизнес-процессов 
Резюме 

Бизнес-процесс - это последовательность операций, которые обособлены и в то же время 
индивидуальны. При соблюдении последовательности этих бизнес-процессов достигаются 
некоторые важные результаты. Например, в список результатов можно добавить продукты, 
услуги, процедуры сборки и другие процессы. Бизнес-процессы могут быть ориентированы 
на повышение профессионализма сотрудников, реализацию проектов. 

 
Adalat Mahyaddin Asadov 

Doctor of Philosophy in Economics; 
 

Ayten Natig Khalilova 
master 

Azerbaijan Cooperation University 
 

Types and main functions of business processes 
Summary 

A business process is a sequence of operations that are separate and at the same time individual. 
When the sequence of these business processes is followed, some significant results occur. For 
example, products, services, assembly procedures, and other processes can be added to the list of 
outcomes. Business processes can be focused on improving the professionalism of staff, the im-
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BİZNESDƏ PLANLAŞDIRMA SİSTEMİNİN REALLAŞDIRILMASINA NƏZARƏTİN 
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İqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsində düşünülmüş strategiya və onun reallaşdırılmasının işlək 

mexanizmi olmadan uzunmüddətli perspektivdə müəssisənin uğurlu fəaliyyətini təmin etmək son 
dərəcə mürəkkəbdir. İntuitiv rəhbərlik üslubu indi öz yerini daha tez-tez starteji planlar üzrə daha 
proqmatik idarəetməyə verir. Odur ki, müəssisələrdə strateji planlaşdırmadan başlamış strateji nə-
zarətə qədər idarəetmənin bütün baza funksiyalarından istifadəsinə əsaslanan strateji idarəetmənin 
çevik fəaliyyət mexanizminin qurulması modelinin hazırlanması və onun daim təkmilləşdirilməsi 
zərurəti meydana çıxır. 
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Nəzarət planlaşdırmanın yekun mərhələsi kimi 
Planın tərtibi mərhələsi planlaşdırmada əsas məsələlərdən sayılır. Əgər plan qəbul olunubsa, 

bunun ardınca həmin planın icrası və ona nəzarət gəlir. Nəzarətin planlaşdırma prosesinə məxsus 
olması ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Məsələn, J. Foster və Ç. Hornqen qeyd edirlər ki, 
nəzarət planlaşdırmanın yekun mərhələsidir [1, s. 95]. Lakin hamı belə bir fikirdədir ki, nəzarətin 
nəticələri planlaşdırmanın sonrakı, davamedici siklində və operativ planlaşdırma zamanı əldə rəh-
bər tutulur, çünki nəzarətin nəticələrinin təhlili planlar tərtib olunarkən lazımi məqsədlərin tapıl-
masının və müxtəlif variantların qiymətləndirilməsinin tərkib hissəsinə çevrilir. 

Aparılmış tədqiqatların məntiqi nəticəsi kimi planlaşdırmaya aid şirkətin fəaliyyəti, başlanğıc 
vəziyyəti və maliyyə imkanları müəyyənləşdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi ədəbiyyatda 
strateji planlaşdırmanın maliyyə aspektlərinə uzun müddət etinasız yanaşılırdı və bu məsələyə dair 
müvafiq tövsiyələr yalnız son zamanlar meydana çıxmışdır. Bu halda biz baş verən əməliyyatın 
ikili vəziyyətilə qarşılaşırıq: maliyyə imkanlarının müəyyənləşdirilməsi strategiyanın formalaşdı- 
rılmasından əvvəl, yaxud sonra olmalıdır. 

Bu addımı atdıqdan sonra biz rəqiblərlə mübarizədə şirkətin üstünlüklərini təmin edəcək 
müvəffəqiyyət amillərini müəyyənləşdirməliyik. Belə halda şirkətin bazardakı uğurunun strateji 
baxımdan mühüm amillərinin idarə olunması üsulu ən əlverişli üsuldur. 

Ümummüəssisə strategiyasının işlənib hazırlanması, həyata keçirilməsi və dəstəklənməsi 
yolları 

Ümummüəssisə strategiyasının işlənib hazırlanmasını üç üsuldan biri vasitəsilə həyata keçir-
mək mümkündür: tipoloji strategiyaların seçilməsi, yeni fəaliyyət üsulunun modelləşdirilməsi, ya-
xud intuitiv şəkildə qurulması. Ümummüəssisə strategiyası özündə həm də müvəffəqiyyət amillə-
rinin reallaşdırılmasında yardımçı ola biləcək layihə və proqramları da ehtiva etməlidir. Yalnız 
satışın hərtərəfli, son dərəcədə əhatəli şəkildə planlaşdırılması zamanı zəmanət vermək olar ki, 
strateji planlaşdırma firmanın vəziyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Əməliyyatların araşdırılması və riyazi modelləşdirmə zamanı istifadə edilən forma və modellər 
və qərarların qəbul edilmə üsulları strateji qərarların qəbulu üçün bir o qədər də yararlı deyil. Əgər 
formalaşdırma modelləşdirmənin nəticəsi kimi deyilənlərdəndirsə onda bu cür dəqiqlik başlanğıc 
məlumatlarında da mövcud olmalıdır. Lakin strateji məlumatlarda bu yoxdur. Strateji planlaşdır-
mada verilmiş alternativlər məcmusunu keyfiyyət baxımından müəyyənləşdirmək lazımdır. Para-
metrlərin kəmiyyətcə dəyərləşdirilməsində mütəxissislərin vəzifəsi taktiki planlaşdırmaya keçid 
mərhələsi hesab olunur.Strateji planlaşdırmada tətbiq edilən strategiyalar ayrı-ayrı parametrlərini, 
yəni bazarın payı, məhsulun nomenklatura tərkibi, kapital qoyuluşlarının həcmi və digər parametr-
ləri optimallaşdırmaq imkanı verir. 

Strateji problemlərin keyfiyyət aspektləri məntiqi-linqvistik modellərə tabedir. Problemlər həm 
keyfiyyət, həm də kəmiyyət aspektlərinə malik olduğundan, onların həlli üçün ənənəvi və məntiqi-
linqvistik formaları tətbiq etmək məqsədəuyğundur [2, s.66]. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, belə 
modellərdə EHM-dən istifadə etmək çox çətindir, əksər hallarda isə mümkün deyildir. Bununla da 
strateji planlaşdırmanın işlənib hazırlanmasının birinci mərhələsini başa çatmış saymaq olar. 

Ümumfirma strategiyası funksional strategiyalarla dəstəklənməlidir: marketinq, araşdırmalar 
və tədqiqatlar, məhsulun istehsal potensialının inkişaf etdirilməsi bura daxildir. Funksional stra-
tegiyaların işlənib hazırlanması texnologiyası məntiqi, hesablama-analitik, formallaşdırılmış və 
qismən də intuitiv proseduraları əhatə edir. 

Maliyyə perspektivinin qiymətləndirilməsi əsasında strateji planlaşdırma sisteminin qu-
rulması və təşkili 

Funksional strategiyaların işlənib hazırlanması məsələsindən sonra biz maliyyə perspektivinin 
qiymətləndirilməsi məsələsinə qayıtmalıyıq. Maliyyə perspektivinin qiymətləndirilməsinin nəticə-
ləri əsasında strateji planlaşdırmada nəzərdə tutulan məqsədlər dəyişdirilə bilər. Şəraitdən asılı 
olaraq, firmalar hətta strateji planların əsasını, təməlini təşkil edən təsərrüfat fəaliyyəti sahələrinin 
strukturunu yenidən nəzərdən keçirmək məcburiyyətində qalırlar. 

Bu, fəaliyyətdə olan firmalar qarşıdakı dövrdə kifayət qədər gəlir gətirmək qabiliyyətində olsa-
lar da, daha uzaq perspektivə bir o qədər də böyük potensiala malik olmadıqları hallarda zəruri 
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hesab olunur. Belə hallarda istehsal fəaliyyətinin diversifikasiyasına əl atılır və işgüzar fəallığın 
yeni sahəsi yaradılır. Strateji planlaşdırma həm mövcud istehsalları qiymətləndirməyi, həm də fir-
manın gələcəkdə hansı istehsalları yaratmasına, öz qüvvələrini hansı sahələrə yönəltməsinin arzu 
olunduğuna diqqət yetirməli, eyni zamanda bu istehsalların vəziyyətlərini idarə edir [3, s. 431]. 

Strateji planlaşdırma texnologiyalarının icmalını başa çatdırarkən qeyd etmək lazımdır ki, plan-
laşdırmanın digər növlərindən fərqli olaraq strateji planlaşdırmada intuitiv və evristik üsullar 
üstünlük təşkil edirlər. 

Planlaşdırma sisteminin təşkili və həmin sistemə rəhbərlik olmadan səmərəli, sistemli və hər-
tərəfli planlaşdırmanın həyata keçirilməsi də mümkün deyil. Planlaşdırmaya müasir yanaşma plan-
laşdırma ilə digər təşkilati funksiyaların və fəaliyyət növlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanır və 
həmin qarşılıqlı asılılığın təşkilatda planlaşdırma sisteminin, informasiya və digər təminat altsis-
temlərinin, həmçinin, başqa sistem və proseslərin layihələndirilməsi zamanı nəzərə alınmasının 
zəruriliyini müəyyənləşdirir. R. Akoffun fikrincə, planlaşdırmanın təşkili zamanı problemin aşağı-
da sadalanan üç aspektinə diqqət yetirmək lazımdır: 

1. Verilmiş təşkilati struktur hüdudlarında planlaşdırma işlərinin əsas hissəsi harada cəmləşmə-
lidir? 

2. Firmaların rəhbərləri planlaşdırmaya nə qədər vaxt sərf etməlidirlər? 
3. Planlaşdırmada iştirak etməyən müdirləri, həmçinin tərtib edilən planların əhəmiyyətli dərə-

cədə toxunduğu şəxsləri planlaşdırmanın gedişi barədə necə məlumatlandırmaq olar? [4, s. 158]. 
Birinci suala cavab verərkən qeyd etmək lazımdır ki, təşkilatın strukturu fəaliyyətin koordina-

siyası və inteqrasiyası ilə fərqləndirilməsi üsuludur [5, s. 132]. Adi strukturlar, bir qayda olaraq, 
şaxəli diaqramlar kimi yaxşı məlum olan sxematik formada təsvir edilir, həmin diaqramlar isə 
düzbucaqlılardan və onları birləşdirən xətlərdən ibarətdir: onlar kimin nə üçün cavabdeh olduğunu 
və kimlərə münasibətdə bu və ya digər səlahiyyətlərə malik olduğunu göstərir. Təşkiletmə məsə-
ləsi ilə bağlı fikirləri irəli sürən hər hansı araşdırmada təşkilati strukturun tiplərinin ənənəvi toplu-
su-yəni xətti, funksional, qərargah, divizional, matris layihələri verilməlidir. İndiki dövrdə daima 
dəyişən əhatədə yalnız bir struktur tipinə malik olan və öz strukturunu daim qoruyub saxlayan 
firma yoxdur. Fəaliyyət növlərinin düzgün qruplaşdırılması və məsuliyyətin dəqiq bölüşdürülməsi 
üzərində qurulmuş «yaxşı» təşkilati struktur məhsuldar fəaliyyət üçün şərait yaradır. 

Strateji planlaşdırmanı həyata keçirən təşkilat elə bir struktura malik olmalıdır ki, həmin struk-
tur özündən əvvəlkinin əhatə etdiyi adamları əhatə etsin, lakin onları planlı prosesin müvafiq tə-
ləblərinə uyğun gələn başqa rollarda nəzərdə tutsun. 

Bu halda müəssisələr təşkilatın mövcud fəaliyyəti üzərində nəzarət etməyə yox, onun gələcək 
fəaliyyətinin layihələşdirilməsi və inkişafına, strateji planın formalaşdırılmasına, yəni öz gələcəyi 
haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılmasma istiqamətləndirilməlidir. 

Şirkət rəhbərinin strateji planlaşdırma və qismən də taktiki planlaşdırma mərhələlərində iştirakı 
zəruridir və burada heç yerdə olmadığı səviyyədə «perspektiv-gələcək» dixotmiyası meydana çı-
xır. Rəhbər işçi gündəlik işlərdə problemin yaratdığı təhlükə həmin rəhbərin perspektivlərin plan-
laşdırılması zamanı nəzərə alınmayan rəyindən daha əyani şəkildədir, halbuki həmin rəyin nəzərə 
alınması sonralar özünü daha təsirli şəkildə büruzə verir. Şirkətlərin rəhbərləri dərk etməlidir ki, 
planlaşdırma onların funksiyalarına daxildir və strateji planlaşdırma ilə ilk növbədə onlar məşğul 
olmalıdırlar. 

Müəssisədə perspektiv planlaşdırma ilə xüsusi məşğul olan vahid şöbə mövcud olduğu halda, 
həmin şöbə, R.Akoffun fikrincə, inzibati aparata başçılıq edən rəhbər işçiyə tabe olmalıdır. Mütə-
xəssislərin məlumatlandırılmaları məqsədi ilə planlaşdırma aparatının, araşdırma və sistem qrup-
larının bütün əməkdaşları üçün təlimatlandırıcı müşavirələr keçirilir. Daha sonralar belə bir nəticə 
əldə edilir ki, operativ rəhbərlik üçün yararlı olan təşkilati strukturlar perspektiv planlaşdırmada 
bir o qədər də səmərəli deyil [6, s. 311]. 

Strateji nəzarət sisteminin səmərəlilik şərtləri və ünsürləri 
Strateji nəzarət sisteminin səmərəli olması üçün o, bir sıra bütöv tələblərə cavab verməlidir. 

İnformasiya nəzarəti sistemindən daxil olan daha əhəmiyyətli tələblər aşağıdakılardan ibarətdir: 
- strategiyanın təshihi üzrə zəruri qərarlar qəbul etməkdən ötrü informasiya vaxtlı-vaxtında da- 
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xil olmalıdır; 
- informasiyalar nəzarət olunan proseslərin vəziyyətini adekvat olaraq əks etdirən düzgün mə-

lumatlardan ibarət olmalıdır; 
- informasiyalarda onun alınmasının dəqiq vaxtı və onun aid olunduğu dəqiq vaxt göstərilmə-

lidir. 
Elə görünə bilər ki, bu tələblərin istənilən nəzarət sisteminə ən adi tələblər sayılmasında elə bir 

əhəmiyyətli şey yoxdur. 
Strateji nəzarət sistemi özündə aşağıdakı dörd əsas ünsürü birləşdirir. Birincisi, bu, strategiya-

nın reallaşdırılmasının qiymətləndirilməsi aparılacaq göstəricilərin müəyyən edilməsidir. Adətən 
bu göstəricilər təşkilatın reallaşdırdığı strategiya ilə birbaşa əlaqədardır. Hesab olunur ki, təşkilatın 
vəziyyətinin təsbit olunduğu bir neçə tam müəyyən edilmiş göstəricilər qrupu mövcuddur. Belə 
göstəricilər qrupuna aşağıdakılar aiddir: 

- səmərəlilik göstəriciləri; 
- insan resurslarının istifadəsi göstəriciləri; 
- xarici mühitin vəziyyətini xarakterizə edən göstəricilər; 
- təşkilatdaxili prosesləri xarakterizə edən göstəricilər. 
Strateji nəzarət sisteminin ikinci ünsürü nəzarət parametrlərinin vəziyyətinin ölçülməsi və iz-

lənməsi sisteminin yaradılması sayılır. Bu çox mürəkkəb məsələdir, çünki çox hallarda onların 
ölçülməsi heç də sadə deyil. Məsələn, inteqral, sinerji effektin ölçülməsi zamanı ciddi çətinliklər 
meydana çıxır. Çox hallarda elə olur ki, ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinin nəticəsini ölçmək son dərəcə 
asan olduğu halda, həmin nəticələrin cəmlənməsi heç bir ölçüyə gəlmir. 

Nəzarət sisteminin üçüncü ünsürü nəzarət parametrlərinin real vəziyyətinin onların arzuolunan 
vəziyyəti ilə müqayisəsi sayılır. Bu cür müqayisənin aparılması zamanı menecerlər üç situasiya ilə 
qarşılaşa bilərlər: arzuolunandan yuxarı real vəziyyət; real vəziyyət arzuolunana uyğundur; real 
vəziyyət arzuolunandan pisdir. 

Dördüncüsü, yekun ünsür-müqayisə nəticəsinin qiymətləndirilməsi və düzəliş üzrə qərarın qə-
bul edilməsi sayılır. Əgər real vəziyyət arzuolunana uyğundursa, onda adətən heç bir şeyi dəyiş-
məmək haqqında qərar qəbul edilir. Əgər nəzarət parametrinin real vəziyyəti arzuolunandan yax-
şıdırsa, onda nəzarət parametrinin arzuolunan kəmiyyətini artırmaq olar. Əgər nəzarət parametri-
nin real vəziyyəti onun arzuolunan vəziyyətindən aşağıdırsa, onda bu kənarlaşmaların səbəbini 
aşkara çıxarmaq, lazım gələrsə, təşkilatın davranışında düzəlişlər aparmaq lazımdır. Bu düzəliş 
həm məqsədə çatma vasitələrinə, həm də məqsədin özünə aiddir. 

 
Nəticə 

Uğurlu strateji idarəetmə müəssisəni gələcəyə istiqamətləndirir, uzunmüddətli inkişaf istiqa-
mətlərini və biznesdə öz mövqeyini müəyyən eməyə imkan verir. Strateji idarəetmənin nəticələri 
müəssisənin bazarda qazandığı mövqeyində və iqtisadi-maliyyə göstəricilərinin uzunmüddətli 
meyillərində təzahür olunur. Biznesin strateji idarəedilməsi onun uzunmüddətli inkişafının təmin 
edilməsinin əsasıdır. Strateji idarəetmə təşkilatın vəzifəsi, onun plan və proqnozlarının, məqsəd-
lərinin, strategiyalarının təsərrüfatçılıq metodlarının və funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı-
dır. 
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AZƏRBAYCAN MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ 

SİSTEMİNİN FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 
Biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafı kontekstində təşkilatın qeyri-maddi aktivləri, intellek-

tual kapitalı (ən azı onun unikal texnologiyaları, məhsulları, marketinq nou-hauları və s. şəklində 
elementləri) prioritet idarəetmə obyektlərinə çevrilir, çünki əsas təşkilati səriştələri, biznes mode-
lini və inkişaf strategiyasını, qarışıq mühit şəraitində şirkətin rəqabət qabiliyyətini müəyyən edir, 
işin dəyərinə, daxili və xarici maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı fəaliyyətə və s. təsir edir. İntellektual 
kapitalın idarə edilməsi biznes proseslərində iştirak edən amillərin uçotuna və onların effektivliyi-
ni və səmərəliliyini müəyyənləşdirməyə əsaslı fərqli bir yanaşmanı nəzərdə tutur. Bu baxımdan, 
üst rəhbərlik müxtəlif növ intellektual resursların və onların xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilmə-
si, istifadənin  tamamlanmasının  monitorinqi, qiymətləndirilməsi və  dəyişiklik vektorunun əsas- 
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landırılması problemi ilə üzləşir. 
İntellektual kapitalın şərhinə bilik konsepsiyası əsasında yanaşma 
Əvvəlcə idarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsində intellektual kapital insan kapitalı ilə açıq şəkildə 

eyniləşdirildi. A. Smit ilk olaraq “insan kapitalı” kateqoriyasını insanın əmək qabiliyyətinin miq-
darı və keyfiyyətinin kollektiv anlayışı kimi təqdim etdi [1].  

Prof. T.Ə.Quliyevin fikrincə, insan kapitalı anlayışı əslində fiziki kapitala investisiya qoyulu-
şunun oxşar formasıdır. Bu anlayışa görə maşına, avadanlığa və s. çəkilən xərclər fiziki kapitalı 
formalaşdırdığı kimi, təhsilə və səhiyyəyə ayrılan investisiyalar da insan kapitalını yaradır[2, s. 
254].  

Alimin sözlərinə görə, “insan kapitalı” konsepsiyasında işçi qüvvəsinin dəyəri, işçi qüvvəsinə 
çəkilən xərclər modeli adi əmtəələr modelinə əsaslanır, lakin işçi qüvvəsinin dəyəri, xərcləri heç 
də əmtəənin dəyəri, maya dəyəri deyildir [2, s. 257].  

İnsan kapitalı anlayışı həqiqətən biliyə əsaslanan müasir iqtisadiyyatla bağlı olub, nəticə etiba-
rilə insanın özünün reallaşması və bu əsasda innovativ tipli insan resurslarının formalaşmasıdır. 
Odur ki, müasir işçi nəzəri-praktiki baxımdan mahiyyət və məzmunca  yeni tipli insan resurslarını 
təmsil etməlidir [2, s. 292]. 

M.A.Mədətov doğru olaraq qeyd edir ki: “İnsan kapitalı - intellektual kapitalın ən “görünən” 
hissəsi olub, bilikdən, təcrübi bacarıqlardan, insanların yaradıcı və təfəkkür qabiliyyətindən, onla-
rın mənəvi-əxlaqi dəyərlərindən, əmək mədəniyyətindən ibarətdir [3, s. 41]. 

İntellektual kapitalın əsas hədəfi müəssisənin fəaliyyəti üçün zəruri olan bilik, əşya və münasi-
bətlər sistemi sayəsində mənfəətin əhəmiyyətli artımını təmin etməkdir. Bu isə öz növbəsində, 
onun yüksək səmərəyə malik təsərrüfat fəaliyyətini formalaşdırır. İntellektual kapital müəssisənin 
idarəetmə sisteminin keyfiyyətini yüksək səviyyəyə qaldırır” [3, s. 41].  

Başqa bir mənbədə isə, insan kapitalı “...insanın və bütövlükdə cəmiyyətin çoxşaxəli tələbləri-
nin ödənilməsi məqsədilə istifadə edilən biliklərin, bacarıqların və səriştələrin toplusu” kimi verilir 
[4, s. 179]. 

Müasir post-sənaye cəmiyyətində insan, onun səlahiyyətləri, intellektual potensialı əsas məh-
suldar qüvvəyə çevrildiyi və təşkilatın həm fərdi, həm də komanda tərəfindən effektiv idarə olun-
ması, həyatqabiliyyətli və rəqabətqabiliyyətli biznes modeli yaratması lazım olduğu zaman intel-
lektual kapital nəzəriyyəsi daha da inkişaf etdirilir. İntellektual kapitalın məşhur tədqiqatçıları L. 
Edvinsson və M. Meloun qeyd etmişlər ki, “növbəti dövrdə dünyada yüz minlərlə böyük və kiçik 
şirkət əqli kapital nəzəriyyəsini öz aktivlərinin həqiqi dəyərini ölçmək, konkretləşdirmək və gös-
tərmək vasitəsi kimi qəbul edəcəkdir. Onlar bunu ona görə edəcəklər ki, intellektual kapitala əsas-
lanan mühasibat uçotu müasir dinamik və yüksək texnologiyalı virtual korporasiyaların ağla-
sığmaz olduğu hər şeydən kompleks istifadə etmək üçün unikal imkan vermiş olsun” [5]. 

İşçilərin idarəetmə sistemləri ilə bağlı konsepsiyaların təkamülü 
İşçilərin idarəetmə sistemlərinin təkamülü, idarəetmənin təşkilatın intellektual kapitalına nis-

bəti vektorunun dəyişdirilməsi ilə əvvəlcədən müəyyən edilmişdir. Təşkilati sistemin resurs və ya 
şəxs kimi yönəldilməsi ilə müqayisədə təşkilatın iqtisadi və ya sosial komponentinə yönəldilməsi 
menecment nəzəriyyəsində aşağıdakı sahələrin formalaşmasına səbəb oldu: əmək resurslarının 
idarə edilməsi (kadr menecmenti), heyətin idarə edilməsi, insan resurslarının idarə edilməsi. 

Azərbaycan təşkilatlarının idarəetmə praktikasında “İnsan resurslarının idarə edilməsi” anlayışı 
20-ci əsrin sonlarından etibarən fəal şəkildə istifadə olunur. Bu dövrdə insan resursları departa-
mentlərinin IR departamentlərinə geniş miqyaslı yenidən adlandırılması qeyd edildi. Bununla ya-
naşı, nə sonuncuların fəaliyyəti, nə də həqiqi kadr idarəetmə sistemi (insan resursları), məqsədləri, 
departamentlərin məsuliyyət sahələri və funksionallığı əsaslı şəkildə dəyişmədi. Fikrimizcə, bu 
yanaşma tədqiqatçılar və praktikantların kadr menecmenti, heyətin idarə olunması və insan resurs-
larının idarə olunması anlayışlarında ümumi və xüsusi olanları asanlıqla başa düşmələri ilə əlaqə-
dardır.  

Bunu universitet tədris ədəbiyyatının müqayisəli təhlili nəticələri də sübut edir: eyni müəlliflə-
rin “İnsan resurslarının idarə edilməsi” və “Heyətin idarə edilməsi” fənləri üzrə dərsliklərin məz-
munu “xırdalıqları ilə” fərqlənir. Əsas səhv ondadır ki, yeni yanaşma əvvəlki konsepsiyaları 
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"özündə birləşdirmir", ayrıca element və vasitələrin istifadəsini əhatə edir, lakin bu elementlərin 
idarə edilməsi mexanizmi fərqli prinsiplər əsasında həyata keçirilir. Ən bariz nümunə - kadr ida-
rəçiliyində və müasir insan resurslarının idarəetmə sistemində ənənəvi fərdi məlumatların uçotu 
sistemidir ki, burada informasiya texnologiyalarının istifadəsi məlumatların məxfiliyini təmin et-
mək və fərdi məlumatların qorunması üçün yeni tələblərə riayət etmək zərurətini müəyyənləşdirir. 

Konsepsiyalardakı fərqlər problemi və onların tətbiqi praktikası XX əsrin əvvəllərində xaricdə 
də aktual idi. Buna görə D. Qest insan resurslarının idarə edilməsinin "tamamilə şişirdilmiş və 
yalan ümidlər" olduğunu yazmışdı. Bu nöqteyi-nəzər 2004-cü ildə D. Caldvell tərəfindən aparılan 
bir araşdırma ilə də təsdiqlənmişdir. Tədqiqat zamanı, təşkilatın insan resursları siyasətinin res-
pondentlər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 5 prioritet sahənin, məhz minimal irəliləyişin əldə olun-
duğu beş sahənin olduğu müəyyən edilmişdir. Buna baxmayaraq respondentlərin 89% -i "insanları 
təşkilatın rəqabət üstünlüyü üçün əsas olan dəyərli bir varlıq kimi idarə etmə" prinsipini qəbul 
etdiklərini bildirsələr də, respondentlərin yalnız 37% -i bu istiqamətdə irəliləyişlərin olduğunu təs-
diqlədi [6]. 

Azərbaycanda “Heyətin idarə edilməsi” sistemindən “İnsan resurslarının idarə edilməsi” 
sisteminə keçidin reallaşması 

XX əsrin 70-ci illərinin sonlarında baş vermiş qlobal böhranın nəticəsi olaraq “Heyətin idarə 
edilməsi” sisteminin yeni biznes mühitinin tələblərinə cavab vermədiyi aşkar surətdə meydana 
çıxdı və işçi qüvvəsinə biznes nəzəriyyəçiləri və mütəxəssisləri tərəfindən strateji resurs olaraq 
yanaşılması konsepsiyası qəbul olunmağa başlandı. Nəticədə 80-ci illərin əvvəllərində ABŞ-da 
İnsan resurslarının idarə edilməsi (İRİE) nəzəriyyələri formalaşmağa başladı və həmin illərin or-
talarında Böyük Britaniyada inkişaf yoluna qədəm qoydu. 

Keçmiş “İttifaq” dövründə Sovet imperiyasının digər respublikalarında olduğu kimi, Azər-
baycanda da iqtisadi, siyasi, ictimai-mədəni həyatın bütün sahələrində sovet ideologiyasına əsas-
lanan kollektivçilik dəyərləri hakim idi və belə yanaşma özünü əmək münasibətlərində daha qa-
barıq  göstərirdi. Müəssisə və təşkilatlarda işə qəbulun təyinata əsasən həyata keçirilməsi işəgötü-
rənlər tərəfindən yüksək biliyə və bacarığa malik olan şəxslərin təşkilatlara cəlb edilməsinə imkan 
vermirdi [7]. 

Eyni zamanda, “Kadrların idarə edilməsi”nin biznes proseslərində yardımçı rola malik olması 
barədə fikirlər də İRİE sisteminə keçilməsində böyük maneə idi. Bu vəziyyət XX əsrin sonlarına 
doğru Avropa və Şimali Amerikada fəaliyyətdə olan təşkilatlar üçün də səciyyəvi idi. AFR, İngil-
tərə, ABŞ, Yaponiya və s. inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq edilən İRİE sistemlərində model nöqteyi-
nəzərindən diferensiallığına rəğmən, bir ortaq fikir vardır ki, insan resursları strateji əhəmiyyətə 
malikdir və müəssisə və təşkilatların əsas hədəflərə nail olmasında həlledici əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu isə nəticədə İRİE-nin artıq biznes partnyoru səviyyəsinə yüksəlməsinə səbəb oldu. 

Azərbaycan dövləti müstəqillik əldə etdikdən sonra liberal-bazar iqtisadiyyatına keçməyi öz 
qarşısında hədəf qoyaraq bu yöndə zəruri tədbirlər görməyə qərar verdi. Əvvəlcə normativ-hüquqi 
baza yaradıldı, əmək münasibətlərini yeni iqtisadi sistemə uyğunlaşdırmaq məqsədilə beynəlxalq 
təcrübənin öyrənilməsinə başlanıldı və qarşıya İRİE sistemini qarşılaya biləcək kadrların hazırlan-
ması vəzifəsi qoyuldu [7]. 

Ulu öndər H.Əliyevin rəhbərliyi altında ərsəyə gəlmiş yeni neft strategiyasının komponenti ki-
mi “Əsrin müqaviləsi” sayəsində Azərbaycanda neft hasilatının sürətli inkişafı təmin olunmuş və 
ölkənin milli  iqtisadi təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi üçün zəmin yaranmışdır. Hal-hazırkı 
şəraitdə də bu uğurlar ölkə prezidenti İ. Əliyevin rəhbərliyi ilə tədricən artan xətt üzrə davam et-
məkdədir. Bununla yanaşı istər ölkə daxilində, istərsə də ölkə sərhədlərindən kənarda reallaşdırılan 
bir çox irimiqyaslı layihələrin icrası ixtisaslı kadrlara ehtiyac yaratmışdır.  

Dövlət sektorunda ölkə iqtisadiyyatının lokomotivi sayılan SOCAR-da “Heyətin idarə edilmə-
si” sistemindən “İnsan resurslarının idarə edilməsi” sisteminə keçid zərurətdən doğan qərar oldu. 
Ölkədə neft-qaz strategiyasının uğurla reallaşdırılması SOCAR-da çevik idarəetmə sisteminin - 
insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin tətbiqinə ehtiyac yaradırdı. Nüfuzlu beynəlxalq audit 
şirkətlərinin tövsiyələrinə əsasən ikipilləli idarəetmə sistemindən birpilləli sistemə keçilməsi qə-
rara alındı. 
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Beləliklə, SOCAR-da rəqabət qabiliyyətli insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin yaradıl- 
ması, səriştəli insan kapitalının formalaşdırılması üçün SOCAR-ın 18 aprel 2011-ci il tarixli, 44 
nömrəli əmrinə əsasən sahə üzrə münasibətləri tənzimləyən standart sənədlər qəbul edildi. Bunun 
ardınca 2011-ci ilin 28 aprel tarixində şirkətin strukturunda İnsan Resursları Departamenti (İRD) 
yaradıldı ki, bu da fəaliyyətin koordinasiyası, ona ümumi rəhbərlik və müvafiq standart sənədlərin 
icra vəziyyətinə nəzarətin təşkili məqsədi daşıyırdı. Azərbaycanda ən iri dövlət şirkəti sayılan 
SOCAR ilk dövlət müəssisələrindən biri olaraq İnsan resurslarının idarə edilməsi sistemini tətbiq 
etmiş, burada müasir dövrün tələblərinə cavab verən kadrların seçilməsi, hazırlanması və inkişafı 
istiqamətində geniş strateji tədbirlər indi də reallaşmaqdadır. 

 
Nəticə 

Beləliklə, insan kapitalını aşağıdakı mövqelərdən qiymətləndirmək məqsədəuyğundur: 
- əsas təşkilati bacarıqların qorunması (məsələn, işçinin təşkilatdan ayrıldığı təqdirdə unikal 

biliklərin bundan sonra da istifadə edilməsi imkanı);  
- fərdin inkişafı sayəsində yeni əsas səriştələrin yaradılması. 
Belə qiymətləndirmə işçilərin həm klassik, həm də prinsipial olaraq yeni xüsusiyyətlərinin so-

sial-əmək monitorinqinin həyata keçirilməsi zamanı mümkündür. Birinci qrupa əmək məhsuldar-
lığı, işçilərin sosial-demoqrafik quruluşu (cins, yaş, iş təcrübəsi və s.), peşə ixtisasları, kadrların 
hərəkəti və axını göstəriciləri, əmək intizamının icrası, işçilərin ixtisaslaşmasının artırılması, işçi-
lərin iş şəraitindən məmnuniyyəti, sosial təminat və s. daxildir. 

İnsan resurslarının idarəetmə sistemində sosial-əmək monitorinqi şəxsiyyət, KPI, işçilərin cəlb 
edilməsi və sədaqət və s. kimi şəxsiyyətin motivasiya və rol modelinin nəzərə alınmasını təmin 
etməlidir. Belə bir yanaşma yüksək keyfiyyətli və qısa müddət ərzində problemlərin həlli üçün 
qruplar yaratmağa və bununla da başqa bir “bahalı” resursdan - vaxtdan səmərəli istifadə etməyə 
imkan verəcəkdir. 
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MÜƏSSİSƏLƏRDƏ İSTHESAL PROQRAMLARININ HAZIRLANMASININ NƏZƏRİ 
ƏSASLARI 

 
Müasir şəraitdə müəssisənin uğurla fəaliyyət göstərməsi istehsal proqramının səmərəli şəkildə 

hazırlanmasından asılıdır. İstehsal proqramı müəssisənin fəaliyyətinin güzgüsü rolunu oynayır. 
Yalnız onun vasitəsilə bu və ya digər alıcı firmanın fəaliyyəti haqqında təsəvvürə malik olur. Məhz 
bu baxımdan  yanaşdıqda görərik ki, isstehsal  proqramının hazırlanması və  istifadəsinin öyrənil- 
məsi mühüm aktuallıq kəsb edir. 

Əmtəə və xidmətlər də bütün canlılar kimi doğulur, yaşayır və bir müddətdən sonra ömrünü 
tamamlayır. Bu prosesin başlaınğıcında isə istehsal ehtiyatları dayanır. Yeni bir əmtəənin hazılanıb 
bazara təklif olunduğu ilk vaxtlarda satışları nisbətən yüksək olduğu halda, daha sonrakı mərhələ-
lərdə getdikcə düşəcək, bir müddət sonra isə satışları tamamilə dayandırılacaqdır. Təbii olaraq əldə 
olunan qazancları da bu konyunktur dalğalanmalara paraleldir. 

Fiziki əmtəələrin nə olduğunu və necə təsnifatlandırıldığını müəyyənləşdirmək nisbətən asan 
olduğu halda, xidmət anlayışını bu şəkildə təsnifat qruplarına bölmək isə olduqca çətin məsələdir. 
Çünki, iqtisadi fəaliyyətlərin əhəmiyyətli bir qismini təşkil edən xidmətlərin konkret sərhədlərinin 
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində bu günədək çox az tədqiqat aparılmışdır. İstehsal prosesinin 
səmərəli təşkili prinsipləri, işgüzar təşkilatın fəaliyyət istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi, istehsal 
prosesinə ehtiyatların cəlb edilməsi, maddi və maliyyə proseslərinin idarəetmə mexanizmi və tə-
darükün təşkili və firmanın təchizatçılarla əlaqə formaları az tətqiq olunan sahələr sayılır. 

Müəssisənin elmi əsaslarla idarə olunmasının ən mühüm cəhətlərindən biri də onun istehsal-
təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılmasıdır. Planlaşdırma müəssisə idarəetmənin əsas funksiyası-
dır. Əgər planlaşdırmanın prinsipləri, planın tərtibində tətbiq olunan metod və istifadə olunan gös-
təricilər sistemi iqtisadi proseslərin mahiyyət və daxili əlaqələrini düzgün nəzərə ala bilirsə, belə 
planlaşdırma elmi planlaşdırma hesab olunur. 

“Plan” yunan sözüdür və məzmununa görə “rəvan”, “bərabər” sözlərinə uyğun gəlir. Plan - 
məqsədi, məzmunu, həcmi, metodları, ardıcıllığı, icra olunma vaxtı göstərilməklə müəyyən bir 
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dövr üçün yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan iş və tapşırıqların məcmusunu özündə əks etdirən 
sənəddir. 

“Planlaşdırma” anlayışına, elmi cəhətdən formalaşdırılan biliklər sistemi kimi və habelə ictimai 
həyatın bütün sahələrinin şüurlu nizamlanmasına yönəldilmiş fəaliyyət növü, praktiki proses kimi 
də baxmaq olar. O, iqtisadi qanunlar və mövcud təcrübədən istifadə əsasında plan, proqram və 
layihələrin hazırlanması prosesidir. 

“Proqram” - dövlət və təsərrüfat subyektləri tərəfindən müəyyən dövr ərzində icrası nəzərdə 
tutulan təsərrüfat tədbirləri üzrə məqsəd və vəzifələrin məcmusudur. Plan - proqramda öz əksini 
tapan tədbirlərin rəvan, bir qaydada realizə olunması məqsədilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan 
konkret və kompleks tədbirlər  sistemidir. Göründüyü kimi, planla proqramın vəhdəti çox, fərqi 
isə azdır; proqram -  məqsəd və vəzifələrdirsə, plan onların yerinə yetirilməsi mexanizmidir, daha 
doğrusu, proqramın həyata keçirilməsi üçün məqsədyönlü konkret tədbirlərin məcmusudur. 

“Proqnoz” - perspektiv dövr üçün iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqinin əsas problemlərinin həlli 
yollarına, üstünlük veriləcək sahələrin inkişaf istiqamətlərinə, strateji məqsədlərə nail olmaq üçün 
qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair elmi cəhətdən əsaslandırılmış təsəvvür, müla-
hizə və tövsiyələrin məcmusudur. 

Proqnozlar vasitəsilə bütövlükdə iqtisadiyyatın, onun sahələrinin və təsərrüfat subyektlərinin 
yaxın və uzaq perspektiv üçün inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmək imkanı əldə edilir. Uzun-
müddətli perspektiv inkişaf proqramları proqnozlar əsasında tərtib olunur.  

Proqnozlaşdırma əsasında gəlinən nəticənin dəqiqlik dərəcəsi yüksək olmasa da, onun üstünlü-
yü və vacibliyi, proqnozlara istinad edərək onların əsasında hər hansı ictimai-iqtisadi prosesin gə-
ləcək inkişafı üçün alternativ proqram variantlarını müəyyən etmək imkanının yaranması ilə izah 
edilir. Proqnozlar əsasında orta bir müddəti əhatə edən - bir qayda olaraq beşillik proqramlar tərtib 
olunur. Belə proqramlar proqnozlara nisbətən daha dəqiq və konkret olur, çoxsaylı iqtisadi, sosial, 
elmi-texniki və təşkilati problemlərin həllini nəzərdə tutur. Proqramların əhatə etdiyi dövr üçün 
onun yerinə yetirilməsi planı işlənib hazırlanır. 

Bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi sistemdə müəssisələr üçün ən önəmli məsələ öz fəa-
liyyətlərinin planlı qaydada aparılmasına nail olmaqdır. Müəssisə istehsal etdiyi məhsula, gördüyü 
işlərə, göstərilən xidmətlərə tələbatı, habelə iqtisadi və sosial inkişafını təmin etmək, özünün işçi-
lərinin şəxsi gəlirlərinin yüksəldilməsi zəruriliyini nəzərə alaraq öz fəaliyyətini müstəqil planlaş-
dırır və inkışaf perspektivlərini müəyyən edir. 

Müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: fasiləsizlik, optimal- 
lıq, qənaətlilik, stabillik, müəssisənin və onun bölmələrinin planlarının vəhdəti, prioritetlərin 
müəyyən olunması, komplekslik, planın yerinə yetirilməsinə nəzarət. 

Planlaşdırmanın fasiləsizliyi uzunmüddətli və qısamüddətli planların qarşılıqlı əlaqələndirilmə-
si yolu ilə təmin edilir.Planların optimallığı istehsal-texniki vəzifələrin həllinin alternativ variant-
larının hazırlanması ilə əldə edilir. 

Xərc və nəticənin ən yaxşı əlaqəsini təmin edən ideyaların reallaşdırılması yolları ən optimal 
hesab edilir. Qənaətlilik anlayışı da eyni mahiyyət daşıyır. Ayrı-ayrı layihələr, istehsal bölmələri 
və bütövlükdə müəssisə konkret mikro və makroşərait üçün optimal olan maliyyə nəticələri əldə 
etməlidir. 

Hər bir fırmada işgüzar fəallığın artması və azalması baş verir. Buna görə də hər il kapitalın 
rentabelliyinin artımına nail olmaq olmaz. Planın stabilliyi müəssisənin rentabelliyinin zəruri atri-
butudur. 

Müəssisə hadisələri qabaqcadan proqnozlaşdıra bilmirsə, bu onun maliyyə sabitliyinin pozul-
ması və iflası ilə nəticələnə bilər. Müəssisənin və onun bölmələrinin planlarının vəhdəti iki yolla:  

- birincisi, yuxarıdan - baş direktordan aşağıya - sex və şöbələrə tapşırıqların direktiv planlaş-
dırılması yolu ilə;  

- ikincisi isə, firmadaxili strukturların işinin əsas göstəriciləri üzrə fırma rəhbərliyinin məslə-
hətləri ilə - indikativ planlaşdırma yolu ilə əldə edilir. Bu zaman planlaşdırma aşağıdan yuxarı 
həyata keçirilir.  

Hər iki halda müəssisədə planların vəhdətliyi təmin edilir.  
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Hər bir müəssisədə prioritetlərin müəyyən olunması zəruridir və bu, əsasən perspektiv üçün 
yeni məhsul növlərinin yaradılması ilə bağlıdır. Prioritet kimi enerjiyə qənaəti təmin edən texno-
logiyalara keçid, ətraf mühitin qorunması və s. təşkil edə bilər. Planın kompleksliliyi hər bir böl-
mənin qarşısında duran bütün məsələləri onun tam əhatə etməsi, hər bir istehsal vahidi planının 
digər bölmələrin fəaliyyət planları arasında qarşılıqlı əlaqə, planlaşdırılan obyektin və onunla əla-
qədar olan bölmələrin fəaliyyətilə bağlı olan bütün işlərin planda tam əks olunması deməkdir.  

Beləliklə, müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırma sistemi onun əsas vəzifələrinin və planlaşdır-
ma prinsiplərinin reallaşdırıldığı planların məcmusudur. Planların növlərini aşağıdakı əlamətlər 
üzrə təsnifləşdirmək olar: əhatə etdiyi dövrə görə, funksional baxıma görə, idarəetmə iyerarxiya-
sına görə və planlaşdırma iyerarxiyasına görə.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən strateji, taktiki və operativ planları uyğun olaraq uzunmüddətli, 
ortamüddətli və qısamüddətli planlarla eyniləşdirirlər. Bu planlar bir-birlərinə yaxın olsalar da, 
strateji, taktiki və operativ planlar bir-birlərindən dövr müddəti ilə yanaşı dəqiqliyə, diferensiallığa 
və s. əlamətlərə görə fərqlənirlər. Planların əsaslılığı, reallığı və gərginliyi onların hazırlanması 
metodlarından, planların hesabat bazasının vəziyyətindən, planların ilkin bazasının nə qədər də-
rindən öyrənilməsi səviyyəsindən asılıdır. Müəssisədə planların tərtibi və əsaslandırılmasında tət-
biq edilən metodları bir neçə qrupda birləşdirmək olar. 

Belə planlaşdırma çox vaxt səhv nəticələrə gətirib çıxarır, müəssisənin fəaliyyətinin yeni isti-
qamətlərinin, şərtlərinin, istehsalın təkmilləşdirilməsi amillərinin aşkar olunması ilə müşayiət 
olunmur. Bununla yanaşı, planların tərtibində onların ilkin bazasının dərindən öyrənilməsi zəruri-
dir. Bu məlumatlar baza dövründə mövcud olmuş çatışmazlıqları aradan qaldırmağa, plan ilində 
qabaqcıl təcrübəni yaymağa kömək edə bilir.  

Plan göstəricilərinin kəmiyyətinin müəyyən olunmasında bir sıra statistik üsullardan - qruplaş-
dırma metodlarından, dinamik sıra metodundan və s. istifadəni, təshihedici əmsalların tətbiqini 
nəzərdə tutur. Bu metodlar yuxarıda qeyd olunan metoddan prinsipcə yaxşı olsa da, heç də həmişə 
plan hesablamalarına mütərəqqi xarakter vermir, çünki adətən hesabat məlumatlarına əsaslanır. 

Proqnozlaşdırma, proqramın və habelə planların tərtibi planlaşdırma metodologiyasının norma-
tiv bazası - normalar, normativlər və göstəricilər olmadan qeyri-mümkündür. Planlaşdırmanın nor-
mativ metodu planların texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasına imkan verir. 

Müasir dövrdə proqnozların, proqramların və planların tərtib olunmasının elmi bazası olan nor-
ma və normativlər sisteminin və ümumiyyətlə, normalaşdırma işinin rolu daha da artmışdır. Çünki, 
əvvəla, resursların məhdudluğu ilə mülkiyyət sahiblərinin daha çox gəlir əldə etmək məqsədləri 
arasındakı ənənəvi ziddiyyətin ciddi şəkildə güclənməsi, ikincisi, resurslardan maksimum qənaətlə 
istifadəyə cəhdin artması, üçüncüsü, istehsalın  intensivləşdirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldil-
məsi problemlərinin həlli mütərəqqi normativ bazanın mövcudluğundan bilavasitə asılıdır. 

Material resursları sərfinin düzgün normalaşdırılması istehsalın texniki səviyyəsinin yüksəldil-
məsi, istehsaldaxili ehtiyatların aşkara çıxarılması və səfərbər edilməsi, materiallardan istifadədə 
qənaət rejiminin gözlənilməsi kimi işlərin lazımi keyfiyyətdə icra olunmasına bilavasitə köməklik 
göstərir. Normalaşdırmanın bir mühüm əhəmiyyəti də müəssisələrin konkret materiala tələbatının 
müəyyənləşdirilməsində həlledici rol oynamasıdır. 

Ümumiyyətlə, normalaşdırma - əmək və maddi resursların zəruri məsrəflərinin elmi cəhətdən 
əsaslandırılmış plan ölçüsünün müəyyən edilməsidir. Canlı əməyin normalaşdırılmasında məqsəd, 
hər şeydən əvvəl, verilən həcmdə işin icrası üçün zəruri vaxtın, yəni vaxt normasının müəyyən 
olunmasıdır.  
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QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ 
 
Müasir dövrdə iqtisadiyyatın şərtlərini və qloballaşmanı daha da gücləndirən iqtisadi siyasətin 

əhəmiyyətli məsələlərindən biri keyfiyyət uyğunluğunun təminatıdır. Dünya təcrübəsindən aydın 
olur ki, resursların qiymətləndirilməsi məcmu halında birləşərək müvəffəqiyyət əldə etməyə nail 
olur. Dünya təcrübəsini nəzərdən keçirsək, insan kapitalını daima artırır və əhatəsində yüksək ix-
tisaslı kadrları cəmləyir. 

Sistemin gücləndirilməsi və mərkəzləşdirilməsi üçün təkcə iqtisadiyyat sahəsi deyil, eyni za-
manda xalq təsərrüfatı sahəsi, təhsil sahəsi, kadrların bölgüsü üzrə sektoru da nəzərə almaq lazım-
dır. “İnsan kapitalı” anlayışına gəldiyimiz zaman, son zamanlar bu termindən geniş formada isti-
fadə olunur. Müəssisələr rəqabətədavamlılığını artırmaq, uzunmüddətli fəaliyyət göstərməsi üçün 
insan amilinə diqqət ayrılır. 
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Müasir yerli özünüidarəetmə şəraitində insan kapitalı iqtisadiyyatın önəmli vasitəsidir. Yalnız 
şəhər, kənd və eyni zamanda qəsəbə yerli özünüidarələrində resurs və insan potensialı toplanmış-
dır. Bu sektor insanın həyat dövrünü, insan resurslarının təkrar formada istehsal prosesinin yaran-
ması və bir çox funksiyaların insan tərəfindən həyata keçirilməsi hesabına təkrar istehsal prosesi-
nin reallaşmasıdır. Son zamanlar yerli özünüidarəetmədə insan resurslarının təkmilləşməsi üçün 
əlverişli şəraitin formalaşması əhəmiyyətli ictimai-iqtisadi məsələlərin aktivliyinin artımına xüsusi 
diqqət yetirir. 

Yerli özünüidarəetmələr də insan vəsaitlərinin inkişafının qaydaya salınması məsələsinə şərait 
yaratmalıdır: 

• Ərazinin inkişaf planlarına müvafiq olaraq say tərkibinin saxlanılması; 
• İnkişaf ehtiyaclarının ödənilməsi üçün insanların maarifləndirilməsi, təhsilin, eyni zamanda 

sosial infrastruktur istehsalının daha da təkmilləşdirilməsi; 
• Sosial xəstəliklərin bu sistemi dağıtmasının qarşısının alınması.  
Azərbaycanda yoxsulluğun qarşısının alınması proqramının reallaşması sahəsində, yoxsulluğu 

2005-ci ildə 29,3, 2014-cü ildə 5%-ə kimi azaltmaq mümkün olubdur. İş yerlərinin sayının çoxal-
ması imkanlarının genişlənməsi ciddi müvəffəqiyyətlər əldə etməklə sonlanmışdır. Bu illər ərzində 
sosial müdafiə, təminat xərclərinin çoxalması nəticəsində əhaliyə edilən pensiya ödənişləri 6,7 faiz 
artmışdır. 

Ölkə üzrə minimum əməkhaqqı 105 manata çatmışdır. Yerli özünüidarəetmələrdə insan resurs-
larının keyfiyyətinin yaranması prosesi müəyyən spesifikayla səciyyələnir. İlk öncə onun ikili xa-
rakterini vurğulamaq lazımdır. Başqa yöndən yanaşsaq, yerli özünüidarəetmələrdə insan resursla-
rının keyfiyyətinin yaranması bir element kimi ölkənin insan resurslarının inkişaf prosesində bütöv 
olaraq çıxış edir. 

Həyata keçirilən bütün sosial tədbirlər (təhsil sisteminin inkişafı və ixtisaslaşdırılmış kadrların 
hazırlıqları, əhalinin maddi rifahının artımı, tibbi xidmətin yaxşılaşması və s.) yerli özünüidarəet-
mələrin insan resurslarının təkmilləşməsinə təsir edir. 

Elə proseslər vardır ki, yerli özünüidarəetmələrdə insan resurslarının təkmilləşməsinə, eyni za-
manda onların keyfiyyət xarakteristikalarının yaranmasına pozitiv və negativ təsir edə bilir. İnsan 
resurslarının yaranması üçün sosial siyasətlər təkcə yerli büdcə hesabına deyil, həmçinin müxtəlif 
mənbələr hesabına reallaşır. 

Eyni zamanda büdcədən irrasional formada istifadə olunması layihənin reallaşdırılmasında ne-
qativ amillərin olmasında, əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı enməsində, keyfiyyət xarakteristika-
larının daha da yaxşılaşması imkanlarını azaldaraq insan resurslarının təkmilləşməsində özünü 
göstərir. 

İnsan resursları üzrə keyfiyyətin formalaşması zamanı bir çox xüsusiyyətlər prosesin qaydaya 
salınmasına yardım edir. Birinci xüsusiyyət onun məhsuldarlığına xeyli subyektlər təsir göstərir: 
yerli hakimiyyət orqanları, regional, müəssisələr, ev idarəetmələri, miqdar xarakteristikaları, insan 
resurslarının keyfiyyəti. İnkişafa təsir göstərən böyük miqdarda subyektin mövcudluğu problem-
lərin yaranmasının qarşısını alır. 
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Взаимодействие органов местного самоуправления с государственными органами 

 
Резюме 

Обеспечение соответствия требованиям качества является одним из важных вопросов 
экономической политики, которая еще больше укрепляет условия экономики и глобализа-
ции в наше время. Из мирового опыта ясно, что совместная оценка ресурсов приводит к 
успеху. Если мы посмотрим на мировой опыт, то он постоянно увеличивает человеческий 
капитал и собирает высококвалифицированные кадры. 
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Interaction of local self-government bodies with state bodies 
 

Summary 
Ensuring quality compliance is one of the important issues of economic policy, which further 

strengthens the conditions of the economy and globalization in modern times. It is clear from the 
world experience that the assessment of resources together leads to success. If we look at the world 
experience, it is constantly increasing human capital and gathering highly qualified personnel. 
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MAKROMALİYYƏ SABİTLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ İLƏ İQTİSADİ ARTIMIN 

QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ 
 
Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsini müəyyən edən əsas göstərici iqtisadi artımdır. İqtisadi artı-

mın parametrləri, onların inkişafı iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində milli təsərrüfatların in-
kişafını xarakterizə etmək üçün istifadə olunur. İqtisadi inkişaf dedikdə, iqtisadi artım, iqtisa-
diyyatda sturuktur dəyişiklikləri, həyat səviyyəsi və onun keyfiyyətinin yüksəlməsi başa düşülür. 
İqtisadi artım, onun tempi, keyfiyyəti və digər göstəriciləri yalnız milli təsərrüfatın potensialından 
deyil, eyni zamanda xarici iqtisadi və xarici siyasi amillərdən asılıdır. 

Makromaliyyə sabitliyi makroiqtisadi sabitliyin mühüm tərkib hissəsi olmaqla iqtisadi inkişafa 
səmərəli təsir göstərir, iqtisadi artımın obyektiv qanunauyğunluqları ilə müəyyən olunur. İqtisadi 
artım olmadan iqtisadi inkişafa nail olmaq olmaz. İqtisadi inkişaf anlayışının mahiyyəti iqtisadi 
artımdan başlayaraq özünə təhlükəsizlik və sülh, ekologiya və sosial ədaləti daxil edən mürəkkəb  
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kompleksli anlayışa qədər təkamül etmişdir. 
Ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsi və fəaliyyət göstərən iqtisadi sistemin xarakteri və qurulu-

şunun, həyata keçirilən makroiqtisadi sabitləşmə siyasətinin fərqli cəhətlərinə baxmayaraq, onun 
bütün mərhələləri üçün əsas götürülən ümumi cəhət oxşardır. Belə ki, makromaliyyə sabitliyinin 
təmin olunmasında əsas məqsəd iqtisadi inkişafa nail olunması, iqtisadi artıma nail olunması və 
əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasıdır. 

Lakin, bunu da qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə iqtisadi artım olmasa maliyyə sabitliyini təmin 
etmək çətinləşər. Deməli, makromaliyyə sabitliyi ilə iqtisadi artım qarşılıqlı əlaqədədir. Bu əlaqə-
nin təmin olunmasının əsas vasitələri maliyyə münasibətləri, maliyyə siyasəti, məqsədli maliyyə-
ləşmə və daxilolmalardır. Makromaliyyə sabitliyi ilə iqtisadi artım qarşılıqlı əlaqəsinin təmin olun-
ması həmçinin daxili mənbələrdən əlavə xarici investisiyalardan səmərəli istifadə olunmasına da 
əsaslanır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində makroiqtisadi sabitləşmə əsasında davamlı iqtisadi artıma nail 
olunması, maliyyə resurslarının səmərəli bölgüsünü, sosial sahədə müxtəlif əhali təbəqələrinin gə-
lirlərindəki kəskin qeyri-bərabərliyin aradan qaldırılmasını tələb edir. 

Ümumiyyətlə, iqtisadi artım dedikdə, müəyyən dövrdə ictimai məhsulun kəmiyyət və key-
fiyyətcə təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Lakin iqtisadi artım qeyri-effektiv yollarla əldə oluna 
bilər. Belə ki, istehsalın artımına təbii resursların keyfiyyətinin azaldılması, onların qeyri-səmərəli 
istifadəsi, ərtaf mühitin çirkləndirilməsi, həyat səviyyəsinin aşağı salınması yolu ilə də nail olmaq 
olar. Lakin bu artım dayanıqsız və ümumiyyətlə arzuolunmayandır. Buna görə də iqtisadi artım o 
halda məna kəsb edir ki, o, sosial stabillik və sosial səmərə ilə uyğunlaşır. Bu zaman iqtisadi artım 
istehsalın genişlənməsinə, istehsal xərclərinin azalmasına, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə, tə-
labatların tam ödənilməsinə, işsizlik və yoxsulluğun azaldılmasına, təhsil və səhiyyənin yüksəldil-
məsinə və bu kimi nailiyyətlərin əldə edilməsinə səbəb olur. Belə iqtisadiyyat effektiv iqtisadiyyat 
hesab olunur. 

İqtisadi artım sürəti özlüyündə kifayət dərəcədə mürəkkəb anlayışdır və fərqli göstəricilər top-
lusu ilə ölçülə bilər. Onlar arasında ən universalı ÜDM-in artım tempidir. İqtisadi artım dedikdə, 
ictimai məhsulun və istehsal amillərinin kəmiyyətcə artımı, keyfiyyətcə təkmilləşməsi başa düşü-
lür. İqtisadi artım iki üsulla hesablanır: 

1) Müəyyən müddətdə ümumi milli məhsulun (ÜMM) və ya ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 
artımı kimi; 

2) Müəyyən müddətdə ÜDM-in və ya ÜMM-in adambaşına düşən həcminə görə müəyyən olu-
nur. Hər iki üsul işlənə bilər. Məsələn, əgər diqqət mərkəzində hərbi-siyasi potensial problemidirsə 
onda birinci üsul seçilir. Əksinə, müxtəlif ölkələrin və regionların əhalisinin həyat səviyyəsi 
müqayisə olunursa ikinci üsul daha münasibdir. Məsələn, Azərbaycanın ÜDM-inin artım sürəti 
bir çox inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi artım sürətindən yüksək olsa da həyat səviyyəmiz onlardan 
dəfələrcə geri qalır. 

İqtisadi artımın əhəmiyyəti bir sıra amillərlə izah olunur. Adambaşına düşən ictimai məhsulun 
artması həyat səviyyəsinin artımı deməkdir. İnkişaf edən iqtisadiyyat yeni tələbatları optimal şə-
kildə ödəməyə, ölkə daxilində, eləcə də beynəlxalq səviyyədə sosial-iqtisadi problemləri həll et-
məyə, eləcə də yeni proqramların işlənməsi üçün daha böyük imkanlara malik olur. Real gəlirlərin 
artımı bütün ailələr üçün yeni imkanlar yaradır, məsələn, sakit istirahət, xaricdə təhsil, ikinci də-
rəcəli ehtiyacların ödənilməsi və s. Bununla yanaşı gəlirlərin artımı istehlakın mövcud səviyyəsi 
enmədən, investisiyalar və əmtəə istehsalı aşağı düşmədən yoxsulluq və ətraf mühitin çirklənməsi 
ilə mübarizə proqramlarının hazırlanmasına yeni imkanlar açır. İqtisadi artım resursların məhdu-
diyyəti probleminin həllini asanlaşdırır. Yuxarıda qeyd olunan problemi yumşaldaraq - istehsalın 
ixtisar olunmasından yaranan iqtisadi məhdudiyyətləri aradan qaldıraraq - iqtisadi artım cəmiyyətə 
qarşıya qoyulan məqsədi reallaşdırmağa və yeni iri həcmli proqramlar həyata keçirməyə imkan 
verir. 

İqtisadi artım müəyyən dövr ərzində ÜDM artımıdır. ÜDM isə yuxarıda qeyd olunduğu kimi 
xərc və gəlir metodları ilə hesablanır. ÜDM-də gəlir və xərclər öz əksini tapdığı üçün büdcə kəsi-
rinin səviyyəsi, dövlət borclarının ödəmə səviyyəsi, ixrac və idxalın səviyyəsi, investisiyaların 
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həcmi və s. iqtisadi artıma təsir göstərir. Belə ki, ölkədə maliyyə sabitliyini təmin etmədən iqtisadi 
artıma nail olmaq olmaz. 

Maliyyə siyasətinin iqtisadi artıma təsirinin obyektiv əsası onun təkrar istehsal prosesi ilə geniş 
əlaqədə olması ilə şərtlənir. Geniş təkar istehsal prosesinin maliyyə resursları ilə təmin olunma 
siyasətini iqtisadi artım tempinin sürətlənməsinin mühüm şərti kimi qəbul etmək olar. İqtisadi ar-
tıma gedən yol heç də yeni istehsal güclərinin yaradılmasından başlanmır. Yalnız mövcud istehalın 
səmərəli surətdə reallaşması üçün şərait yaradılması sonrakı inkişaf üçün zəmin ola bilər. İqtisadi 
artıma nail olunması istehsal amillərindən istifadə formasına görə, kəmiyyət və ya keyfiyyət artı-
mına daha çox diqqət ayrılmasına görə iki tip üzrə təsnifləşdirilir:1) ekstensiv tip 2) intensiv tip. 

Ekstensiv tip dedikdə, əvvəlki texniki vəsaitlər əsasında istehsal güclərinin artırılması nəzərdə 
tutulur. İstehsalın həcmi mövcud istehsal amillərinin, istifadə olunan resursların, işçi qüvvəsinin 
və s.-nin kəmiyyətini artırmaqla əldə olunur. 

İntensiv tip dedikdə, istehsal gücünün, texnika və texnologiyanın təkmilləşdirilməsi, əlavə vəsa-
itlərin cəlb edilməsi ilə əldə olunması nəzərdə tutulur. Lakin heç bir iqtisadiyyatda bu tiplərin yalnız 
biri mövcud olmur. Onlar adətən qarışıq halda mövcud olurlar ki, bu tip qarışıq (real) tip adlanır. Bu 
zaman istehsalın genişlənməsi istifadə olunan amillərin kəmiyyət artımı və texnikanın təkmilləşdi-
rilməsi yolu ilə əldə olunur. Hər bir tipin özünəməxsus üstünlükləri və çatışmazlıqları vardır. 

İqtisadi artım tempini artırmaqdan ötrü bu tiplərdən hansı birinin seçilməsi hər bir ölkənin ilk 
öncə inkişaf səviyyəsindən, maliyyə imkanlarından, elmi potensialından, resurs ehtiyatlarının 
həcmindən, iqtisadi-siyasi vəziyyətindən asılıdır. Bunun üçün seçim etməzdən əvvəl göstərilən 
amillər gözdən keçirilməli, hər bir ölkəyə uyğun istiqamət seçilməlidir. 

Ölkədə iqtisadi artımı təmin etmək və insanların maddi rifahını yaxşılaşdırmağın əsas amili sa-
bitlikdir. Ölkənin iqtisadi tənəzzüldən tərəqqiyə keçməsi əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə müsbət 
təsir göstərmiş və sonrakı inkişaf üçün maliyyə nəticələrinin formalaşmasına şərait yaratmışdır. 

Azərbaycanın əvvəlki illərdə əldə etdiyi iqtisadi artım göstəriciləri bilavasitə neft gəlirləri ilə 
bağlıdır. Son illərdə ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığı azalmışdır. Neftdən asılılıq, son bir neçə 
ildə neftin qiymətinin əvvəlki illərlə müqayisədə azalması, manatın sabitliyi üçün təhlükə törədə 
bilər. Bu da iqtisadi artıma mənfi təsir edə bilər. Neft gəlirlərinin ölkəyə axını Mərkəzi Bankı, ma-
natın kəskin möhkəmlənməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə xarici valyutanın sterilizasiyasını həya-
ta keçirməyə məcbur edir. Bu isə manatın emissiyasını artıraraq ölkədə inflyasiyanı stimullaşdırır. 

Neftin qiymətinin azalması hətta son dövrdə manatın məzənnəsinin kəskin sürətdə aşağı düşmə-
sinə səbəb oldu. Lakin, bunu qeyd etmək lazımdır ki, manatın məzənnəsinin kəskin surətdə aşağı 
düşməsi sadəcə neftin qiymətinin azalması ilə bağlı deyil. Onun bir sıra başqa səbəbləri də vardır. 
Neftdən gələn gəlirlərin əməkhaqlarının artırılmasına, dövriyyəyə əlavə pul buraxılmasına, ümu-
miyyətlə, istehlaka yönəldilən vəsaitlərin həcminin artmasına istiqamətləndirilməsi də inflyasiya-
nın yaranma amillərini genişləndirir. Bu da qiymətlərin qalxmasına səbəb olur. 

İqtisadi artımın səviyyəsi hər şəraitdə məşğulluğun artması və inflyasiyanın yüksəlməsi ilə 
müşahidə olunur. 

İqtisadiyyatımızın strukturunda müsbətə doğru yüksək dərəcədə irəliləyiş olmuşdur. Yeni 
müstəqillik əldə etmiş ölkə üçün bu böyük nailiyyətdir. Bu da düzgün aparılmış maliyyə islahat-
larının nəticəsidir. Əvvəlki dövrdə görülmüş və bundan sonra görüləcək işlər, düzgün islahatlar 
nəticəsində iqtisadiyyatımız tam şəkildə çoxşaxəli iqtisadiyyat kimi özünü göstərəcəkdir. 
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Резюме 

Основным показателем, определяющим уровень экономического развития страны, явля-
ется экономический рост. Параметры экономического роста, их развитие используются для 
характеристики развития национальных экономик при государственном регулировании 
экономики. Экономическое развитие означает экономический рост, структурные измене-
ния в экономике, повышение уровня и качества жизни. Экономический рост, его темпы, 
качество и другие показатели зависят не только от потенциала национальной экономики, 
но и от внеснеэкономических и внеснеполитических факторов. 
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Interrelation of economic growth with ensuring macroeconomic stability 
 

Summary 
The main indicator that determines the level of economic development of the country is econo-

mic growth. Parameters of economic growth, their development are used to characterize the deve-
lopment of national economies in the state regulation of the economy. Economic development 
means economic growth, structural changes in the economy, rising living standards and quality of 
life. Economic growth, its pace, quality and other indicators depend not only on the potential of 
the national economy, but also on foreign economic and foreign policy factors. 
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AZƏRBAYCANDA BİZNES MÜHİTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Müasir şəraitdə bazar münasibətlərinin formalaşması və ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafının 

təmini müstəqil Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğu prosesinin mühüm tərkib hissəsi-
dir. Bazar iqtisadi münasibətlərinin formalaşması və dinamik inkişafında, daxili bazarın yerli xam-
mala əsaslanan məhsullarla təmin edilməsində, ölkə əhalisinin həyat  səviyyəsinin daha da yaxşı- 
laşdırılmasında, yeni iş yerlərinin açılmasında və məşğulluğun səviyyəsinin artırılmasında, azad 
rəqabət mühitinin formalaşdırılmasında və digər sosial-iqtisadi problemlərin həll edilməsində biz-
nesin və onun mühüm istiqamətlərindən biri olan sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı müstəsna rol 
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oynayır. Son illərdə ölkəmizdə də sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir 
sıra böyük miqyaslı və strateji əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Azərbaycanda dövlət 
əmlakının özəlləşdirilməsinin həyata keçirilməsi, aqrar islahatların və institusional struktur dəyi-
şikliklərinin reallaşdırılması sahibkarlıq fəaliyyətinin, həmçinin bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının 
formalaşması və inkişafına təkan vermişdir. Belə ki, 1996-2003-cü illərdə ümumi daxili məhsul 
1,9 dəfə, o cümlədən 2003-cü ildə 11,2 faiz artmışdır. Ümumi daxili məhsul istehsalında qeyri-
dövlət sektorunun xüsusi çəkisi yüksələn xətt üzrə artaraq 2003-cü ildə 74 faizə çatmışdır. Sənaye 
məhsulunun ümumi həcmində özəl bölmənin payı 54 faiz təşkil edir, lakin qazanılmış müvəffə-
qiyyətlərə baxmayaraq sahibkarlığın inkişafının mövcud vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Sahibkarlığın 
inkişafında süni maneələr, bürokratik əngəllər hələ qalmaqdadır. Sahibkarlıq sahəsində əldə edilən 
təcrübə iqtisadiyyatda keyfiyyətli məhsul bolluğunun yaradılmasında, rəqabətə davamlı sahələrin 
inkişaf etdirilməsində və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında həlledici amilə çevrilmə-
lidir. Xüsusilə özəl sektorda strateji cəhətdən vacib və struktur formalaşdırıcı imkanlara malik olan 
sahibkarlıq subyektləri zəif inkişaf etmişdir. Regionlar üzrə biznes fəaliyyətinin mövcud inkişaf 
səviyyəsi ölkənin malik olduğu böyük potensiala uyğun gəlmir. Kiçik və orta sahibkarlıq üzrə 
firmaların böyük əksəriyyətin (70%) paytaxtda və ona yaxın bölgələrdə cəmləşmişdir. Sahibkarlar 
arasında qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr lazımi səviyyədə qurulmayıb. Sahibkarlığın inkişafının sürət-
ləndirilməsi, kiçik və orta sahibkarlıq üzrə firmaların ölkədə bazar münasibətlərinin inkişafında, 
milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına sürətli inteqrasiyasında, ölkədə mövcud olan sosial və 
iqtisadi əsaslı çətinliklərin həll edilməsində rolunun daha da gücləndirilməsi Azərbaycanın həyata 
keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindən hesab edilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
Heydər Əliyevin 2002-ci ilin aprel ayının 25-də yerli sahibkarlarla və mayın 14-də xarici iş adam-
ları ilə keçirdiyi görüşləri buna bariz sübutdur. Həmin görüşlərin nəticəsi olaraq ölkə prezidenti 
Heydər Əliyev milli iqtisadiyyatın inkişafında həlledici rola malik olan kiçik və orta sahibkarlıq 
müəssisələrinin inkişafına yönəldilmiş bir sıra mühüm fərmanlar və sərəncamlar imzalamışdır. 
Onların sırasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17.08.2002-ci il tarixli 2002-2005-ci il-
ləri əhatə edən Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq müəssisə-
lərinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bu Proqram ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə tən-
zimlənmə sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi, KOS-un insan resurslarının inkişafının daha da 
sürətləndirilməsi, müəssisələrə dövlət tərəfindən maliyyə yardımlarının artırılması, qanunvericilik 
bazasının yaxşılaşdırılması və ölkənin müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlara dəs-
təyin artırılması və onların inkişafının təmin edilməsi üzrə müxtəlif və çoxşaxəli tədbirləri özündə 
əks etdirir. Proqramın maliyyələşdirilməsi mənbələri kimi dövlət büdcəsindən maliyyələşmələr, 
bələdiyyələrə məxsus maliyyə vəsaitləri, ölkə əhalisinin məşğulluğunun artırılmasına yönləndiril-
miş məqsədli dövlət vəsaitləri, xarici təşkilatlara və bir sıra beynəlxalq qurumlara məxsus olan 
dotasiya və qrantlar, milli iqtisadiyyata qoyulan xarici mənbəli investisiyalar göstərilir. Sahibkar-
lığa dövlət qayğısının gücləndirilməsi ilə əlaqədar iqtisadiyyatda inhisarçılığın məhdudlaşdırılma-
sına və sağlam rəqabətin inkişafına nail olmaq üçün əmtəə bazarında inhisarçı mövqe tutan təsər-
rüfat subyektlərinə qarşı qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş bütün vasitələrdən istifadə ediləcəyi 
xüsusi vurğulanır. Biznes fəaliyyətinin inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsində yerli sahib-
karların inhisarlaşmadan qorunması və sağlam rəqabət mühitinin yaradılması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin məlum fərmanında Nazirlər Kabinetinə tapşırı-
lıb ki, ölkədə daha da əlverişli olacaq biznes şəraitinin formalaşdırılması üçün ölkənin müvafiq 
nazirliyi ilə birlikdə təbii inhisarçı olan əsas təsərrüfat subyektlərinin (su, qaz, elektrik enerjisi, 
dəmir yolu, dəniz və hava nəqliyyatı, rabitə xidməti və digər) tarif dərəcələrinin daha da təkmil-
ləşdirilməsi üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirsin. Mühüm xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli iri müəs-
sisələrin özəlləşdirilməsi prosesinin sürətləndirilməsi və onların səhmdar cəmiyyətlərinə çevril-
məsi təsərrüfat subyektləri arasında rəqabəti gücləndirərək daxili bazarda inhisarlaşmanın qarşısını 
alır. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı ölkə prezidentinin imzaladığı fərmanlardan irəli gələn məsələ-
lər vergi sistemində həyata keçirilən radikal islahatların ana xəttini təşkil edir. Vergi siyasətinin 
bazar iqtisadiyyatının səmərəli formalaşmasında, xüsusilə istehsal sahələrinin inkişafında mühüm 
iqtisadi alətə çevrilməsi, sahibkarlarla vergi xidməti işçiləri arasında münasibətlərin tərəfdaşlıq 
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əsasında qurulması, həmçinin vergi nəzarətinin sivil qaydada təşkili və təkmilləşdirilməsi vasitəsi 
ilə yığılacaq vergilərin vaxtında və tam miqdarda dövlət büdcəsinə daxil olmasının təmini mühüm 
zərurətə çevrilmişdir. Əlverişli sahibkarlıq mühiti yaratmaq, milli istehsalın inkişafını stimullaş-
dırmaq məqsədilə 26 noyabr 2002-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 
əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” qanun qəbul edilmişdir. Bu sənəddə sadələşdirilmiş 
vergilərin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi, vergilərin dərəcələrinin azaldılması, sahə və region-
lar üzrə vergilərin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur. Ölkənin vergi potensialını daha dəqiq 
müəyyənləşdirmək və regionlar üzrə büdcəyə daxilolmaları artırmaq məqsədilə sahibkarlığın növ-
ləri və iqtisadiyyatın sahələri üzrə vergiləri diferensiallaş-dırmaq gərəkdir. ÜDM-in tərkibində ve-
rgi yığımlarının xüsusi çəkisinin artırılması meyli nəzərə alınmaqla (bazar iqtisadiyyatı inkişaf 
etmiş ölkələrdə ÜDM-in tərkibində vergi yığımlarının payı 29 - 54 faiz olduğu halda Azərbaycan-
da bu göstərici 10,8 faiz təşkil edir) vergilərin stimullaşdırıcı funksiyası gücləndirilməlidir. Biznes 
fəaliyyətinin inkişafında əsas məsələlərdən biri investisiya qoyuluşları üçün güzəştli kreditlərin 
verilməsi, mənfəətin investisiyalaşdırılması və iqtisadiyyatın prioritet sahələri üzrə məqsədli inki-
şaf proqramlarının hazırlanıb həyata keçirilməsidir. Təcrübə sübut edir ki, investisiyaya cəlb edi-
lən mənfəət məbləği həcmində mənfəət vergisinin azaldılması investorların yeni texnologiyaların 
alınmasına və istehsalın daha da genişləndirilməsinə olan həvəsini xeyli artırır. Deməli, bu məsə-
lənin Vergi Məcəlləsində öz əksini tapması biznes fəaliyyətinin sürətli inkişafına təkan verərdi. 
Kiçik biznes sahələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə dünya təcrübəsində sınaqdan çıxmış əsas ma-
liyyə kanallarından, xüsusi ilə də lizinq və françayzinq firmalarının xidmətlərindən, vençur kapi-
talından da geniş istifadə edilməlidir. Ölkədə biznes fəaliyyətinin səmərəli təşkil edilməsi bazar 
infrastrukturunun formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. İnfrastruktur bazar iqtisadiyyatının zəruri 
komponentlərindən biridir. Biznes infrastrukturu dedikdə istehsalçıdan istehlakçıyadək əmtəələrin 
və xidmətlərin müstəqil şəkildə hərəkətini təmin edən, həmçinin işgüzar münasibətləri əlaqələndi-
rən ayrı-ayn müstəqil bazarlar və idarəetmə strukturlarının məcmusu başa düşülür. 11.02.2004-cü 
il tarixli Respublika Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı ilə təsdiq olunan ölkə regionlarının sosial 
və iqtisadi baxımdan inkişaf etdirilməsinə istiqamətlənmiş Dövlət Proqramı Respublikanın balans-
laşdırılmış sosial və iqtisadi tərəqqisi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə bərabər, regionlarda 
mövcud imkankarın reallaşdırılması, eyni zamanda milli iqtisadiyyatın inkişafının əsasını təşkil 
edən sahibkarlıq subyektlərinin inkişaf etdirilməsi üzrə kompleks tədbirləri əhatə edir. Beş il ər-
zində ölkə iqtisadiyyatına bütün maliyyə mənbələri hesabına investisiya qoyuluşunun həcmi 16,8 
milyard dollar nəzərdə tutulur ki, bunun da 60 faizi regionların inkişafına yönəldiləcəkdir. Sovet 
İttifaqının dağılmasının ardından uzun illər təşəkkül tapmış iqtisadi münasibətlərin tənəzzülü 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının regionlarında sənaye və aqrar sektorun da tənəzzül prosesini 
dərinləşdirdi və böhrana gətirib çıxarmışdır. Aqrar sektordakı tənəzzül yerli kənd təsərrüfatı məh-
sullarının emalı sahəsində sənayenin xammala olan tələbatının ödənilməsində çox böyük çətinlik-
lərə səbəb olmuş və nəticədə bu mühüm sahə böhranlı vəziyyətə düşmüşdür. Bazar iqtisadiyyatına 
keçidlə əlaqədar aparılan genişmiqyaslı iqtisadi islahatlar; dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, tor-
paq islahatı və idarəetmədə mütərəqqi struktur dəyişiklikləri nəticəsində ölkədə makroiqtisadi sa-
bitlik bərqərar olmuş, regionlarda sahibkarlığın inkişafına təkan verilmişdir. Ölkənin müxtəlif 
regionlarının iqtisadiyyatında kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələrinin rolu getdikcə daha da art-
mağa başlamışdır. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin ümumi sayında kiçik 
müəssisələrin xüsusi çəkisi kifayət qədər üstünlük təşkil edir. Ölkə üzrə 47951 kiçik müəssisənin 
1,5 faizi Naxçıvan, 5 faizi Abşeron, 6,3 faizi Gəncə-Qazax, 2.2 faizi Şəki-Zaqatala, 4,2 faizi Lən-
kəran, 1,9 faizi Quba-Xaçmaz, 10 faizi Aran iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin regi-
onlarında istehsal yönümlü təsərrüfat subyektlərinin 40,3 faizi ticarətin, 16,3 faizi kənd təsərrüfatı, 
13,3 faizi sənaye, 11,1 faizi tikinti, qalan 19 faizi isə daşınmaz əmlak, kommersiya fəaliyyəti və 
digər xidmət sahələrinin payına düşür. Sənayenin müxtəlif sektorlarında fəaliyyət göstərən kiçik 
təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi rayonlar üzrə yerləşməsi isə: Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
8,6 faiz, Abşeronda 8 faiz, Gəncə-Qazaxda 8,9 faiz, Şəki-Zaqatalada 12,5 faiz, Lənkəranda 5,5 
faiz, Quba-Xaçmazda 13,4 faiz, Aranda isə 6,5 faizi təşkil edir. Regionlarımızın mövcud poten-
sialının reallaşdırılması ilə sahibkarlığın inkişaf sürətinin artırılması üzrə aşağıdakı  
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tədbirlərin reallaşdırılması olduqca zəruridir:  
1. sahibkarlıq sahələrinin kreditlə təmininin genişləndirilməsi və əlverişli investisiya mühitinin 

formalaşdırılmasında bankların və kredit təşkilatlarının rolu artırılmalıdır;  
2. istehsal sahibkarlığının inkişafını stimullaşdırmaq üçün dövlət tərəfindən qayğı və himayə-

darlıq gücləndirilməlidir;  
3. kəndli-fermer təsərrüfatlarının fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyini yüksəltmək üçün aqroser-

vis xidməti yaxşılaşdırılmalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarük sistemi yaradılmalıdır;  
4. regionlarda yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının emal sənayesi müəssisələri yaradılmalı və 

müasir marketinq xidməti formalaşdırılmalıdır; 
5. bazar infrastrukturları yaradılmalı və sahibkarlığın inkişafında onların rolu artırılmalıdır;  
6. kiçik biznes üzrə perspektiv formalar hesab edilən texnoloji parklar formalaşdırılmalı və biz-

nes inqibatorlar yaradılmalı, sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə vençur kapitalından 
istifadəyə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. 
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providing the domestic market with products based on local raw materials, in further improving 
the living standards of the population, creating new jobs and increasing employment, creating a 
free competitive environment and solving other socio-economic problems. The development of 
entrepreneurial activity, which is one of the directions, plays an exceptional role. 
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KİÇİK BİZNESİN RƏQABƏT ÜSTÜNLÜKLƏRİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ 

İNNOVASİYA PROSESİNİN ROLU 
 
İnnovasiyalar sosial-iqtisadi sistemin inkişafının əsasını təşkil edir, onların artım templərini və 

miqyaslarını, struktur dəyişikliklərini müəyyən edir. Sosial-iqtisadi sistemlərin dinamikası insan 
fəaliyyətinin yeni vasitə və üsullarının tətbiqi ilə şərtlənmişdir. Hazırda həmin sistemlərin müxtəlif 
elementlərinin yeni, daha effektiv sistemlərlə fasiləsiz əvəz olunması baş verir. Müstəqil sosial-
iqtisadi sistemlərdə cərəyan edən innovasiya proseslərinin xüsusiyyətlərinin dərk edilməsi bu sis-
temlərin məqsədyönlü idarə edilməsinin nəticəliliyinin yüksəldilməsinə kömək edir.  

Bütövlükdə, innovasiya prosesinin son məqsədinə nail olunması kifayət qədər mürəkkəb vəzifə 
sayılır ki, bunun da həlli aşağıdakıların düzgün qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur:  

- əlavə ictimai əmək xərcləri və innovasiyasının reallaşdırılması üçün zəruri olan kapital qoyuluşu;  
- innovasiyanın tətbiqindən innovasiya prosesinin bütün subyektləri tərəfindən alınan iqtisadi 

effektlə əlavə xərclərin ödənilməsi.  
Tədqiqatlar göstərir ki, müasir yeni iqtisadiyyatda UDM artımının daha böyük payı innovasiya 

texnologiyalarında, avadanlıqlarında, insan kapitalının keyfiyyətində, istehsalın və idarəetmənin təş-
kilində ifadə olunmuş yeni biliklər hesabına təmin edilir. Müasir cəmiyyətdə iqtisadi effektivliyin 
yalnız elm və real istehsalın inkişafı hesabına deyil, həm də innovasiya tsiklinin bütün fazalarının - 
yeni biliklərin alınması, bazar vasitəsilə onların iqtisadiyyatın istehsal sektoruna ötürülməsi və is-
tehsal istifadəsi fazalarının effektiv fəaliyyətini təmin etmək əsasında əldə edilir. Bu cür istifadə bir 
qayda olaraq, son məhsul bazarında iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli rəqabət üstünlükləri almaq məq-
sədilə həyat keçirildikdə, onda innovasiya tsiklinin bütün mərhələləri müxtəlif dərəcələrdə olsa da, 
güclü informasiya, təşkilati, maliyyə və digər bazar amillərinin təsiri altında yerləşəcəklər. Məhz 
innovasiyanı mənimsəyənin iqtisadi marağı son nəticədə innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilmə-
sinin məqsədəuyğunluğunu, yönümlülüyünü, miqyasını, tempini və formasını müəyyən edir. 

Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsi resursların və istehlakın nisbətlərində əhə-
miyyətli dəyişikliklər yaradır. İqtisadi inkişafın yüksək səviyyəsinə nail olmuş dövlətlər qaçılmaz 
surətdə resursların qıtlığı ilə qarşılaşır. Eyni zamanda, ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəl-
məsi bütün təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi tələbatlar sistemində, hər şeydən əvvəl isə, əhalinin 
şəxsi tələbat sistemində tezliklə kəmiyyət artımına və keyfiyyət yeniləşməsinə gətirib çıxarır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi inkişaf səviyyəsi yüksəldikcə, resursların məhdudluğu və əha-
linin tələbatının məhdudiyyətsiz genişlənməsi arasında ziddiyyət daha da artır. İnkişaf etmiş bazar 
iqtisadiyyatlı ölkələrin təcrübəsi göstərdiyi kimi, bu ziddiyyət istehsalın genişləndirilməsinin üs-
tün ekstensiv metodlarından innovasiya məhsulları və texnologiyasının tətbiqinə əsaslanan üstün 
intensiv metodlarına keçilməsi yolu ilə həll edilir.  

Beləliklə, innovasiyalar bir tərəfdən, təkrar istehsalın bütün fazalarını ardıcıl olaraq düzməklə, 
digər tərəfdən isə təkrar istehsalın ekstensiv tipindən intensiv tipinə keçidi müəyyən etməklə müa- 
sir iqtisadiyyatda təkrar istehsalın ən vacib amili sayılır.  

Akademik L.Abalkinin fikrincə, elmtutumlu istehsalların meydana çıxması texnoloji inkişafın  
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nəticəsi sayılır. Bu zaman elm və təhsilə artmaqda olan xərclərin strukturunun keyfiyyət dəyişiklik-
ləri, xüsusilə də tədqiqat və işləmələrin bazasının yaxşılaşdırılmasına sərf olunan vəsaitlərin səmə-
rəsini təmin edən yeni qapalı təkrar istehsal konturu yaranır [4, s.174]. Mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq hər bir təsərrüfat subyektinin uğurlu biznes strategiyası qurması və reallaşdırması xeyli 
dərəcədə innovasiyanın tətbiqi səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Müəssisə nə qədər nadir məhsula və ya 
onun istehsal  üsuluna malikdirsə, bir o qədər uğurlu müəssisə sayılır. Məhz bu baxımdan, innova-
siya dedikdə, sosial-iqtisadi sistemin innovasiya məhsullarının, proseslərinin və biznes modelinin 
tətbiqi vasitəsilə yeni keyfiyyət sisteminə keçidi təmin edən proses başa düşülür. Başqa sözlə, inno-
vasiya özündə elmi-tədqiqata əsaslanan və bazarda reallaşdırılan yeniliyi ehtiva edir.  

Biznes sistemi müəyyən dərəcədə öz-özlüyündə innovasiyalı sayılır. Bazar iqtisadiyyatı və rəqa-
bət şəraitində biznes müəssisələri gəlir və mənfəət artımına nail olmaq üçün öz yeniliklərini həyata 
keçirməli olurlar. Heç də təşkilatların hamısı pul vəsaitlərini müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinə 
sərmayə qoymurlar və buna görə də gələcək inkişaf imkanlarını və perspektivlərini özləri işləyib 
hazırlamalı olurlar. Bu cür işləmələrin həyata keçirilməsi üçün şirkətin yaradıcı potensialına söykən-
mək,müştərinin tələbatını bilmək və hətta tapmaq lazımdır. Əlbəttə,həmişə arzu olunur ki,yeni inno-
vasiya məhsulu artıq bu gün olsun,lakin planlaşdırma zamanı kiçik və orta biznes daha böyük biz-
nesə çevrilmək və qarşıdakı uzun müddətə innovasiya fəaliyyətini planlaşdırmaq imkanına malik 
olmaq üçün uzaq olmayan perspektivə söykənirlər. Lakin mürəkkəbliyə baxmayaraq, kiçik və orta 
biznes aşağıdakı bir sıra səbəblər üzündən təbii ki, innovasiyanın inkişafının özülü seçilə bilər:  

- kiçik və orta firmalarda elmi-tədqiqatlar maksimum intensiv aparılır, çünki bütün qüvvə bir 
layihədə cəmləşir;  

- kiçik və orta firmalarda idarəetmə aparatı böyük deyil ki, bu da iri korporasiyalarda elmi-
tədqiqat işlərinin səmərəliliyini aşağı sala bilən əlavə xərcləri aşağı salır və bürokratik vəziyyət-
lərdən qaçmağa imkan verir;  

- kiçik və orta müəssisələr, bir qayda olaraq, bazarın inkişaf meyillərini daha yaxşı görürlər, is-
tehlakçıların tələblərinə daha bacarıqla uyğunlaşa bilirlər ki, bu da onların istehsalını daha çevik edir.    

Bütün bunlar innovasiya prosesini sürətləndirməyə imkan verir və onu müvafiq olaraq yekun 
mərhələsinə yaxınlaşdırır. Ən müsbət cəhət odur ki, tədqiqatçı firmalara marketinq, idarəetmə, 
kadr və s. vacib məsələlərdə onların investorlarından zəmanətli imic və ən yüksək dəstək yaranır. 
Mühasiblər, hüquqşünaslar, icarədarlar bu firmalara gələcəkdə yüksək gəlir nəzərdə tutmaqla öz 
xidmətlərini güzəştlərlə təklif edirlər. Azərbaycanda bu investisiyalaşma inkişaf etdikcə, kiçik və 
orta biznesdə inkişaf perspektivləri ilə və daha əhəmiyyətli strukturlarda birləşməklə innovasiyalı 
inkişafın istiqamətlərinin məşhurluğu artacaqdır. İqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsində innova-
siya prosesi milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin artırılması və davamlı inkişafın təmin edil-
məsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Təcrübə göstərir ki, innovasiya yönümlü iqtisadiyyatlarda innovasiya prosesi daha səmərəli və 
yüksək inkişaf səviyyəsinə malik olur. Odur ki, belə bir inkişaf təmayülünə istiqamətlənmə inno-
vasiyaların əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirməklə yanaşı, onun mahiyyətinin, hazırlanma mər-
hələlərinin, idarə edilməsi qanunauyğunluqlarının da daha düzgün dərk olunmasını və tədqiqini 
tələb edir. İnnovasiya prosesinin səmərəliliyi xeyli dərəcədə bu sahədə çalışanların, o cümlədən 
firmaların, elmi-tədqiqat müəssisələrinin, universitetlərin peşəkarlıq fəaliyyətindən, onların yerli, 
milli və beynəlxalq səviyyədə əlaqələrindən asılıdır. Digər tərəfdən, innovasiya sisteminin səmə-
rəliliyinə təsir edən amillər sırasına fərdləri və müəssisələri öyrənməyə stimullaşdıran şərtlər, ma-
liyyə sisteminin etibarlılığı, bu sahədə dövlət tənzimlənmələrinin səmərəliliyi və s. aid olunur. 
Təsadüfi deyildir ki, prof. D.Ə.Vəliyev innovasiya prosesinin milli iqtisadiyyata müsbət təsir gös-
tərə bilməsinin mühüm şərtlərindən biri kimi elmi-tədqiqat müəssisələri və universitetlər ilə sa-
hibkarlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasını və inkişaf etdirilməsini qeyd edir. Alim bu 
sahədə dövlətin vəzifələri sırasına innovasiya sisteminin gücləndirilməsini, innovasiya üçün zəruri 
şəraitin yaradılmasını, yeni texnologiyanın yayılmasını,  şəbəkələşmə və  təmərküzləşmənin tətbi- 
qini daxil edir  [3, s. 52-53].  

Prof. A.B.Abbasova görə innovasiya prosesini səciyyələndirən cəhətlər  aşağıdakılardan iba-
rətdir [2]:  
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- qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün çoxlu qeyri-müəyyən yolların və yüksək riskin möv-
cudluğu;  

- dəqiq proqnoz qiymətləndirilməsinin aparılmasının qeyri-mümkünlüyü;  
- iqtisadi münasibətlərin mövcud olduğu sferada gərginliyin aradan qaldırılması;  
- innovasiya prosesinin bilavasitə iştirakçılarının mənafelərini qorumaq zərurəti.  
Bəzi iqtisadçılar isə, innovasiya prosesini iqtisadiyyatı, elmi, texnikanı, sahibkarlığı və idarəet-

məni özündə birləşdirən yeganə proses kimi səciyyələndirilir.  
İnnovasiya prosesi dedikdə, müəssisənin hər bir həlqəsinin işinin rentabelliyinə nəzarət zamanı 

onun fəaliyyətinin müxtəlif sferalarının balanslaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi başa düşülür. 
Bütün yeniliklər firmanın işinin müxtəlif tərəflərinin sistemli, kompleks təhlili əsasında aparılır ki, 
burada da ən başlıcası alınmış nəticələri artıq əldə edilənlərlə deyil, bazarın həmin vaxtda malik 
odluğu potensialla (tutumluluqla) müqayisə etməkdən ibarətdir. İnnovasiyaların mahiyyəti həmişə 
eksperiment olmuş və olaraq da qalır. Planlar, tədqiqatlar, resursların düşünülmüş bölgüsü nə qə-
dər vacib olsa da bazarın marketinqi bundan da vacibdir. İnnovasiya prosesi daxili ziddiyyətlərlə 
dolu bir prosesdir. İnnovasiya prosesini fundamental, tətbiqi tədqiqat, konstruktor işləmələri, mar-
ketinq, istehsal, nəhayət satış mərhələlərini keçən, ardıcıl olaraq ideyanı əmtəəyə çevirən proses 
kimi-texnologiyanın kommersiyalaşdırılması prosesi kimi müəyyən etmək olar. İnnovasiya bizne-
si ilə məşğul olan sahibkar üçün ona innovasiya ideyasını tapmağa kömək edən informasiya mən-
bələrini ayırmaq çox vacibdir. Belə mənbələr bazar və onun tələbatı haqqında, yeni texnologiya-
ların, materialların, istehsal üsullarının meydana çıxması haqqında, hansısa müəyyən əmtəə ilə 
təminatlıqda mövcud coğrafi uyğunsuzluqlar haqqında konkret biliklər ola bilər.  
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Milli iqtisadiyyatının sabitliyini mövcud rəqabət qabiliyyətinə yüksəltmək üçün hazırda qlobal-

laşan dünya iqtisadi sistemində layiqli yer tutan Azərbaycan birinci növbədə iqtisadi inkişafın 
prioritetlərini düzgün müəyyənləşdirməli, ikincisi təsirli üsullar, vasitələr və mexanizmlər seçmə-
lidir. Milli iqtisadiyyatın Azərbaycanda davamlı və dinamik inkişafa keçidinin təmin edilməsi 
üçün kifayət qədər iqtisadi, sosial, elmi-texniki, insan resurslarının formalaşdırılması üçün son 
illərdə kompleks iqtisadi, təşkilati, siyasi və sosial şərtlərin formalaşdırılması ilə bağlı görülən işlər 
nəticəsində müvafiq hüquqi baza və başlanğıc kapitalı yaradılmışdır. Dövrümüzdə ölkəmiz iqtisa-
di inkişafın elə bir mərhələsinə qədəm qoymuşdur ki, onun gələcək inkişafı bu gün həyata keçirilən 
struktur siyasətinin mahiyyəti, miqyası və effektivliyi ilə birbaşa bağlıdır. Bu siyasətin əsas məq-
sədlərindən biri ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalı iqtisadiyyat qurmaqdır [3, s.14]. 

Bu gün dünya siyasi, sosial və iqtisadi sisteminin ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan bu prob-
lemli hadisələrdən kənarda qalmadı. Pandemiya faktoru və nəticələri ilə yanaşı, strateji əmtəə ba-
zarlarında, xüsusən də neft bazarlarında baş verən sarsıntılar, bəzi super güclərin öz maraqları üçün 
süni şəkildə yaratdığı siyasi, sosial və iqtisadi problemlərlə yanaşı, ölkəmizdə son 30 ildə təcavüz 
və ikili standartlar yaşamışdır. Ərazisinin 20 faizindən çoxunu və iqtisadi potensialının 30 faizin-
dən çoxunu itirən Azərbaycan iqtisadiyyatı, bir milyondan çox evini itirmiş soydaşlarımızın və 
vətəndaşlarımızın problemləri üzündən on milyardlarla dollar zərər görmüşdür.  

44 günlük müharibədən sonra qələbə nəticəsində azad edilmiş ərazilərin ölkənin ümumi iqtisa-
diyyatına yenidən reinteqrasiyası, yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin im-
kanlarından istifadə Azərbaycanın inkişafına böyük təkan verəcək. Bu kontekstdə bölgədə təhlü-
kəsizliyin, sabitliyin, firavanlığın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın formalaşdırılması, habelə tica-
rət-iqtisadi əlaqələrin inkişafı Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti olan Azərbaycanın ümumi məsələ-
nin müəyyənləşdirilməsində rolunu daha da artıracaqdır.  

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında qalib ordunun Qarabağı 44 gün ərzində azad etməsindən 
sonra həyatımızda yeni bir dövr-azad edilmiş ərazilərimizdə həyatın bərpası, yəni post-konflikt, 
yaxud daha doğrusu postkonflikt dirçəliş və ya quruculuq dövrü başladı. İlk növbədə qeyd etmək 
lazımdır ki, azad edilmiş ərazilərimizi qısa müddətdə bərpa etmək mümkün deyil və bu problemin 
həllinə mərhələli yanaşma ilə, ilk növbədə, prioritetləri müəyyənləşdirmək lazımdır və onların 
icrası ardıcıl olmalıdır. Təbii ki, bu proses bir neçə il çəkəcək. Hər şeydən əvvəl, azad edilmiş 
torpaqlarımızda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ərazi hərbi sursatdan təmizləndi, müdafiəsiz tor-
paqların geniş ərazilərini əhatə edən müdafiə, səngər və istehkamlar məhv edildi və torpaqlar əv-
vəlki vəziyyətinə qaytarıldı. Dağıdılmış şəhər və kəndlərə maddi ziyan, maddi və mədəni dəyərlə-
rimizə, ekologiyamıza və ətraf mühitə vurduğumuz ziyan qiymətləndirilməli, milli təhlükəsizliyi-
mizi, uyğun müdafiə qurğularımızı və paralel olaraq infrastruktur layihələrimizi təmin etmək üçün 
azad edilmiş ərazilərdəki sərhədlər gücləndirilməlidir [2]. 

Hökumət fəaliyyətinin təmin edilməsi, əhalinin köçürülməsi, iş yerlərinin açılması, sosial in-
frastruktur kimi məsələlər tədricən həyata keçiriləcəkdir. Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan 
dövləti, xüsusilə də prezident, azad edilmiş Qarabağ bölgəsinin sosial-iqtisadi həyatının bərpasını 
və inkişafını təmin etməkdə çox israrlıdır. Prezidentin tapşırığı ilə üçtərəfli birgə bəyanatın qəbul 
edilməsindən dərhal sonra strateji əhəmiyyətli Suqovuşan-Şuşa qəsəbəsinə yeni avtomobil yolu-
nun çəkilməsi, Yevlax-Ağdam dəmir yolunun bərpası və Füzuli şəhərinin hava limanının tikintisi 
təsadüfi deyil. Şuşa şəhərinin su təchizatı şəbəkəsinin bərpası və şəhərin baş planının hazırlanması, 
bölgədə informasiya  və kommunikasiya  xidmətlərinin  qurulması, elektrik  təchizatının  bərpası,   
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işlərinin görülməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan ilkin vəsait ayrılmışdır. 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlının 

bu yaxınlarda qeyd etdiyi kimi, əslində Prezident İlham Əliyev post-konflikt dövrünün konseptual 
çərçivəsini müəyyən etmişdir. Gördüyümüz kimi, post-konflikt dövrünün prioritetləri aşağıdakılar 
olacaq [3, s. 17]: 

- Qarabağ bölgəsinin qısa müddətdə ölkə iqtisadiyyatına yenidən reinteqrasiyası; 
- bölgədəki vəziyyəti izləmək və işğal nəticəsində ölkəmizə və əhaliyə vurulan ziyanı qiymət-

ləndirmək; 
- bölgənin təbii və iqtisadi ehtiyatlarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi;  
- bərpa işlərinin prioritetləri və prioritetləri üçün planların hazırlanması; 
- innovasiyaların investisiya siyasətinin prioritet olduğu reabilitasiya işlərinin maliyyələşdiril-

məsinin təsirli mexanizminin yaradılması;  
- şəhərlərin, kəndlərin və qəsəbələrin yeni baş planlarının hazırlanması və ardıcıl bərpa işlərinin 

başlanması;  
- yollar, meliorasiya və suvarma sistemləri, elektrik, qaz, su, kanalizasiya və digər sistemlər 

daxil olmaqla bölgədə iqtisadi infrastrukturun yaradılması, bərpası və inkişafı; 
- bölgədə sosial infrastrukturun inkişafının təmin edilməsi;  
- dövlət orqanlarının fəaliyyətinə hərtərəfli dəstək;  
- məcburi köçkünlərin tədricən öz yerlərinə qayıtması, iqtisadi və sosial məsələlər nəzərə alın-

maqla, insan kapitalının inkişafı üçün tədbirlər görülməsi; 
- kiçik və orta sahibkarlığın, kiçik biznesin, ailə təsərrüfatının inkişafı da daxil olmaqla, özünü-

məşğulluğun təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər;  
- və nəhayət, yeraltı və yerüstü təbii sərvətlər, mədənçilik və metallurgiya, metallurgiya, ma-

şınqayırma və emal, yüngül sənaye, qida sənayesi, tikinti materialları sənayesi, enerji, kənd təsər-
rüfatı, inkişaf da daxil olmaqla bölgənin zəngin təbii ehtiyatlarına əsaslanan yeni texnologiyalar, 
turizm, sənətkarlıq və digər fəaliyyətlər.  

Bu konsepsiyanın tətbiqi ilə bağlı artıq dövlətin icra hakimiyyətlərində praktiki işlərə başlanı-
lıb. Bərpa işlərini bir mərkəzdən əlaqələndirmək, özbaşınalığın qarşısını almaq üçün Prezidentin 
müvafiq fərman və sərəncamları ilə yeni dövlət korporativ idarəetmə orqanları yaradılmış, onlara 
müvafiq səlahiyyətlər verilmiş və fəaliyyətə başlamışlar. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 4 yanvar 2021 -ci il tarixli Fərmanı ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu publik hüquqi şəxs 
yaradıldı və Qarabağ Dirçəliş Fondunun Nizamnaməsi təsdiq edildi [4, 5]. Bu sənədlərdə qeyd 
edildiyi kimi, publik hüquqi şəxs olan Qarabağ Dirçəliş Fondu (bundan sonra - Fond) Azərbaycan 
Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması, habelə onun da-
vamlı inkişafı üçün prioritetdir.  

Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər adlı Azərbaycan Respublikası-
nın sərəncamında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadiyyatın reinteqrasiyası barədə aşağıda-
kılar qeyd edilmişdir. Ölkənin iqtisadi və sosial imicində azad edilmiş ərazilərin tarixi mövqeyini 
bərpa etmək lazımdır. Yeni bölgə iqtisadi fəaliyyətin aparıcı halqalarından birinə çevrilməli və 
ölkənin digər bölgələri ilə eyni inkişaf səviyyəsinə malik olmalıdır. Bölgənin davamlı inkişafı iq-
tisadiyyatın lazımlı qaynaqlara olan ehtiyacının ödənilməsindən asılı olacaq, təbii sərvətlərin bol-
luğu və əldə edilmiş tarixi imic bu sahələrə sərmayə cəlb edəcək [1]. 

Bölgənin bərpası planının xüsusi bir regional xarakteri olsa da, onun icrasına ölkənin iqtisadi 
inkişafının milli konsepsiyasının, o cümlədən bu yaxınlarda qəbul edilmiş Dövlət Proqramları, 
Strateji Yol Xəritələri, Dövlət Büdcəsinə Baxış və Proqnozlar, müvafiq investisiyalar, kredit, ma-
liyyə, gömrük və məşğulluq siyasəti, onların yeni transformasiya şərtlərinə uyğunlaşmasını və ma-
liyyə mənbələrini müəyyənləşdirməsini tələb edirdi. Bu reallığın nəticəsi olaraq, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2 fevral 2021-ci il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan 2030: Sosial-İqtisadi 
İnkişafın Milli Prioritetləri adlı yeni bir inkişaf konsepsiyası qəbul edilmişdir [6]. Yeni inkişaf 
konsepsiyasının kifayət qədər iddialı bir məqsədi və şüarı güclü bir dövlət və yüksək rifahlı bir 
cəmiyyətə nail olmaqdır. 
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Möhkəm bir təməl üzərində mənzil təmin etməklə, ölkənin iqtisadi aktivliyindəki bölgənin pa-
yını işğaldan əvvəlki səviyyəyə çatdıra və davamlı olaraq artıra bilərik. Bu prosesdə lazımi təşviq-
lər əsasında özəl təşəbbüslərin hərtərəfli təşviqi, habelə dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı vacib-
dir. 

 
Nəticə 

Gördüyümüz kimi, “postkonflikt dirçəliş və ya quruculuq” dövründə azad edilmiş ərazilərin 
ölkə iqtisadiyyatına bərpası və yenidən reinteqrasiyası dövlətdən, onun idarəsindən və müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanlarından kifayət qədər çevik, sistemli, ardıcıl, elmi əsaslı struktur siyasəti 
və həyata keçirilməsini tələb edir.  

Bu konsepsiyada qeyd edildiyi kimi, yaxın on ildə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı üçün aşağı-
dakı beş milli prioritet həyata keçirilməlidir:  

1. davamlı inkişaf edən rəqabətli iqtisadiyyat;  
2. dinamik, əhatəli və sosial ədalətə əsaslanan bir cəmiyyət;  
3. rəqabətli insan kapitalı və müasir yeniliklər üçün məkan;  
4. azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış; 
5. təmiz mühit və yaşıl inkişaf ölkəsi.  
Qəbul edilmiş Milli Prioritetlər, dövrün iqtisadiyyatının çağırışlarına və dünya iqtisadiyyatına 

rəqabətədavamlı inteqrasiyanın tələblərinə uyğun olaraq milli iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafı ilə 
yanaşı, azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış problemini özündə əks etdirir. Göründüyü kimi, hər-
tərəfli təhlükəsiz və dəstəkləyici bir yaşayış mühitinin yaradılması, vətəndaşların daimi məskun-
laşması üçün uzun bir yol keçiləcəkdir. Bunun üçün yeni ərazilərdə layiqli bir həyat təmin etmək, 
müasir bir infrastruktur qurmaq, rahat bir həyat tərzi və müasir xidmətlərdən istifadə etmək lazım-
dır. Bölgənin iqtisadi potensialından səmərəli istifadə etməklə əhalinin məskunlaşma səviyyəsinin 
işğaldan əvvəlki səviyyəyə çatmasını təmin etmək lazımdır. 
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KİÇİK BİZNESDƏ RƏQABƏT QABİLİYYƏTLİ İNNOVASİYA LAYİHƏLƏRİNİN  

REALLAŞDIRILMASININ STRATEJİ İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİ 
 
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin əksəriyyətində strateji idarə-

etmə tətbiq edilmir. Belə hal onların inkişaf imkanlarını müəyyən etməyə və perspektiv investisiya 
qoyuluşlarını planlaşdırmağa mane olur. Ölkədə təsərrüfat subyektləri özünün innovasiya üzrə in-
kişaf strategiyasına malik olmadan arzuedilən nəticələrin əldə edilməsi üçün əsaslandırılmış fəa-
liyyət proqramını tərtib edə bilməz. Biznesdə müvəffəqiyyət qazanmaq üçün əsaslandırılmış inno-
vasiya strategiyasına və bu strategiyanı uğurla reallaşdırmaq üçün səmərəli mexanizmə malik ol-
maq lazımdır. 

Strateji idarəetmə konsepsiyası nəzərdə tutur ki, işlənib hazırlanmış innovasiya strategiyası 
konkret ifadəsini innovasiya proqramlarının (innovasiya portfelinin) formalaşdırılması yolu ilə in-
novasiya fəaliyyətinin cari idarəetmə prosesində tapsın. İnnovasiya strategiyasından fərqli olaraq 
innovasiya proqramının formalaşması strateji qərarlar və cari innovasiya imkanları çərçivəsində 
həyata keçirilən orta müddətli idarəetmə prosesi sayılır. 

İnvestisiya strategiyasının həyata keçirilməsini hazırlıqlı mütəxəssislər - investisiya menecer-
ləri təmin etməlidirlər. Bu menecerlər strateji idarəetmənin əsas prinsipləri ilə, real investisiya 
layihələrinin və maliyyə investisiya portfelinin idarəetmə mexanizmi ilə tanış olmalı, strateji in-
vestisiya nəzarəti metodlarına sahib olmalıdır. Firmanın innovasiya resurslarının formalaşması 
strategiyasının işlənib hazırlanması aşağıdakı mərhələlər üzrə həyata keçirilir: 

- innovasiya resurslarına tələbatın proqnozlaşdırılması (o cümlədən, yeni tikintiyə, maddi və 
qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi); 
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• müxtəlif mənbələr hesabına innovasiya resurslarının formalaşması imkanlarının öyrənilmə-
si; 

• ayrı-ayrı innovasiya proqramları və layihələrinin maliyyələşmə metodlarının müəyyən edil-
məsi (tam özünümaliyyələşdirmə, səhmləşdirmə, kredit maliyyələşdirilməsi, lizinq və s.); 

• innovasiya resurslarının formalaşması mənbələrinin strukturunun optimallaşdırılması (kapi-
talın qiymətinin, maliyyə dayanıqlığının, gözlənilən mənfəətin və rentabelliyin). 

İnnovasiya fəaliyyətinin əsas aspektləri üzrə innovasiya siyasətinin formalaşması mərhələsi nə-
zərdən keçirilən perspektivdə innovasiya fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrini onların əsas reallaş-
ma mexanizmləri ilə birləşdirilməsini təmin etməyə imkan verir. İşlənib hazırlanmış innovasiya 
strategiyasının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi mərhələsində innovasiya strategiyasının işlənib 
hazırlanması prosesi yekunlaşır. Belə qiymətləndirmə xüsusi iqtisadi və qeyri-iqtisadi meyarlar 
sistemi üzrə aparılır. Bu meyarlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. İnnovasiya strategiyasını baza strategiyası ilə uyğunlaşdırmaq. Bu zaman strategiyaların 
məqsədləri, istiqamətləri və reallaşdırma mərhələləri üzrə uyğunlaşma tədqiq olunur. 

2. İnnovasiya strategiyasının daxili tarazlığı. Belə qiymətləndirmə prosesində müəyyən edilir 
ki, ayrı-ayrı strateji məqsədlər və innovasiya fəaliyyətinin istiqamətləri, eləcə də onların yerinə 
yetirilməsi ardıcıllığı öz aralarında nə dərəcədə uyğunlaşdırılır. 

3. İnnovasiya strategiyasının xarici mühitlə razılaşdırılması. Bu zaman işlənib hazırlanmış in-
novasiya strategiyasının ölkənin investisiya mühitinin və iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılan 
dəyişməsinə nə dərəcədə uyğunluğu, eləcə də innovasiya bazarının konyunkturu qiymətləndirilir. 

4. Mövcud resurs potensialı nəzərə alınmaqla innovasiya strategiyasının həyata keçirilməsi 
mümkünlüyü. Belə qiymətləndirmə prosesində, ilk növbədə, öz vəsaitləri hesabına maliyyə re-
surslarının formalaşmasında potensial imkanlar nəzərdən keçirilir. Bundan başqa, innovasiya stra-
tegiyasının reallaşmasına tələb olunan maliyyə, texnoloji, xammal, enerji və digər resursların cəlb 
edilməsi imkanına da baxılır. 

5. İnnovasiya strategiyasının reallaşması ilə bağlı risk səviyyəsinin qəbul edilməsi mümkün-
lüyü. Belə qiymətləndirmə prosesində əsas innovasiya layihəsi risklərinin səviyyəsi və firma üçün 
onların mümkün maliyyə nəticələri nəzərdən keçirilir. 

6. İnnovasiya strategiyasının səmərəliliyi. İnnovasiya proqramlarının səmərəliliyinin qiymət-
ləndirilməsi, hər şeydən əvvəl, onların reallaşdırılmasının iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edil-
məsinə əsaslanır. Bununla yanaşı, həm də innovasiya strategiyasının reallaşdırılması prosesində 
əldə edilən qeyri-iqtisadi nəticələr də qiymətləndirilir. Beləliklə, firma və müəssisə səviyyəsində 
investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi müəyyən strategiyaya əsaslanmalı, bu strategiya isə 
xarici mühitin şərtlərini və müəssisənin iqtisadi potensialını nəzərə almaqla hazırlanmalıdır. 

İqtisadçı alim mütəxəssislər tərəfindən rəqabət qabiliyyətli strategiyanın aşağıdakı kimi beş sin-
fə bölünməsini təqdir edir: 

1. Daha az məsrəflər hesabına liderlik strategiyası; 
2. Xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmək strategiyası; 
3. Ən əlverişli qiymət strategiyası; 
4. Fəaliyyətini az xərcli sahələrə yönəldərək bazarın ucuz mallar seqmentinə yiyələnməyə həsr 

etmək; 
5. Fəaliyyətini daha fərdi məhsul istehsal etməklə bazarın fərdi seqmentinin tutulmasına həs-

retmə strategiyası. 
Məhsulun istehsalının bütün mərhələlərində onun keyfiyyətinə nəzarətin təmin edilməsi həmçi-

nin texniki problemdən çox, təşkilati-idarəedici problemdir. MDB bazarında, müəssisələrin hazırlığı 
üçün və ISO 9000 standartlarına müvafiq olan keyfiyyətin idarə edilmə sistemlərinin tətbiqi üzrə 
müvəffəqiyyətlə xidmət göstərən məsləhətçi şirkətlər iştirak edirlər. Beləliklə, Azərbaycan müəssi-
sələri yeni rəqabətə davamlı məhsulun yaradılması və onun istehsalının yüksək keyfiyyətinin təmin 
edilməsi məsələlərinin həlli üçün bütün şəraitə və imkanlara malikdir. Həm də bu problem müstəsna 
olaraq təşkilati-idarəetmə tədbirləri vasitəsi ilə müəssisənin inzibatlıq tərəfindən həll edilə bilər. 

Fikrimizcə, planlaşdırma - geriyə addım deyildir və bazar şəraitində müəssisənin inkişafı və 
rəqabətədavamlığının təmin edilməsi üçün zəruri olan gələcəyə baxışdır. Strategiyaya və konkret 
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hərəkət planına malik olmayan heç bir səhmdar cəmiyyət və onun heç bir bala müəssisəsi biznes 
nöqteyi-nəzərindən, gələcək gəlirlərin proqnozunun nəzərə alınması baxımından investorlar tərə-
findən qiymətləndirilə bilməzlər. Belə müəssisə ağırlaşdırılmış öhdəçilikli aktivlərin sadəcə bir 
yığımını verir. Başqa sözlə, korporativ strategiyanın olması müəssisənin bazar dəyərinin forma-
laşmasını təmin edir. 

Hazırda Azərbaycan neft maşınqayıranlarının qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri bu-
raxılan məhsulların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və bunun nəticəsində məhsullarımı-
zın dünya bazarına çıxarılması, respublikamızda neft-qaz istehsalı sferasında çalışan xarici şirkət-
lərin neft-qaz mədən avadanlıqlarına olan tələbatının müəyyən hissəsinin ödənilməsidir. Bu isti-
qamətdə Yaponiya hökumətinin köməkliyi ilə «Azneftkimyamaş» ASC-də xüsusi «model layihə-
si» həyata keçirilmişdir. Həmin layihəyə əsasən «Azneftkimyamaş» ASC-nin müəssisələrinə məh-
sulların sertifikatlaşdırılmasının «QOST» standartları sistemindən «APİ» və «İSO» standartlarına 
keçirilməsi üçün lazım olan nou-hau, texnologiya, avadanlıq və proqram təminatının tətbiqi artıq 
başa çatmışdır. Bu layihə ilə SC-nin müəssisələrinə 45 ədədi texnoloji avadanlıq olmaqla 365 ədəd 
müxtəlif avadanlıq, tərtibat, alət və ölçü cihazları verilmişdir. Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail 
olmağa istiqamətlənmiş və sərəncamlarında olan resurslardan maksimal dərəcədə effektiv istifadə 
edən məntiqi və iqtisadi düşünülmüş strategiya tələb olunur. Strategiyanın reallaşdırılmasının hər 
bir mərhələsi sonrakı mərhələlərin müvəffəqiyyətlə reallaşdırılması üçün əsas yaratmalıdır. Fəa-
liyyətin, inkişafın imkanlarını və onun təhdidlərini, həmçinin zəif tərəfləri və rəqabət üstünlüklə-
rini müəyyən etməyə imkan verən ətraflı təhlil aparmaq vacibdir ki, bunun əsasında da iqtisadi 
strategiya qurula bilər. Təhlilin nəticələri əsasında məqsədlər qurula, iqtisadi strategiyanın reallaş-
dırılması üzrə kompleks tədbirlər işlənib hazırlana, hərəkətlərin və prioritetlərin ardıcıllıqları 
müəyyən edilə bilər. 
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Резюме 

Концепция стратегического управления предполагает, что разработанная инновацион-
ная стратегия находит конкретное выражение в текущем процессе управления инновацион-
ной деятельностью через формирование инновационных программ (инновационного порт-
феля). В отличие от инновационной стратегии, формирование инновационной программы - 
это среднесрочный управленческий процесс, осуществляемый в рамках стратегических ре-
шений и текущих инновационных возможностей. 
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Summary 
The concept of strategic management envisages that the developed innovation strategy finds its 

concrete expression in the current management process of innovation activity through the forma-
tion of innovation programs (innovation portfolio). Unlike the innovation strategy, the formation 
of an innovation program is a medium-term management process carried out within the framework 
of strategic decisions and current innovation opportunities. 
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KORPORATİV İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ İQTİSADİ MARAQLARIN  
FORMALAŞMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Müasir şəraitdə dövlətin iqtisadi inkişafının ən mühüm göstəricilərindən biri innovasiya, inves-
tisiya fəallığı, həyat keyfiyyəti və korporativ idarəetmə keyfiyyətinin göstəriciləri ilə əlaqəli mal 
və xidmətlər istehsal etmək qabiliyyətidir. 

Son illərdə daxili və xarici iqtisadi siyasətin əsas iştirakçıları kimi ölkə sənayesinin inkişafında 
korporasiyaların rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Elmi ictimaiyyətin korporativ idarəetmə sis-
teminə, ayrı-ayrı sahə komplekslərində korporativ artımın xüsusiyyətlərinə və qanunauyğunluqla-
rına, sənaye biznesi korporasiyası daxilində iqtisadi maraqların ziddiyyətlərinə marağı artır. 

Korporativ idarəetmə sistemi - qloballaşan müasir dünyada ölkə iqtisadiyyatına uyğun  şirkət- 
lərin öz biznes məqsədləri yönümündə və səhmdarların gəlirini maksimumlaşdırma yolunda tətbiq 
edilən mütərəqqi idarəetmə üsuludur. Dəqiq formalaşdırılmış və tədbiq edilmiş korporativ idarə-
etmə modeli riskləri minimumlaşdırır, şəffaflığı, investisiya cəlbediciliyini və əlverişli kreditləşmə 
imkanlarını artırır, xərclərlə itkiləri azaldır, rəqabətə davamlılığı formalaşdırır və şirkətin biznes 
qərarlarının verilməsində əminlik yaradır [1, s. 17]. 

Korporasiyanın təşkili sistemində dünya səviyyəsinin müasir konsepsiyası neft-qaz sənayesi kimi 
aparıcı sahə komplekslərində korporativ idarəetmənin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi problemi ilə 
üzləşir. Korporativ idarəetmə keyfiyyətinin qeyri-kafi səviyyəsi kadr siyasətinin qeyri-təkmilliyində 
və top-menecmentin səmərəsiz işində, inkişaf etməmiş korporativ mədəniyyətdə, biznes prosesləri-
nin idarə olunmaması və innovativ fəallığın məhdudlaşdırılmasında müşahidə olunur. 

Ölkənin mövcud iqtisadi artım modelinin imkanları artıq tükəndiyinə görə, korporativ idarəet-
mənin keyfiyyətini qiymətləndirərkən nəzərə alınmalı olan yeni texnoloji ukladın əsas ilkin şərtləri 
resurs potensialından istifadənin səmərəliliyi, əmək məhsuldarlığının artması, milli iqtisadiyyatın 
innovativ modelinə keçid, zəmanət sisteminin səmərəliliyinin, sosial siyasətin və məsuliyyətin ar-
tırılması olmalıdır. Korporativ idarəetmənin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması korporativ qurumların 
iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi ilə sıx bağlıdır. 

Korporativ idarəetmə keyfiyyətinin əsas xüsusiyyətləri 
Müasir iqtisadi və geosiyasi şərait korporativ idarəetmənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və üç 

tərəfin: mülkiyyətçilərin, top-menecerlərin və işçilərin iqtisadi maraqları ilə uyğunlaşdırılması zə- 
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ruriliyini müəyyən edir. Qeyd olunan şəxslərin iqtisadi maraqları uyğunlaşmaya bilər ki, bu da 
müxtəlif növ münaqişələrin yaranmasına və ya uyğunlaşmasına gətirib çıxara bilər - bu münaqişə 
vəziyyətlərini aradan qaldırar. 

Bizim fikrimizcə, korporativ idarəetmənin keyfiyyəti korporativ qurumların münaqişələrin həl-
li üçün vasitə və mexanizmlərinin inkişaf səviyyəsini ehtiva edir. Korporativ idarəetmə keyfiyyə-
tinin tərifinə əsasən, onun əsas xüsusiyyətlərini qeyd etmək vacibdir. Birincisi, korporativ idarəet-
mənin keyfiyyəti müəyyən səviyyəyə nisbətdə artmaqda və ya azalmaqda ola bilər, yəni bu nisbi 
dəyərdir; ikincisi, korporativ idarəetmənin keyfiyyəti yalnız mülkiyyətçilərin, muzdlu işçilərin və 
dövlətin iqtisadi maraqlarını əks etdirmir, eyni zamanda bütün cəmiyyətin ekoloji və sosial ma-
raqlarını əks etdirir, həmçinin korporativ idarəetmənin keyfiyyətini müəyyənləşdirir; üçüncüsü, 
elmi-texniki tərəqqi, struktur, təşkilati və informativ dəyişikliklər, həyat keyfiyyətinin dəyişməsi 
və cəmiyyətin dəyər yönümləri maraqlara təsir edir. 

Maraqlara təsir edən və müəyyən idarəetmə keyfiyyəti standartlarını formalaşdıran amillər ara-
sında müasir şəraitdə dünya iqtisadiyyatının qloballaşma prosesini xüsusilə vurğulamaq lazımdır. 

Qloballaşma və iqtisadi maraqların təmini 
Qloballaşma, məlum olduğu kimi, beynəlxalq əmək bölgüsünə, insan kapitalının hərəkətinə, 

maliyyə və digər resurslara, müxtəlif proseslərin birləşdirilməsinə və standartlaşdırılmasına xas 
olan qlobal iqtisadi, siyasi və mədəni inteqrasiya baxımından müəyyən edilir [2]. 

“İqtisadiyyatın qloballaşması şirkətlərə ikili təsir göstərir. Bəziləri üçün qloballaşma beynəl-
xalq marketinqin artan imkanları sayəsində genişlənmə və artım üçün yeni imkanlar yaradır. Belə 
müəssisələr beynəlxalq bazara uyğunlaşa və rəqabətə davamlı ola bilirlər. Əksər hallarda, qlobal-
laşma keyfiyyəti, rəqabət qabiliyyətliliyi və idarəetmə təcrübələrini yüksəltmədən onların mövcud 
vəziyyətində sağ qalmayacaqları riskini daşıyır” [2]. 

Qloballaşma prosesləri maraqların balansını təmin etməkdə dövlətin rolunu ciddi şəkildə dəyiş-
dirir. Qlobal maliyyə böhranı tənzimləyiciləri dövlətin “əlində” axtarmağa ehtiyac duyurdu, bu, 
mümkün maraqların münaqişələri və ilk növbədə institusional və iqtisadi tənzimləyiciləri “nizam-
laya bilər”. Bu baxımdan, dövlətin korporativ idarəetmə keyfiyyətinin yüksəldilməsində rolu və 
idarəetmə keyfiyyətinin yüksəldilməsini stimullaşdıran vasitələrin axtarışı gələcək tədqiqatların 
aparılmasını tələb edir. 

İnnovasiya iqtisadiyyatında korporasiyalar elə bir şəkildə təşkil edilir ki, mülkiyyətçiləri bir 
qayda olaraq birbaşa idarəetmədə iştirak etmirlər, korporasiyanın rəhbərliyi, agentləri (idarəetmə 
şirkətləri, icra rəhbərliyi və s.) tərəfindən həyata keçirilir. Bu baxımdan, korporativ idarəetmənin 
müxtəlif modellərini tətbiq edərkən, korporasiyanın subyektlərinin iqtisadi  maraqlarında  uyğun- 
suzluqlar meydana çıxır. Bütövlükdə korporasiyanın idarəetmə effektivliyi marketinq strategiya- 
sının və investisiya siyasətinin effektivliyindən asılıdır. İqtisadi maraq konsepsiyasında korporativ 
idarəetmə mülkiyyətçilərin seçimi və parçalanmasından, idarəetmədə maraqlı şəxslərin (steykxol-
derin) sayından, ətraf mühitin (dövlətin və cəmiyyətin) korporasiyanın fəaliyyətinə təsir göstər-
məsindən, top-menecment səhmdarlarının müstəqillik dərəcəsindən asılıdır. 

Bir qayda olaraq, korporasiyanın xarici və daxili müəssisələrinin maraqları üst-üstə düşmür, bu, 
iki mümkün inkişaf ssenarisinə səbəb olur: maraqların toqquşması və ya korporativ münasibət 
iştirakçılarının balansına çatmaq arzusu. Biznes təsirini maksimuma çatdırmaq effektiv korporativ 
idarəetmə, xərcləri minimuma endirmək, münaqişələrin aradan qaldırılması vasitəsilə təmin edilir. 
Münaqişələr korporasiya imicini məhv edir və onun dəyərinə mənfi təsir göstərir. 

Korporasiya subyektlərinin davranışlarının strategiya və taktikasının ssenariləri 
“İqtisadi və sosial maraqları daha az dərəcədə və ya qalıq şəklində həyata keçirilən şirkətin 

işində ən həssas iştirakçı - muzdlu işçidir”.  Zaslavskaya, M. Şabanovanın əsərlərində işəgötürən-
lər (rəhbərlik və sahiblər) tərəfindən muzdlu işçilərin hüquqlarının pozulması məsələləri araşdırıl-
mışdır [3, 4, 5]. 

Bu tədqiqat, geosiyasi və iqtisadi böhran kontekstində təhqiqat və pozuntuların xüsusiyyətlərini 
müəyyənləşdirməklə əlavə edilə bilər. Qlobal maliyyə böhranı, eləcə də birbaşa və əks sanksiya-
lardan istifadə edilən geosiyasi hadisələr, sahiblərin, rəhbərliyin və işçilərin iqtisadi maraqlarına 
ciddi təsir göstərmiş və bir sıra ziddiyyətləri daha da gücləndirmişdir. Eyni zamanda, dövlət iflasın 
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və işsizliyin qarşısını almaq üçün sistematik əhəmiyyətli banklar və şəhər abadlığı müəssisələrini 
dəstəkləmək üçün proqram hazırlamağa sövq olundu. Lakin bu dəstək bütün müəssisələrə və ya 
ən azı onların əksəriyyətinə toxunmadı. Maliyyə böhranı mərhələsində korporasiya rəhbərliyi və 
muzdlu işçilər arasında, mülkiyyətçilər və menecment arasında münasibətlər kəskinləşir. Bu ba-
xımdan, korporasiya subyektlərinin davranışlarının strategiya və taktikasını iki kontekstdən fərq-
ləndirə bilərik ki, bunlar da öz məzmunlarına görə bir-birinə ziddirlər və konkret ssenarinin seçimi 
korporativ idarəetmənin keyfiyyətindən asılıdır. 

Birinci ssenari: ziddiyyətlərin kəskinləşməsi rəhbərlik və onunla gizli razılığa gələn muzdlu işçi-
lərin bir hissəsi arasında və öz iqtisadi və sosial maraqları uğrunda mübarizə aparmağa davam edən 
muzdlu işçilərin digər bir hissəsi arasında qruplaşmaların formalaşmasına gətirib çıxarır. Bu şərait-
lərdə bütün münaqişə vəziyyətləri kəskinləşir, nəticədə korporativ idarəetmənin keyfiyyəti pisləşir. 

İkinci ssenari: korporasiyanın üç subyektinin (sahibkarlar, top-menecerlər və muzdlu işçilər) 
maraqları birləşir, uzunmüddətli artım strategiyasında birgə maraq yaranır. Əmək məhsuldarlığı-
nın artması muzdlu işçilərdən asılıdır ki, bundan da öz növbəsində idarəetmə fəaliyyətinin səmə-
rəliliyi və nəticəsi, eləcə də mülkiyyətçilərin strategiyası asılıdır: şirkətin artımına yönəlik diver-
sifikasiyası və ya ləğvi. 

Beləliklə, biznes subyektləri bir-birinə uyğunlaşmalıdırlar. Azərbaycan iqtisadiyyatında bu pro-
ses Qərb ölkələri ilə müqayisədə daha çətin gedir. Maraqların uyğunlaşması daha tez olsa, korporativ 
idarəetmənin keyfiyyəti daha yüksək olacaq və əksinə. İnnovasiya iqtisadiyyatı şəraitində korpora-
siya iqtisadi maraqları uyğunlaşdırmaq üçün müəyyən strategiyaları və taktikaları tətbiq edir. 

Mülkiyyətçilərin və top-menecerlərin strategiyaları ümumilikdə işəgötürənlərin strategiyaları 
kimi meydana çıxır ki, bu da əsasən aşağıdakılardır: 

- yeni işçilərin cəlb edilməsi üzrə ehtiyatlı siyasət; 
- əmək sferasında qanuni və inzibati məhdudiyyətlərə daha sərt əməl edilməsi; 
-insan kapitalına investisiyaların ixtisarı; 
- müqavilələrin daha çox qısamüddətli olması; 
- həm mülkiyyətçilərin, həm də top-menecerlərin gəlir səviyyəsinin saxlanması. 
Muzdlu işçilərin strategiyalarına isə aşağıdakılar daxildir: 
- iş yerlərini ixtisar etmək arzusu; 
- sosial paketin ölçüsü və strukturuna tələblərin minimumlaşdırılması; 
- müqavilə şərtlərinin pozulmasına dözümlülük; 
- tərəfdaşlıq, qısamüddətli adaptasiya. 
Göründüyü kimi, iqtisadi maraqların uyğunlaşması asimmetrik olaraq baş verir və transforma- 

siya dövründə baş verən proseslərə bənzəyir. Əmək sahəsində “dövlətin göstərişlərinə” daha çox 
riayət etmək məcburiyyətində qalan böyük şirkətlərin işəgötürənləri həm yeni əməkdaşları cəlb 
etmək, həm də onları azad etmək üçün daha ehtiyatlıdırlar. Lakin, demək olar ki, bütün sahələrdə 
insan kapitalına: təhsilə, iş şəraitinə, tibbi xidmətə, qabaqcıl təlimə və s. investisiyaları azaldır. 

Bu, işçilərlə əlaqələrin hələ də qısamüddətli olaraq proqnozlaşdırılmasının, habelə xərclərin 
azaldılmasının zəruriliyi ilə bağlıdır. Maraqların asimetri saxlanılır, çünki nə mülkiyyətçilər, nə də 
top-menecerlər öz gəlirlərini azaltmağı planlaşdırmırlar. Muzdlu işçilərin strategiyası onların iqti-
sadi və sosial maraqlarına cavab verən tələblərin minimallaşdırılması ilə xarakterizə olunur, çünki 
onların əsas maraqlarında prioritet iş yerini saxlamaqdır. 

 
Nəticə 

Müasir iqtisadi və geosiyasi şərait, sanksiyaların və maliyyə böhranının mövcudluğu biznes 
qurumları arasında qarşıdurma halları və ziddiyyətlərin ortaya çıxmasını müəyyənləşdirir. Bunun-
la əlaqədar, korporasiyanın subyektlərinin davranış strategiyasının və taktikasının iki ssenarisi 
müəyyən edilmişdir: maraqların toqquşması və iştirakçıların balans və ya maraqlarının uyğunlaş-
dırılmasına nail olmaq üçün korporativ əlaqələrə olan istək. Seçilən adaptasiya ssenarilərinə görə 
korporativ idarəetmənin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, birinci və ikinci ssenarilərin həm müs-
bət, həm də mənfi tərəflərə malik olduğundan müəyyən dərəcədə rasionaldır. Sahibkarlar öz ma-
raqlarını və motivasion münasibətlərini dəyişdirən müxtəlif vəziyyətlərə düşürlər ki, bu da daha 
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mürəkkəb kombinasiyaların və əlavə adaptasiya ssenarilərinin yaranmasına gətirib çıxarır. Eyni 
zamanda sonuncu biznes qrupunun -  muzdlu işçilərin maraqlarına riayət edilməməsinin əlverişsiz 
tendensiyası müşahidə edilir. 
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TİMSALINDA 

 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu respublikanın qərb hissəsində yerləşməklə 9 rayon- Qazax, Ağs-

tafa, Tovuz, Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən, Samux, Göygöl (Xanlar), Goranboy, 2 şəhər-Gəncə və 
Naftalan daxil olmaqla əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyə malikdir. 

İqtisadi rayonda rayondaxili və rayonlararası iqtisadi əlaqələrin inkişafında avtomobil nəqliyya-
tının rolu çox böyükdür. 

Avropa-Qafqaz-Asiya magistral dəhlizinin tədqiq etdiyimiz ərazidən keçməsi iqtisadi rayon 
ərazisində fəaliyyət göstərən magistral avtomobil yollarının örtük quruluşunun müasir tələblər sə-
viyyəsində təkmilləşdirilməsini tələb edir. 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu Azərbaycan Respublikasının qərbində yerləşməklə 9 rayon və 2 
şəhərlə hüdudlanır. İqtisadi rayon xarici ölkələrlə - qərbdən Ermənistan (204 km), şimaldan Gürcü-
stanla (162 km) məsafədə həmsərhəddir. Bakı-Ağstafa-Tiflis beynəlxalq avtomobil və dəmiryol-
larının TRASEKA (Avropa-Qafqaz-Asiya) nəqliyyat sisteminə daxil olması, şimal-qərbdə Qırmı-
zı Körpü gömrük məntəqəsinin fəaliyyət göstərməsi iqtisadi rayonun perspektiv inkişaf imkanla-
rına malik olduğunu sübut edir. 

Respublika ərazisinin 5,9%-i, əhalisinin 7,2%-i, dəmir yolunun 6,2%-i, avtomobil yollarının 
6,1%-i bu iqtisadi rayonun payına düşür. Bu cür əlverişli coğrafi vəziyyət bir sıra sosial-iqtisadi 
amillərin inkişafına təsir etməklə yanaşı, nəqliyyatın, iqtisadi əlaqələrin formalaşmasına da zəmin 
yaratmışdır. İqtisadi rayonun ərazisindən keçən mühüm avtomobil magistral yolları, dəmir yolu, 
boru kəməri və hava nəqliyyatı daxili və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 

İqtisadi rayonda ümumi avtomobil yollarının uzunluğu 25013 km təşkil edir ki, bunun da 
27,3%-ni dövlət, 72,7%-ni isə yerli əhəmiyyətli yollar təşkil edir. Yol örtüyü texniki göstəriciləri-
nə görə istər rayon üzrə, istərsə də inzibati rayonlar üzrə bir-birindən fərqlənir. Mövcud avtomobil 
yollarının örtük səviyyəsinə görə 28,1%-ni asfalt-beton, 21,9%-ni qara örtüklü, 42,2%-ni çınqıl 
örtüklü, 7,8%-ni isə torpaq örtüklü yollar təşkil edir. Respublika əhəmiyyətli avtomobil yolları 
avtomobillərin intensivliyinə, yüklərin daşınmasına və yük örtüyünə görə daha böyük üstünlüklərə 
malikdir. Ümumiyyətlə, regionda respublika əhəmiyyətli yolların 6388 km-i asfalt-beton və qara 
örtüklü, 459 km-i isə çınqıl örtüklü yolların payına düşür. 

Daxili yüklərin daşınmasında və rayon mərkəzləri ilə kənd yaşayış məntəqələri arasında iqtisadi 
əlaqələrin inkişafında yerli əhəmiyyətli yolların olması çox vacibdir. 

İqtisadi rayonun ərazisində 2077 körpü fəaliyyət göstərir. 
İqtisadi rayon ərazisində nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda 50462 min ton yük daşınmış-

dır ki, bu da əvvəlki illərlə müqayisədə 124,8% artım deməkdir. 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda orta hesabla bələdiyyə ərazisindəki yolların uzunluğu 18,4 

km-dir ki, bu da respublika üzrə ümumi göstəricidən 2,4 km çoxdur.Bələdiyyə ərazisində olan 
yolların  vəziyyətinə gəldikdə isə 5,2%-i asfalt, 23%-i daş və çınqıl, 71,8%-i isə torpaq örtüklüdür. 
Bu yolların da 4586,6 km-i təmir və bərpa işlərinin aparılmasını tələb edir. Gəncə-Qazax iqtisadi 
rayonunda yük və sərnişin daşınmasında dəmir yolu mühüm yer tutur. Regionda ilk dəfə 1883-cü 
ildə 500 km uzunluğunda Bakı-Ağstafa dəmir yolu istifadəyə verilmişdir. Bakı-Ağstafa dəmir yolu 
1970-1990-cı illərdə elektrikləşdirilmiş və hazırda ərazidə iki xətli elektrikləşdirilmiş dəmir yolu 
fəaliyyət göstərir. Bu da regionun digər iqtisadi rayonlar ilə iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilmə- 
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sində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Müasir dövrdə “Tarixi İpək yolu”nun bu ərazidən keçməsi regionda dəmir yoluna olan tələbatı 

artırmışdır. 
Boru-kəmər nəqliyyatı regionun iqtisadiyyatında müsbət rol oynayır. İstər rayon mərkəzləri, 

istərsə də kənd yaşayış məntəqələrinin maye yanacağına olan tələbatının ödənilməsində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.Son illər Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda yeni qaz kəmərinin çəkilməsi və 
təmir-bərpa işlərinin aparılması maye yanacağa olan tələbatı qismən ödəməklə, bir sıra iqtisadi-
sosial problemlərin həllinə də zəmin yaradır. Xüsusilə, Bakı-Ağstafa magistral qaz kəmərinin əra-
zidən keçməsinin regionun iqtisadi inkişafında əhəmiyyəti böyükdür. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri (442km) Gəncə, Göygöl, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Qazax ra-
yonlarının social-iqtisadi inkişafında mühüm dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. 

İqtisadi rayon daxilində əsasən hava nəqliyyatını Gəncə hava limanı təmsil edir. 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə aparılan təhlildən belə nəticəyə gəlmək olar ki, rayonun so-

sial-iqtisadi inkişafında nəqliyyat mühüm əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biri kimi hesab edilir. 
-Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizi vasitəsilə yüklərin ötürülməsini təmin etmək üçün stansiyaların 

kompleks inkişaf etdirilməsi tələb olunur; 
-İnzibati rayonlar üzrə əhalinin maye yanacağa olan tələbatını təmin etmək məqsədilə boru kə-

mər nəqliyyatını inkişaf etdirmək; 
-Dağətəyi və dağ kəndlərinin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə maye ya-

nacağa olan tələbatın ödənilməsi. 
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Особенности развития транспортно-экономических сведей Азербайджанской  

Республики: на примере Гянджа-Казахского экономического района 
 

Резюме 
 

До анализу Гянджа-Газахского экономического района пришпи к внводу что в сосиаль-
но-экономическом развитни района транспорт лвлеться одним из важеных факторов. 

- С помощью коридор Европа-Кафказ-Асия  для обеспечения перевода груза требуется 
комплекское развитие   станций. 

- Развивать трубопроводный транспорт с челыо обеспечения населения жизния топливан 
в административных районах. 

- Для обеспечение  востребованности к жизналу топливу с челыо улучшения социально-
экономического состаение горных предгорных сел. 

 
 
 



219 

Ulker Khalil Mahmudova 
associate professor; 

 

Aysel Rovshan  Zakirova 
master 

Azerbaijan Cooperation University 
 

Features of development of transport economic relations of the Republic of Azerbaijan: On 
the example of Ganja-Kazakh economic region 

 
Summary 

The analysis of the Ganja-Kazakh economic region suggests that transport is considered one of 
the most important factors in the socio-economic development of the region. 

- The complex development of stations is required to ensure the transfer of cargo through the 
Europe-Caucasus-Asia corridor. 

- To develop pipeline transport to meet the needs of the population in fuel in the administrative 
districts. 

- Meeting the demand for fuel to improve the socio-economic situation in the foothills and 
mountain villages. 
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

 İşğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən dirçəlməsi, ən müasir sosial-mədəni, kommunikasiya 
və nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması, bərpası üçün dövlət tərəfindən kompleks tədbirlər həy-
ata keçirilmiş və inkişaf konsepsiyası hazırlanıbdır. Ərazilərin tezliklə bərpa edilməsi üzrə işlərin 
həyata keçirilməsi, müvafiq infrastrukturların yaradılması, həmin regionların Azərbaycan iqtisa-
diyyatına inteqrasiyasının təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. İşğaldan azad olunan 
ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi üçün şəhər və kəndlərin bərpası, yenidən qurulması, hə-
min ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması - elektrik enerjisi, təbii qaz, su, rabitə, yol, 
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, mənzil-kommunal və digər zəruri infrastrukturların və mədəni-tarixi 
abidələrin bərpası və yenidənqurulması, yaşayış evlərinin tikintisi və s. məqsədi ilə 2021-ci ilin 
dövlət büdcəsindən 2,2 milyard manat vəsait ayrılmışdır. Ərazilərin bərpası və inkişafı istiqamə-
tində dövlət tərəfindən həyata keçiriləcək tədbirlər və həmin rayonların iqtisadi potensialı ölkəyə, 
xüsusilə də qeyri-neft sektoruna yeni yerli və xarici investisiyaların cəlb olunmasına zəmin yara-
dacaqdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin inkişafı istiqamətində beynəlxalq təcrübənin öyrənil-
məsi, həmin ərazilərdə dünyanın ən müasir innovativ texnologiyalarına əsaslanan “ağıllı kənd” və 
“ağıllı şəhər”lər salınması ölkə Prezidentinin müvafiq tapşırıqları əsasında yerinə yetirilməkdədir. 

Ölkənin şəhər və kəndlərində göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin, təhlükəsizliyinin, səmərəli-
liyinin artırılması, onların göstərilməsində informasiya texnologiyalarının tətbiqi, habelə həmin 
xidmətlər üzrə mövcud resursların effektiv istifadəsi və idarə olunmasının təmin edilməsi şəhər və 
kənd yerlərində dayanıqlı inkişafın əsas prioritetlərindəndir. Bu məqsədlə ölkə rəhbərliyi “Ağıllı 
şəhər” (Smart City) və “Ağıllı kənd” (Smart Village) konsepsiyasının hazırlanması haqqında 19 
aprel 2021-də sərəncam vermişdir. Müasir telekommunikasiya, sensor, “Böyükhəcmli məlumat-
lar” (Big Data) və digər rəqəmsal və süni intellekt texnologiyalarının, həmçinin innovasiya və 
biliklərin istifadə  edilməsi sosial-iqtisadi  münasibətləri daha məhsuldar və  səmərəli edir, iqtisa- 
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diyyatın ümumi dəyər zəncirində yeni gəlir imkanları yaradır. Qeyd edilən texnologiyaların bir-
birilə inteqrasiya olunmuş formada istifadəsi ilə rəqəmsal məlumatların formalaşdırılması, yığıl-
ması, saxlanılması, işlənilməsi və analitik təhlillər əsasında qərarvermə və idarəetmənin keyfiyyə-
tinin yüksəldilməsi səmərəli, eləcə də keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi üçün geniş imkanlar 
açır. Bu imkanlar şəhər və kəndlərdə göstərilən xidmətlərin növbəti inkişaf mərhələsində funksio-
nal, genişmiqyaslı “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” xidmətlərinə keçid üçün zəmin yaradır. “Ağıllı  
kənd” ideyası dünyada kənd yerlərində həyatın asanlaşdırılması, kəndlərin yaşayış üçün daha ya- 
rarlı hala gətirilməsi yolu ilə urbanizasiyanın-şəhərləşmənin qarşısının alınması məqsədilə irəli 
sürülmüş layihədir. Bu zaman kəndlərdə xidmətlərin asanlaşdırılmasına yönəldilmiş bütün işlər 
şəbəkə üzərindən həyata keçirilir. Digər bir məqsəd kənddə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı 
üçün real şərait yaratmaq, insanlara kənddə qazanc əldə etmək imkanının yaradılmasıdır. Dövlət 
xidmətlərinin asanlaşdırılması, İnternetlə təqdim olunması kənd sakinlərini yaşadıqları əraziyə 
bağlayan amillərdən birinə çevrilməsi ideyasının özəlliyi sakinlərin kiçik sahibkarlar kimi fəa-
liyyət göstərməsidir. Bunların əsasında “ağıllı kənd”də ağıllı infrastruktur və xidmətlər, ağıllı tə-
sərrüfat və biznes, ağıllı dövlət idarəçiliyinin vəhdəti təmin edilir. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə müasir normal həyat tərzinin təmini üçün növbəti onillikdə 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair dayanıqlı rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat; dinamik, inklüziv 
və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət; rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı; işğ-
aldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış kimi milli prioritetlərin reallaşdırılması proqnozlaşdı-
rılır. Bunun üçün həmin ərazilər cəmiyyətin ən sağlam və abad yaşayış zonasına çevrilməli, daya-
nıqlı məskunlaşma üçün müasir prinsiplərə əsaslanan əlverişli yaşayış mühiti yaradılmalı, yeni 
ərazilər müasir infrastruktura malik olmaqla lazımi həyat tərzinə və zəruri xidmətlərə əlçatanlıq 
olmaq və s. kimi məqsədlər yerinə yetirilməlidir. 

Ölkə iqtisadiyyatı qarşıdakı orta və uzunmüddətli perspektivdə müxtəlif dəyişikliklərin təsirlə-
rinə məruz qalan bir mühitdə inkişaf edəcəkdir. Qlobal iqtisadiyyatda böyük iqtisadi güc mərkəz-
lərinin yeni yaranmaqda olan bazarlara doğru yerdəyişməsi, texnoloji innovasiyaların əhəmiyyətli 
təsirləri, dəyişən geosiyasi konfiqurasiya və neft-qaz qiymətləri kimi təsirlər Azərbaycan üçün 
gözlənilən əhəmiyyətli və vacib məsələlərdəndir.Azərbaycan iqtisadiyyatı innovasiya əsaslı inki-
şaf modelinə keçəcəkdir. Əhalinin adambaşına düşən real gəlirləri hər il təxminən 5 faiz artacaq 
və Dünya Bankının təsnifatına əsasən Azərbaycan yüksək gəlirli ölkə statusu qazanacaqdır. Bu 
inkişaf prosesləri nəticəsində 2025-ci ildən sonrakı dövrdə adambaşına düşən gəlir səviyyəsinə 
görə Azərbaycan Şərqi Avropa ölkələrinin səviyyələrinə yaxınlaşacaqdır. Azərbaycanın elmi po-
tensialı qlobal meyllərə uyğun şəkildə yeni texnologiyaların inkişafına töhfə verəcəkdir. Yeni sek-
torların iqtisadi inkişafda verdiyi müsbət nəticələrin daim artırılması üçün işlər həyata keçirilir. 
Regionların ÜDM-də payının artırılması respublika iqtisadiyyatının gələcək inkişafına yeni töhfə-
lər və faydalar verəcəkdir. Texnoloji innovasiya əsasında ənənəvi iqtisadiyyatdan informasiya və 
biliklər iqtisadiyyatına keçid, iqtisadiyyatın müasirləşdirilməsi prosesi baş verir. Yeni texnologi-
yalar həm artıq formalaşmış, həm də yeni formalaşan iqtisadi sahələrin inkişafına müsbət təsir 
edir. Ənənəvi iqtisadiyyat sektorlarının inkişafında innovativ yüksək texnologiyaların tətbiqi bö-
lgələrdə iqtisadi inkişafın yüksəlməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bölgələrdə yeni iqtisadi sektorlar in-
kişaf etdikcə, yeni iş yerləri formalaşdıqca əhalinin həyat tərzi də yüksələcəkdir. Nəticə etibarı ilə 
ölkədə adambaşına düşən ÜDM-in daha da artacağı gözləniləndir. Bu da gələcəkdə həm respublika 
iqtisadiyyatının, həm də Qarabağ və onun ətraf rayonlarında ənənəvi iqtisadiyyat sahələri ilə pa-
ralel olaraq qeyri-neft sektorlarının inkişafına gətirib çıxaracaqdır. Azərbaycanın iqtisadiyyatının 
dünya miqyasında yüksəlməsinə, qlobal bazarda rəqabətqabiliyyətli istehsalının artırılmasına əla-
və imkanlar yaranacaqdır. Azərbaycanda iqtisadiyyatın ənənəvi sektorlarının müasir tələblərə ca-
vab verərək inkişafının modernləşdirilməsi ilə yanaşı, həm də yeni texnoloji innovasiya iqtisa-
diyyatı sektorları formalaşdırılır. Mobil sistem və texnologiyaları, kosmik, big data, bulud, əşya-
ların İnterneti, kiber-fiziki sistemlər, süni intellekt texnologiyaları və s. kimi texnoloji innovasiya 
iqtisadiyyatı sektorlarının inkişafı və onun formalaşmasında İKT-nin tətbiqi məsələləri hazırkı 
dövr üçün aktual məsələlərdən hesab olunur. Bu kimi məsələlərin ölkənin yeni iqtisadi rayonlaşma 
konsepsiyasında nəzərə alınması əlavə inkişaf mənbələrinin formalaşmasına gətirə bilər. 
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Müasir yüksək texnologiyaların regional iqtisadiyyatda tətbiqləri göstərir ki, işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə innovativ mühitin formalaşması hazırkı dövrün əsas tələbidir. İnnovasiya 
mühitinin inkişafına sosial-iqtisadi şərait, idarəetmə təcrübəsi, insan kapitalı, innovativ potensial 
və s. kimi amillər təsir edir. Yüksək texnologiyaların regional iqtisadiyyatda tətbiqinin yüksəlməsi 
həmin regionun ÜDM-də innovativ, rəqəmsal texnologiyaların payının yüksəlməsinə səbəb olan 
amillərdəndir. Hal-hazırda  dünya dövlətlərinin  ÜDM-nin təxminən 22%-i İKT,  rəqəmsal iqtisa- 
diyyat sayəsində formalaşaraq inkişaf edir. Hesablamalara görə, iş yerlərinin avtomatlaşması hesa- 
bına dünya ÜDM-i 2030-cu ilə qədər 9 trilyon dollara qədər artması proqnozlaşdırılır. 2030-cu ilə 
qədər dünyada işçi qüvvəsinin təqribən 14 faizi öz peşəsini dəyişmək məcburiyyətində qalacaq. 
2035-ci ilə dünya rəqəmsal iqtisadiyyatının proqnozlaşdırılan həcmi 16 trln. dollar təşkil edəcək-
dir. 2025-ci ildə Çində ÜDM artımının 22 %-nə qədəri İnternet texnologiyası hesabına təmin edi-
ləcəkdir. İnnovativ, rəqəmsal texnologiyalar müasir sosial-iqtisadi inkişafın innovativ istiqamətlə-
rinə daxildir. Sosial-iqtisadi inkişafda innovativ, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqləri müasir dövr-
də dünya ölkələrinin əsas innovativ inkişaf istiqamətlərindən birinə çevrilibdir. İKT-rəqəmsal iq-
tisadiyyatda innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə istehsal olunan BioTech, FinTech, Digital-mar-
keting, Grid-texnologiyalar, BlockChain, RetailTech, NanoTech, GovTech, LegalTech və s. kimi 
məhsul və xidmətləri göstərmək olar. İKT əsasında formalaşan yeni texnoloji innovasiya iqtisa-
diyyatı sektorlarının inkişaf səmərəliliyinin yüksəldilməsində IV Sənaye inqilabının tətbiqi tələb-
lərini nəzərə almaqla uğurlu nəticələr qazanmaq mümkündür. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
innovativ texnoparkların yaradılması məsələləri, işğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə Azərbaycan-
da regional inkişaf mərkəzlərinin formalaşması müvafiq bölgələrdə iqtisadiyyatın rəqabətqabi-
liyyətli sahələrində ixtisaslaşmanın dərinləşdirilməsi hesabına ümumi iqtisadi inkişafı təmin 
edəcəkdir. Dünya iqtisadi sistemində xammal ixracatçısı olmağın səviyyəsini azaltmaq məqsədilə 
qeyri-neft sektorunu sürətli inkişaf etdirməyə nail olmaq, iqtisadi səmərəliliyi, rəqabətqabiliyyət-
liliyi, innovasiya əsaslı irəliləyişi təmin etmək zəruri bir məsələdir. İqtisadi inkişafda innovasiya 
prosesləri və strukturlarının rolu böyükdür. Hər bir ölkənin iqtisadi inkişafında innovasiya texno-
parkları əhəmiyyətli rola malikdir. Çünki informasiya və biliklər iqtisadiyyatının infrastrukturu-
nun əsasını təşkil edən innovasiya texnoparkları elmi-texniki yeniliklərin işlənməsi, kommersiya-
laşdırılması və istehsalata tətbiqi ilə bağlı prosesləri həyata keçirən elmi-innovativ müəssisədir. 
Texnoparklar istənilən ölkənin iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rola malik olurlar. İnnovasiya tex-
noparklarının iqtisadiyyatın innovasiya əsasında müasirləşdirilməsi, iqtisadiyyatın davamlı inki-
şafı, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, regionların sosial-iqtisadi inkişafına kömək, innovasiya şir-
kətlərinin formalaşdırılması, təhsil müəssisələri, elmi-tədqiqat institutları və sənaye arasında qar-
şılıqlı əlaqələrin təkmilləşdirilməsi, elmtutumlu məhsulun yerli və xarici bazarlarda satışına kö-
mək etmək, elmin kommersiyalaşdırılması və s. kimi əsas məqsədləri vardır. İnnovasiya texno-
parkların əsas xüsusiyyətlərinə: elmin, təhsilin, istehsalın və kommersiyanın maksimal olaraq bir-
birinə yaxınlaşdırılması, yüksək texnologiyalar, o cümlədən İKT əsasında məhsul və xidmətlərin 
artırılması, elm və texnologiya tutumlu şirkətlərin inkişaf etdirilməsi, intellektual beyin məhsulu-
nun işlənilməsi,regional büdcənin gəlirlərinin artırılması, innovativ texnologiyaların transferi, in-
tellektual mülkiyyətin qorunması, kollektiv istifadə mərkəzlərinin formalaşdırılması və s. daxildir. 
Xüsusi halda təşkilati-hüquqi formalarına görə ən çox rast gəlinən texnoparklara aşağıdakıları gös-
tərmək olar: elmi-texniki park, elmi-texnoloji park, tədqiqat parkları, texnoloji parklar,elmi park-
lar, elmi-tədqiqat parkları, biznes inkubatorlar, texnoloji inkubatorlar, texnopolislər və ya texno-
park, kommersiya parkı, sənaye-texnoloji parkları - sənaye parkları və s. Dünya praktikasında tex-
noparklar formalaşma məqsədlərindən və fəaliyyət xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müəyyən isti-
qamətlərdə qərarlaşmış ixtisaslaşmaya malikdirlər. Texnoparkın idarəetmə missiyası bazarın tələ-
binə uyğun yüksək keyfiyyətli innovasiya məhsulunun və xidmətlərin istehsalında elmi-texniki və 
texnoloji nailiyyətlərin hazırlanmasını və tətbiqini sürətləndirmək məqsədilə “elm-təhsil-biznes” 
inteqrallaşdırılmış üçlüyünün formalaşması üçün şəraitin yaradılmasından ibarətdir. Texnoparkla-
rın fəaliyyətinin idarə edilməsi sisteminin innovativ fəaliyyətin dəstəklənməsi sisteminin forma-
laşdırılması, elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinin yerinə yetirilməsi üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması, innovasiyalı məhsulun istehsalda tətbiqi, qərar  qəbuletməyə dəstək məqsədilə intel- 
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lektual informasiya sisteminin işlənilməsi və s. kimi bəzi funksiyalarını göstərmək olar. Texno-
parklarda innovativ məhsul-xidmət istehsalı modelinin işlənilməsi, kompleks fəaliyyətin qiymətlən-
dirilməsi və s. kimi idarəetmə problemləri mövcuddur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə gələcəyin 
innovasiya müəssisələrinin istehsal proseslərinin idarə olunması intellektuallaşdırılmalıdır. Texno-
parkların fəaliyyətinin idarə edilməsi sisteminin əsas funksiyalarından biri qərar qəbuletməyə dəstək 
məqsədilə intellektual informasiya sisteminin işlənilməsidir. İstehsal proseslərində müəyyən nəzarət 
və monitorinq sistemlərinin,adaptiv və intellektual sistemlərin işlənilməsi və tətbiqi hesabına inno-
vativ məhsul istehsalına üstünlük verilməlidir. İstehsal müəssisəsində dinamik inkişafa nail olmaq 
üçün müəssisələrin idarə edilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması həyata keçirilməlidir. 

İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılmasından və intellektuallaşmasından gözlənilən əsas nə-
ticələr sırasına aşağıdakıları aid etmək olar: 1) istehsalda innovasiya və tədqiqatlara birbaşa iqti-
sadi təsir; 2) elmi araşdırmaların həyata keçirilməsinə kömək; 3) bazarda rəqabətədavamlı məhsul 
yaratmaq; 4) elmi və sənaye sahələri arasında əməkdaşlığın qurulması; 5) Avropa istehsalına yö-
nəlmə, regional klasterlərlə sıx əlaqələrin qurulması; 6) yeni texnologiyalardan istifadənin hesabı-
na ekoloji və iqtisadi üstünlüklərin qazanılması. 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin inkişafında IV Sənaye inqilabının tələbləri nəzərə alınmalıdır. 
IV Sənaye inqilabı çərçivəsində bəzi texnoloji innovasiyaların tətbiqi və əhəmiyyəti daha çox 
olacaqdır. Blokçeyn texnologiyalarının inkişafı, yeni şəbəkə kriptovalyutalarının meydana gəlmə-
si beynəlxalq pul-maliyyə münasibətlərində bir çox sosial-iqtisadi dəyişmələrə səbəb olacaqdır. 
3D çapı yeni istehsal, satış, marketinq, reklam texnologiyaları yaradacaqdır. Sənaye inqilabı nə-
ticəsində enerjinin toplanması, saxlanması sahəsində və yeni alternativ enerji mənbələrinin mey-
dana gəlməsi hesabına insan-təbiət münasibətlərində yeni tənzimlənmə mexanizmlərinə ciddi eh-
tiyac yaranacaqdır. Müxtəlif sahələrdə IV Sənaye inqilabına  əsaslanan implant texnologiyaları, 
yeni görmə interfeysi, daşınan İnternet (geyim İnterneti), Əşyaların İnterneti, “ağıllı” ev, “rəqəm-
sal” insan, cib superkompüteri, “ağıllı” şəhər, Big Data texnologiyaları, pilotsuz avtomobillər, süni 
intellekt, robototexnika, kriptovalyuta texnologiyaları, istehsalatda, təhsildə, tibbi sferada və kütlə-
vi tələbat malları sahəsində 3D nəşri kimi əsas İnternet və informasiya texnologiyalarının tətbiqi 
genişləndirilməlidir. Tədqiqatlar göstərir ki, IV Sənaye inqilabının gətirəcəyi yeniliklər müasir 
dövrdə yeni inqilabların yaranmasına perspektiv imkanlar yaradır. Belə ki, IV sənaye inqilabında 
mövcud olan innovativ texnologiyaların struktur elementlərinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə ol-
ması, fəaliyyət göstərməsi və yaxın gələcəkdə həmin elementlər arasında əlaqələrin daha da tək-
milləşdirilməsi, yeni texnologiyaların davamlı inkişafı növbəti - V sənaye inqilabının formalaş-
ması üçün geniş imkanlar yaradır. 
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MÜƏSSİSƏDƏ RİSK GÖSTƏRİCİLƏRİ VƏ ONLARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

ÜSULLARI 
       
Risk, şübhəsiz, ehtimal kateqoriyasıdır və elmi mövqedən onu müəyyən səviyyədə itkinin ya-

ranması ehtimalı kimi səciyyələndirmək və ölçmək daha düzgündür. Ehtimal əyrisinin (və ya cəd-
vəlinin) qurulması riskin qiymətləndirilməsinin ilkin mərhələsidir. Lakin sahibkarlığa tətbiq edi-
ləndə bu çox vaxt olduqca çətin məsələ olur. Buna görə də təcrübədə mütəxəssislər bir qədər sadə 
yanaşmalarla məhdudlaşır, riski onun məqbulluğu haqqında mülahizə yürütmək üçün vacib olan 
ümumiləşdirilmiş xüsusiyyətlərdən ibarət bir və ya bir neçə göstərici üzrə qiymətləndirirlər. Bu 
məqsədlə itkilərin həcmindən asılı olaraq müəyyən risk sahələri və ya zonaları müəyyənləşdirilir. 

İtki gözlənilməyən sahələr risksiz zona adlanır, onlara sıfır və ya mənfi (mənfəət artımı) itkilər 
müvafiqdir. 

Yol verilən risk zonası deyildikdə hüdudlarında həmin sahibkarlıq fəaliyyətinin öz iqtisadi məq-
sədəuyğunluğunu saxladığı sahə başa düşülür, yəni bu sahədə itkilər labüddür, lakin onlar gözlə-
nilən mənfəətdən azdır.  

Daha təhlükəli sahə kritik risk zonası adlanır. Bu sahə gözlənilən mənfəətin həcminə sahibkar-
lıqdan gələn və məsrəf ilə mənfəətin məbləğindən ibarət hesablanmış satış pulunun tam qədərini 
üstələyən itkilərin mümkünlüyü ilə səciyyələnir. Başqa sözlə, kritik risk zonası gözlənilən mən-
fəəti öncədən üstələyən və maksimumda sahibkarın işə qoyduğu bütün vəsaitlərin əvəzlənmədən 
itirilməsinə səbəb ola biləcək itkilər təhlükəsi ilə səciyyələnir. 

Kritik zonadan başqa fəlakətli risk zonası da fərqləndirilir. Bu itki sahəsi öz həcminə görə kritik 
risk səviyyəsindən artıq olur və maksimumda sahibkarın əmlak vəziyyətinə bərabər ola bilir. Fə-
lakətli risk iflasa, müəssisənin müflisləşməsinə, bağlanmasına və əmlakının satılmasına gətirib çı-
xara bilər. 

Əmlak və ya pul itkilərindən asılı olmayaraq fəlakət risklərinə insanların həyatı üçün təhlükə  
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yaradan və ya ekoloji fəlakətlərin baş verməsi ilə bağlı risklər aid edilməlidir. 
Riskin mümkünlüyü və məqsədəuyğunluğu barədə qərar qəbul etdikdə sahibkar üçün müəyyən 

səviyyədə itkilərin ehtimal olunduğunu bilməkdən daha vacib bu itkilərin hər hansı bir səviyyədən 
yüksək olmayacağını bilməkdir. Məntiqlə riskin əsas göstəricisi məhz budur. 

İtkilərin müəyyən səviyyədən yüksək olmayacağı ehtimalı etibarlılığın, inamlılığın göstəricisi-
dir. Aydındır ki, sahibkarlıq işinin risk və etibarlılıq göstəriciləri bir-biri ilə sıx əlaqədardır. 

Fərz edək ki, biznesmen müəyyənləşdirib ki, 10000 manat itirmək ehtimalı 0,1%-ə bərabərdir, 
yəni nisbətən azdır və o belə riskə hazırdır. Burada əsas odur ki, sahibkar məhz tam 10000 manat 
itirməkdən qorxmur. O bundan istənilən qədər az itki ilə barışmağa hazırdır, lakin bundan artıq 
itki ilə barışa bilməz. Bu, risk şəraitində biznesmenin təbii qanunauyğun davranış psixologiyasıdır. 

İndi isə itkilərin meydana gəlməsi ehtimalı üçün tətbiq oluna biləcək üsulları nəzərdən keçirək. 
Statistik üsul ondan ibarətdir ki, analoji sahibkarlıq fəaliyyətində rast gəlinən itkilərin statisti-

kası öyrənilir, müəyyən səviyyəli itkilərin təzahür tezliyi müəyyənləşdirilir. Əgər statistik göstə-
ricilər kifayət qədərdirsə, bu səviyyəli itkilərin təzahür tezliyini ilkin yanaşmada onların təzahür 
ehtimalı kimi götürmək və bunun əsasında itki ehtimalı əyrisini qurmaq olar ki, bu da axtarılan 
risk əyrisidir.       

Ekspert üsulu ekspert qiymətləndirməsi metodu kimi məlumdur. Sahibkarlıq riskinə tətbiq 
edildikdə bu, təcrübəli sahibkarlar və ya mütəxəssislərin fikrinin təhlil edilməsi yolu ilə həyata 
keçirilə bilər. 

Hesablama-analitik üsul. İtki ehtimalı bölgüsü əyrisinin bu qurulma üsulu və bunun əsasında 
sahibkarlıq riski göstəricilərinin qiymətləndirilməsi nəzəri mülahizələrə əsaslanır. Təəssüf ki, ris-
kin tətbiqi nəzəriyyəsi yalnız sığorta və oyunlar riskinə nəzərən işlənilmişdir. Prinsip etibarilə 
oyunlar nəzəriyyəsi bütün sahibkarlıq risklərinə tətbiq oluna bilər, lakin oyunlar nəzəriyyəsi əsa-
sında istehsal, kommersiya, maliyyə risklərinin qiymətləndirmə hesablamalarının tətbiqi riyazi 
metodları hələ də yaradılmayıb. 

Riskin idarə edilməsi metodlarından ən səmərəlisi firmanın fəaliyyətində strateji planlaşdır-
madan istifadədir. Riski əvəz etmək vasitəsi kimi strateji planlaşdırma strategiyasının işlənib ha-
zırlanması prosesi firmanın bütün fəaliyyət sahələrini sözün tam mənasında əhatə etdikdə səmərə 
verir. 

 Bu metodun növlərindən biri «xarici iqtisadi şəraitin proqnozlaşdırılması» hesab oluna bi-
lər. Bu metodun mahiyyəti həmin müəssisə üçün mütəmadi olaraq inkişaf ssenarisi hazırlamaqda 
və onun təsərrüfat mühitinin gələcək vəziyyəti qiymətləndirməkdə mümkün tərəfdaşların davranı-
şını və ya rəqiblərin hərəkətlərini, müəssisənin satıcı və ya alıcı qismində çıxış etdiyi bazar böl-
mələri və seqmentlərində dəyişiklikləri proqnozlaşdırmaqda və nəhayət, regional və ümumiqtisadi 
proqnozlaşdırmadadır. 

Aydındır ki, bu proqnozlar müvafiq proseslər haqqındakı cari informasiya izlənilmədən müm-
kün deyil. Buna görə də daha bir mühüm və səmərəli metod - «sosial-iqtisadi və normativ-hü-
quqi mühitin monitorinqidir». Burada informatizasiyanı  aktuallaşdırılan normativ-sorğu infor-
masiyası kompyuter sistemlərinin alınmasının, kommersiya informasiyası şəbəkələrinə qoşulma-
nın, öz proqnozlaşdırma analitik tədqiqatlarının aparılmasının, müvafiq xidmətin məsləhət firma-
larına və ayrı-ayrı məsləhətçilərə sifariş verilməsinin böyük köməyi ola bilər. Əldə olunmuş nə-
ticələr təsərrüfat subyektlərinin münasibətlərindəki yeni meyilləri hiss etməyə, normativ yenilik-
lərə əvvəlcədən hazırlaşmağa, təsərrüfat fəaliyyətinin aparılması qaydalarındakı dəyişikliklərdən 
irəli gələn itkiləri əvəz etmək üçün zəruri ölçülər götürməyə, işin gedişində taktiki və strateji plan-
ları dəqiqləşdirməyə imkan verir. 

«Ehtiyatlar sistemi yaradılması» metodu sığortaya çox yaxındır. lakin o, müəssisənin öz da-
xilində cəmlənir. Bu halda müəssisədə xammalın, materialların və komplektləşdiricilərin sığorta-
layıcı ehtiyatları, ehtiyat pul vəsaitləri fondu yaradılır, böhranlı vəziyyətlərdə onların tətbiqinin 
planları hazırlanır, azad istehsal gücləri işə cəlb olunmur, sanki ehtiyat üçün yeni kontaktlar və 
əlaqələr yaradılır. 
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BİZNESİN TƏHLÜKƏSİZLİK XİDMƏTİNİN SƏMƏRƏLİ STRUKTURUNUN  
TƏTBİQİ 

 

Təhlükəsizlik xidməti aşağıdakı təşkilati struktur vahidlərindən ibarət olmalıdır:  
- rejim sektorunun və mühafizə sektorunun tərkibində rejim və mühafizə şöbəsi;  
- rejim və mühafizə şöbəsi təhlükəsizlik xidmətinin sərbəst struktur bölməsidir və təhlükəsizlik 

xidməti rəisinə tabe olur;  
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- informasiyanın qorunması şöbəsi; 
- xüsusi müdafiə şöbəsi informasiyanı mühafizə sisteminin təşkili və səmərəli fəaliyyətinin tə-

minatı üçün nəzərdə tutulmuşdur;  
- mühəndis - texniki qrupu; 
- müdafiənin texniki vasitələrinin köməyi ilə müəssisənin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin 

olunması mühəndis-texniki qrupunun əsas vəzifəsidir; 
- xarici fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupu. 
Xarici fəaliyyətin təhlükəsizliyi qrupunun əməkdaşları obyektin əhatə mühitinin (rəqiblər, ziya-

rətçilər, müştərilər və s.) öyrənilməsi üzrə xüsusi tədbirlər işləyib hazırlayırlar və həyata keçirirlər. 
Təhlükəsizlik xidmətinin göstərilən strukturu universal deyil və hər bir təşkilat üçün özünəməxsus 
olur. Xüsusi halda, ona yeni şöbələr daxil edilə bilər, məsələn yanğın təhlükəsizliyi şöbəsi, perso-
nalı idarəetmə qrupu və s. Təhlükəsizlik xidmətinin fəaliyyətinin əsas funksiyalarına aşağıdakıları 
aid etmək olar:  

1. Başqa müəssisələr tərəfindən aparılan haqsız rəqabət şəraitinin müəyyən edilməsi - müəssi-
sələrin istehsal və kommersiya fəaliyyətini tənzimləyən qüvvədə olan qanunvericiliyin və ya mal-
lar və xidmətlər bazarında rəqiblər arasında qəbul edilmiş münasibətlərin norma və qaydalarının 
pozulması ilə bağlı vasitələrin və metodların rəqabət mübarizəsində tətbiqi başa düşülür. Yəni: 
hüquqları tapdalanmış qiymətlər və kommersiya şəraitinin yaradılması, yanlış reklam, hərraclarda 
gizli sözləşmə, mal və xidmət təchizatının keyfiyyəti standartlarının və çatdırılma şərtlərinin po-
zulmaları və s. 

2. Cinayət və dələduzluq işləri üzrə məlumatın yığılması. Cinayət işlərini şərti olaraq iki qrupa 
bölmək olar: müəssisənin personalına qarşı cinayətlərin törədilməsi və təsisçinin mülkiyyətinə 
qarşı cinayətin törədilməsi ilə əlaqədar cinayət işləri.  

3. Müəssisənin kommersiya sirrinin yayılması faktlarının araşdırılması-Hüquqi və fiziki şəxs-
lərin istehsal, texnoloji, idarəetmə, maliyyə və başqa fəaliyyəti ilə bağlı, sahibinin razılığı olmadan 
açıqlanması, onların qanuni maraqlarına ziyan vura bilən məlumatlar;  

4. Müəssisə ilə müqavilə bağlamış (tərəfdaşlar) şəxslər haqqında məlumatın yığılması. Müəs-
sisə adətən iki tip müqavilələr bağlayır: kommersiya (malların təchizatına və ya xidmətin göstəril-
məsinə aid) və əmək (öz daimi və ya müvəqqəti işçiləri ilə) müqavilələri.  

5. Borcunu ödəyə bilməyən, etibarsız işgüzar əməkdaşların aşkar edilməsi. O əməkdaş borcunu 
ödəyə bilməyən hesab edilir ki, kreditin alınması üçün onu qaytarmaq qabiliyyətini təsdiq edən 
ilkin şərtləri yoxdur. Təhlükəsizlik xidməti borcunu ödəyə bilməyən əməkdaşları həm müqavilə 
bağlanana qədər aşkar etməli, həm də müqavilənin reallaşdırılması prosesində və vaxtlı - vaxtında 
bundan müəssisənin rəhbərliyini məlumatlandırmalıdır.  

6. İşgüzar danışıqların aparılması üçün məlumatın yığılması. Təhlükəsizlik xidmətinin əmək-
daşları həm danışıqlara hazırlıq mərhələsində, həm də onlar aparılarkən informasiyanın yığılma-
sında iştirak edirlər.  

7. Personalın həyatının və sağlamlığının rəqib qəsdlərindən müdafiəsi. Personala qarşı rəqiblər  
tərəfindən yaranan bütün hədələrin qarşısının alınması.  

8. Müəssisənin əmlakının mühafizəsi. Müəssisə mülkiyyətində olan bütün obyektlərin mühafi-
zəsinin təmin edilməsi.  

9. Müəssisə rəhbərliyinə və personalına təhlükəsizliyin təmin olunması məsələləri üzrə məslə-
hət və təlimatların verilməsi.  

Təhlükəsizlik xidmətinin vəzifələrinə müəssisənin əməkdaşlarına təhlükəsizliyin təmin olun-
maları məsələləri üzrə yalnız məsləhət və tövsiyələr vermək daxil deyil, həm də bu məsləhət və 
tövsiyələrin reallaşdırılması daxildir. Kommersiya müəssisəsinin istənilən təhlükəsizlik xidməti 
öz fəaliyyətində ona əsaslanır ki, mühafizə - bu əraziyə girişin məhdudiyyəti və ərazinin, binaların, 
informasiyanın, istehsal vasitələri və predmetlərinin, istehsal edilən məhsulların müdafiəsi üzrə 
təşkilati və texniki tədbirlər kompleksindən istifadə etməklə təhdidlərin reallaşdırılmasına maneə-
lərin və çətinliklərin yaranma formasında, həmçinin qorunan şəxslərə cinayətkarlar tərəfindən hər 
hansı ziyanın vurulmasının qarşısının alınması və onların fövqəladə vəziyyətlər yaranan vaxt 
müdafiə üçün göstərilən xidmətdir. Təbii ki, şəxsi mühafizə fəaliyyəti hüquqi şəxslərə qarşılıqlı 
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müqavilə əsasında müvafiq lisenziyalı xidmətlərin göstərilməsindən ibarətdir. Kompleks təhlükə-
sizlik xidmətinin fəaliyyətinin müvəffəqiyyəti aşağıdakılardan birbaşa asılıdır:  

- mühafizə əməkdaşlarının ixtisaslarının müvafiqliyi;  
- işçilərin öz funksional vəzifələrini yerinə yetirmək qabiliyyətini göstərmək bacarığı.  
Tam təhlükəsizlik təminatı vasitələrinin olmadığı kimi, firmanı öz əməkdaşlarının neqativ hə-

rəkətlərindən tamamilə qorumağa imkan verən universal sistemlər hələlik yoxdur. Ancaq bu təh- 
lükəni maksimum dərəcədə azaltmaq, onu nəzarət altında saxlamaq və gözlənilməz nəticələrdən 
qaçmaq imkanı var. Bu, planlaşdırılmış, ardıcıl və məqsədyönlü təşkil olunmuş kadr siyasətidir. 
O, düşünülmüş biznes planlar kimi müəssisənin normal işinin zəruri şərtini təşkil edir. Bu siyasət 
üç əsas prinsipə əsaslanır: müasir metodların köməyi ilə personalın optimal seçilməsi; firmada 
personalın birgə işi üçün əlverişli münasibətlər sistemini dəstəkləyən təşkilati mədəniyyət; düşü-
nülmüş və düzgün qurulmuş mükafat və xidməti artım sistemi bir arada kompleks şəkildə təşkil 
olunmalıdır. 
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MÜƏSSİSƏNİN XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ  

PROBLEMLƏRİ 
 

 Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti xarici ticarət, xidmət və işin 
həcminin artması ilə əlaqədar olaraq əhzəmiyyətli səviyyədə genişlənir. Hal-hazırda ölkədə təsərrü-
fat fəaliyyətinin əsas həlqəsini müəssisə təşkil edir və o, xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas həlqəsidir. 
Müəssisə səviyyəsində xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas formaları realizə olunur. Müəssisənin xarici 
iqtisadi fəaliyyəti istehsal-təsərrüfat fəaliyyətindən ibarətdir ki, bu fəaliyyətin tərkibinə də malların 
idxal və ixracı, müştərək sahibkarlıq, həmçinin istehsal, elmi-texniki kooperasiya və s. daxildir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq 
müəssisələr sərbəstləşdilər və xarici tərəfdaşları ilə ticarət, xidmət və s. əməliyyatların həyata ke-
çirilməsi ilə əlaqədar olan məsələləri sərbəst həll etmək hüququna malik oldular. Beləliklə, müəs-
sisələrin xarici iqtisadi fəaliyyəti ölkələr arasında malların və xidmətlərin və s. ixrac və idxalından 
ibarətdir. Xarici iqtisadi fəaliyyət ölkənin iqtisadiyyatının sabitləşdirilməsi və inkişafının ən vacib 
amillərindən biridir. Ölkələr arasında xarici iqtisadi fəaliyyətin yaranması zəruriliyi onların iqtisa-
di resurslara qeyri-bərabər həcmdə malik olmaları və müxtəlif məhsulların səmərəli istehsalı, fərdi 
texnologiyaların mövcudluğu və s. ilə əlaqədardır.  

Bazar münasibətlərinin inkişafının müasir dövründə həm dövlətlərarası və həm də müəssisələ-
rin xarici iqtisadi əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı ilə əlaqədar məsələlər dövlətin iqtisa-
di-maliyyə siyasətində mühüm yer tutur. Azərbaycanda xarici ticarətin açıqlıq dərəcəsi yüksək 
olmaqla bərabər, xarici ticarət həcmindəki artımın ÜDM artmına müsbət təsiri birbaşa xarici in-
vestisiya qoyuluşları və turizm gəlirlərinin təsirindən daha yüksəkdir, yəni, respublikada həyata 
keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində xarici ticarət fəaliyyətinin ÜDM-in formalaşmasında rolu 
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu isə Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi siyasətin, o 
cümlədən, xarici ticarət sisteminin təşkilinin daha da təkmilləşdirilməsini tələb edir.  

Bu istiqamətdə xarici ticarət siyasətinin təkmilləşdirilməsi, idxalı əvəz edən yerli malların is-
tehsalını stimullaşdırmaq «qeyri-neft sektoru» üzrə ixracın artırılmasına, o cümlədən özəl bölmə-
nin ixraca təşviqinə geniş yer vermək lazımdır. Sonra, xarici ticarət prosedurasının sadələşdiril-
məsi ilə ticarətin genişləndirilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilməlidir.  

Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti onun istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini əhatə edir. Müəssisə-
nin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə isə malların idxal və ixracı, müştərək sahibkarlıq, istehsal və 
elmi-texniki kooperasiya daxildir. Azərbaycanda müəssisələrin xarici iqtisadi fəaliyyətinin islahatı 
90-cı illərə, yəni bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünə təsaldüf edir. Beləliklə, bazar iqtisadiyyatına 
keçidlə əlaqədar müəssisələr sərbəst qaydada xarici bazara çıxmaq hüququna malik oldular. Onlar 
sərbəst qaydada öz tərəfdaşları ilə müqavilə bağlaya, valyuta hesabları aça bilərlər. Beləliklə, 
müəssisələr xarici iqtisadi fəaliyyətdə əsas həlqəni təşkil edir. 

Ölkələr arasında xarici iqtisadi əlaqələrin yaranması zəruriliyi əsasən iki amillə izah olunur. 
Bunlardan biri, ölkələrin iqtisadi resurslara (torpaq, xammal, əmək, investisiya) qeyri-bərabər 
həcmdə malik olmaları və ikincisi isə, müxtəlif məhsulların səmərəli istehsalı, fərqli texnologiya-
lar və ya resursların müxtəlif kəmiyyət kombinasiyasını tələb etməsidir.  

Ölkələrin malik olduqları belə nisbi üstünlüklər xarici iqtisadi əlaqələrin, xüsusilə də xarici 
ticarətin inkişafının əsasında dayanır. Məhdud iqtisadi resurslardan daha çox məhsul əldə olunma-
sı məqsədilə təsərrüfatçılığın səmərəli aparılması zəruriliyi, hər bir konkret məhsulun istehsalının 
iqtisadi resurslara görə nisbi üstünlüklərə malik olan ölkədə həyata keçirilməsini tələb edir. 
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Xarici iqtisadi fəaliyyət iki və daha çox ölkə arasında aparılan istənilən təsərrüfat əlaqələridir. 
Müəssisənin xarici iqtisadi əlaqələri isə onun (müəssisənin) xarici ölkələrlə ticarət-iqtisadi, isteh-
sal və elmi-texniki əməkdaşlığının, valyuta, maliyyə və kredit münasibətlərinin formalaşmasına 
istiqamətlənmiş fəaliyyəti nəzərdə tutur.  

Müəssisələr özlərinin xarici iqtisadi məqsədlərinə nail olmaq üçün bəzən ölkə daxilində istifadə 
etdikləri təsərrüfatçılıq formalarından fərqlənən xarici iqtisadi əməliyyatların aparılması formala-
rını seçməli olurlar. Bu formaların seçilməsinə yalnız qarşıya qoyulmuş məqsədlər deyil, həm də 
müəssisənin fəaliyyət göstərəcəyi xarici mühit də xeyli dərəcədə təsir göstərir.  

 Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətdə əsas kimi qəbul etdiyi məqsədləri üç qrupa bölmək olar: 
satışın artırılması, resursların əldə olunması, təchizat və satış mənbələrinin diversifikasiyası. Müəs-
sisə və firmalar, bəzən öz ölkələrinin daxili bazarındakı tələbdən yüksək istehsal gücünə malik olur-
lar. Bu, həm ölkənin öz tələbatlarından artıq olan kəşf edilmiş təbii ehtiyatların həcmi ilə, həm də 
müəyyən məhsul üzrə konkret istehsal güclərinin miqyası ilə əlaqədar ola bilər. Xüsusən, kiçik döv-
lətlər böyük dövlətlərə nisbətən xarici ticarətə daha çox meyilli olurlar. Bunun səbəblərindən biri 
müəssisənin optimal ölçüsü ilə bağlıdır. Belə ki, bir sıra məhsullar üzrə müəssisə o zaman rentabelli 
olur ki, o, böyük həcmdə məhsul istehsal etsin, lakin kiçik ölkədə bu istehsalın həcminin daxili tələb 
məhdudluğundan, onların inkişaf imkanları xarici ticarətlə bilavasitə əlaqədar olur.  

 Müəssisə xarici ölkəyə məhsul ixrac etməklə öz mənfəətini artıra bilər. Lakin bu, həmin ölkədə 
rəqabət mühitinin səviyyəsi ilə bilavasitə bağlı olur. Belə ki, istehsal olunan məhsul öz ölkəsi üçün 
texniki və iqtisadi baxımdan məqbul məhsul olsa da, digər ölkə üçün yeni ola bilər. İstehsalçı müəssisə 
öz məhsulunun satış coğrafiyasını genişləndirmək və habelə məhsulun həyat tisklinin müxtəlif mərhə-
lələrinə uyğun ölkələr üzrə reallaşdırmaq işini həyata keçirilməklə öz mənfəətini artıra bilir.  

Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətində idxal-ixrac əməliyyatları əsas yer tutur. İdxal və ixrac 
əməliyyatları müəssisə tərəfindən xarici tərəfdaşlarla bağlanmış müqavilə əsasında və ya ticarət 
vasitəçilərinin iştirakı ilə həyata keçirilir. Müəssisənin ixrac əməliyyatlarına faktiki ixrac, kreditə 
ixrac, təkrar ixrac (reeksport), konsiqnasiya (məhsulun komisyon şərtlərlə satışı) yolu ilə ixrac və 
müvəqqəti ixrac əməliyyatları aiddir. Ölkədə istehsal, emal və təkrar emal olunan məmulatların 
əcnəbi ölkələrə satışı faktiki ixrac adlanır.  

Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti istehsal-təsərrüfat fəaliyyətindən (əmtəələrin idxal və ix-
racı) müştərək sahibkarlıq, istehsal və elmi-texniki fəaliyyət və s.) ibarətdir. Bazar iqtisadiyyatında 
təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq müəssisələr xarici iqtisadi fəaliyyəti 
ilə əlaqədar bütün məsələləri sərbəst qaydada həyata keçirmək hüququna malik olurlar.  

Dünya təcrübəsində müəssisələrin fəaliyyətinin müxtəlif növləri mövcuddur.  
1. Xarici ticarət: Xarici ticarət hazır məhsulun, sənaye və istehlak mallarının idxal və ixracını 

və s. nəzərdə tutur;  
2. Müştərək sahibkarlıq. Müştərək sahibkarlıq ölkə ərazisində xarici investorun iştirakı ilə məh-

sulun mənimsənilməsi və istehsalı ilə əlaqədar müxtəlif müəssisələrin təşkilini nəzərdə tutur;  
3. İnvestisiya əməkdaşlığı. İnvestisiya əməkdaşlığı xarici investisiyaların mənfəət və ya qiy-

mətli kağızlar almaq məqsədi ilə müxtəlif layihələrə qoyulması deməkdir;  
4. Xidmətlərin göstərilməsi. Bu, bank, sığorta, turizm xidmətləri sahəsində əməkdaşlıqdır;  
5. Elmi-texniki əməkdaşlıq. Elmi-texniki əməkdaşlıq birgə elmi-tədqiqat işlərini və xarici öl-

kələrin sifarişləri üzrə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını nəzərdə tutur.  
Hal-hazırda Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas formasını xarici ticarət fəaliyyəti təş-

kil edir ki, bu da ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin idxal-ixracından ibarətdir. Fəaliyyətdə olan 
qanunvericiliyə əsasən hər hansı bir müəssisə və ya təşkilat Azərbaycan Respublikasında sərbəst 
qaydada xarici bazara çıxmaq hüququna malikdir. Bu hüquqa əsasən müəssisə xarici ticarət əmə-
liyyatları ilə əlaqədar bütün məsələləri özü sərbəst həll etməlidir.  
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BEYNƏLXALQ TİCARƏTDƏ MALLARIN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ 
SERTİFİKATLAŞDIRMANIN ROLU 

 
Məhsulun texniki səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi onun keyfiyyət kateqoriyaları 

üzrə attestasiyası ilə bağlıdır. Hər bir məhsul üçün gec-tez elə bir zaman gəlir ki, bu məhsulun 
istifadəsi sərfəli olmur, yəni o mənəvi köhnəlir. Bunun yerinə yeni, yüksək keyfiyyətə malik məh-
sul gəlməlidir. Bu zamanı təyin etmək üçün məhsulun attestasiyasından istifadə olunur. 

Sənaye məhsullarının attestasiyası iki keyfiyyət kateqosiyası üzrə həyata keçirilir: yüksək və 
birinci. 

Yüksək keyfiyyət kateqosiyasına o məhsullar aiddir ki, onlar özlərinin texniki-iqtisadi göstə-
ricilərinə görə ən yaxşı dünya nümunələri səviyyəsindədir və ya ondan yüksəkdir; onlar xalq tə-
sərrüfatında texniki tərəqqini təyin edir, xarici bazarda rəqabətə dözür. Bu cür məhsullar yüksək 
stabil keyfiyyət göstəriciləri ilə xarakterizə olunmalıdır. 
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Birinci keyfiyyət kateqoriyasına o mallar aiddir ki, onlar normativ-texniki sənədlərin tələblərinə 
cavab verir, yəni seriyalı istehsal üçün standartlarda nəzərdə tutulmuş tələblər səviyyəsindədir. 

Aşağıdakı məhsullar attestasiyadan keçirilmir: 
• sənaye emalı keçməmiş məhsullar; 
• ancaq ölkənin müdafiəsi üçün buraxılan məhsullar; 
• istehsalatdan çıxarılmış məmulatlar üçün ehtiyat hissələri və komplektləşdirici məmulatlar; 
• yeyinti məhsulları; 
• tibbi təyinatlı məhsullar; 
• parfyumer (ətriyyat) - kosmetik mallar; 
• əl əməyi vasitəsilə istehsal olunan yuvelir məmulatlar; 
• kitab məhsulları və incəsənət əsərləri; 
• tara və qablaşdırma. 
Yeni mənimsənilən məhsulun attestasiyası bir ildən gec olmayaraq, xüsusi mürəkkəbliyə malik 

məhsulun attestasiyası isə seriyalı istehsala başlayandan iki ildən gec olmayaraq aparılır. 
Son zamanlar elektrotexnika və bir sıra digər sənaye sahələrində yeni məhsulun layihələndiril-

məsi üçün texniki tapşırıqların attestasiyasını aparırlar. Bu zaman gələcək məhsulun texniki sə-
viyyəsinin göstəriciləri qiymətləndirilir və bu, yeni məhsulun yüksək keyfiyyət kateqoriyasına uy- 
ğunluğunu təmin edir. 

Bir sıra müəssisələr detalların və qovşaqların istehsalı prosesində onların attestasiyasını həyata 
keçirirlər. 

Xarici ticarətin inkişaf etdirilməsi, sənaye məhsullarının keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsi məqsədi ilə son zamanlar məhsulların sertifikatlaşdırılmasına böyük əhəmiyyət verilir. 

BMT-nin Avropa iqtisadi komissiyasının qəbul etdiyi tərifə əsasən sertifikatlaşdırma buraxılan 
məhsulun (proseslərin, xidmətlərin) keyfiyyət göstəricilərinin onun normativ-texniki sənədlərdə 
verilmiş müvafiq göstəricilərinə uyğunluğunu təyin etməkdən ibarətdir. 

Beynəlxalq təcrübədə sertifikatlaşdırmanın iki metodu qəbul edilmişdir: özü-özünü sertifikat-
laşdırma və “üçüncü tərəf” vasitəsilə sertifikatlaşdırma. 

Özü-özünü sertifikatlaşdırma ancaq ABŞ və Kanadada tətbiq olunur. Bu metodda istehsalçının 
özü istehsal etdiyi məhsulun sınağını aparır və müvafiq sertifikatı doldurmaqla və ya Uyğunluq 
Nişanı vurmaqla həmin məhsulun standartlara, yaxud texniki şərtlərə uyğunluğunu bəyan edir. Bu 
halda məhsulun istehlakçısı onun sınağı üçün qəbul edilmiş metodlar haqqında informasiya ilə 
təmin edilir. 

Sertifikatlaşdırmanın ən geniş yayılmış metodu ikinci metoddur. Burada sertifikatlaşdırma 
məhsulun istehsalçısından və istehlakçısından asılı olmayan “üçüncü tərəf” vasitəsilə aparılır. Bu 
obyektiv orqan sınaq üzrə rəsmi mərkəzlər, laboratoriyalar, institutlar və yaxud standartlaşdırma 
üzrə milli təşkilatlar ola bilər. 

Hər bir sertifikatlaşdırma sistemi beynəlxalq, milli standartlara, texniki şərtlərə əsaslanır. Bey-
nəlxalq İSO təşkilatında sertifikatlaşdırma üzrə xüsusi komitə (KASKO) yaradılmışdır. Bu komitə 
sertifikatlaşdırma üzrə bir sıra metodik tövsiyələr hazırlamışdır. 

KASKO komitəsinin milli standartlaşdırma sistemlərinin uyğunlaşdırılması, həmçinin sınaq la-
boratoriyalarının və mərkəzlərinin sınaqaparma qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi metodlarının 
yaradılması sahəsindəki işləri böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu metodlardan RS 24-1978 İSO və 
RS 25-1978 İSO rəhbəredici sənədləri göstərmək olar. 

Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr yeni bir orqan - sınaq mərkəzlərinin akkreditləşdirilməsi 
üzrə Beynəlxalq Konfrans (İLAK) yaratdılar. Bu orqanın vəzifəsi akkreditləşdirmə sistemləri üzrə, 
sınaq laboratoriyalarının akkreditləşdirilməsi üzrə, sınaqların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 
üzrə informasiya və təcrübə mübadiləsini təşkil etmək, həmçinin akkreditləşdirilmiş milli labora-
toriyalarda aparılmış sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınmasına kömək etməkdir. Qarşılıqlı ta-
nınma iki və çoxtərəfli sazışlərin bağlanması yolu ilə həyata keçirilir. 
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Avropada sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq sazışlərin sayı 200-dən çoxdur. Bu sazışlər ölkədə 
sertifikatlaşdırma üçün məsuliyyətli milli orqanlar arasında bağlanır. Ən çox məhsul növünü elek-
trotexniki avadanlıqların sertifikatlaşdırılması üzrə Beynəlxalq Komissiya (SEE), elektron məmu-
latların sertifikatlaşdırılması üzrə Beynəlxalq elektrotexniki komissiya çərçivəsində bağlanmış sa-
zişlər əhatə edir. 

Yeni yaradılan və ya istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini qiymətləndirən zaman ən vacib 
vasitələrdən biri məhsulun sınağıdır. Odur ki, ölkədə məhsulun dövlət sınaq sistemi yaradılmışdır. 
Bu sistem sınaqların dəqiq aparılma qaydalarını və sınaq laboratoriyalarının (mərkəzlərinin) ixti-
saslaşmasını müəyyənləşdirmişdir. 

Məhsulun dövlət sınağını müəyyən qrup məhsul növləri üzrə təsdiq olunmuş dövlət sınaq mər-
kəzləri aparır. Dövlət sınaqlarının əsas məqsədi məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləri 
haqqında obyektiv, düzgün informasiya almaq və onların məhsulun normativ-texniki sənədlərinə 
uyğunluğunu yoxlamaqdır. 

Bu aşağıdakılar haqqında qərar qəbul etmək üçün lazımdır: 
1. Məhsulu istehsalata qoymaq (istehsala başlamaq); 
2. Seriyalı və ya kütləvi istehsalın dayandırılması; 
3. Məhsulun seriyalı istehsalını davam etdirmək; 
4. Məhsulu ixrac məqsədi ilə istehsal etmək; 
5. Məhsulun idxal olunmasının məqsədəuyğunluğu; 
6. Uyğunluq sertifikatının verilməsi. 
Dövlət sınaq sisteminin məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq məhsulun aşağıdakı dövlət sınaq 

növləri qəbul edilmişdir: 
• qəbul sınaqları; 
• kvalifikasiya sınaqları; 
• inspeksiya (müfəttişlik) sınaqları; 
• attestasiya sınaqları; 
• sertifikatlaşdırma sınaqları. 
Məhsulun dövlət sınaqları Sisteminin texniki əsasını bütün növ dövlət sınaqlarını aparmağa 

imkan verən sınaq avadanlıqları, ölçmə vasitələri və digər texniki vasitələr təşkil edir. 
Məhsulun dövlət sınaqları Sisteminin normativ-metodiki əsasını aşağıdakılar təşkil edir: 
• dövlət sınaq sisteminin təşkilati-metodik və normativ-texniki əsası olan kompleks standartlar; 
• məhsulun işlənməsi və istehsalata qoyulması (istehsalın başlanması) sisteminin kompleks 

standartları; 
• ölçmələrin vəhdətinin dövlət təminolunma sisteminin kompleks standartları; 
• məhsula və onun sınaq metodlarına qoyulmuş tələbləri əks etdirən normativ-texniki və tex-

niki sənədlər; 
• sınaq vasitələrinə və onların istifadə qaydalarına qoyulmuş tələbləri əks etdirən normativ-

texniki sənədlər. 
Məhsulun dövlət sınaqları sistemi üzrə 1981-1982-ci illərdə aşağıdakı dövlət standartları qəbul 

edildi: 
1. QOST 25051.0-81 “Məhsulun dövlət sınaqları sistemi. Əsas müddəalar”. 
2. QOST 25051.0-82 “Məhsulun dövlət sınaqları sistemi. Sınaqların nəticələrinin təqdim edil-

məsi, işlənməsi, dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi və tərtib edilməsi. Ümumi tələblər”. 
3. QOST 16504-81 “Məhsulun dövlət sınaqları sistemi. Məhsulun sınaqları və keyfiyyətinə 

nəzarət. Əsas terminlər və təyinlər”. 
4. QOST 24555-81 “Məhsulun dövlət sınaqları sistemi. Sınaq avadanlıqlarının attestasiya qay-

daları. Ümumi müddəalar”. 
Bu standartların müvafiq müəssisə və təşkilatlarda tətbiqi buraxılan məhsulların keyfiyyətinin 

yüksəldilməsində mühüm rol oynadı. Onlar bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişlər. 
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Повышение технического уровня и качества продукции связано с ее сертификацией по ка-
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REGİONAL SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFDA DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ROLU 
 

Bir qayda olaraq, dövlət tənzimlənməsi mövcud sosial-iqtisadi sistemin sabitləşməsi  məqsədi 
ilə normativ-hüquqi aktlar əsasında həyata keçirilən dövlət hakimiyyətinin,  qanunvericilik, icra 
və  məhkəmə orqanlarının tədbirləri kimi başa düşülür. Eyni zamanda, regional siyasətin dövlət  
tənzimlənməsi ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının idarə olunmasını müəyyən edən 
mərkəzi və regional dövlət orqanlarının məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsinə, həmçinin 
ərazi inkişafının ümumi strategiyasının hazırlanmasına yönəlmişdir [2, s.480].                                                  

Regionun inkişafının sosial-iqtisadi sahədə dövlət tənzimlənməsi hər bir regionun demoqrafik, 
sosial-iqtisadi, milli-mədəni inkişafı barədə məlumatların qeydiyyata alınması, toplanması, təhlili 
və yayılması üçün daimi bir sistemin formalaşdırılmasını tələb edir. Belə bir sistemin olması regi-
onun sosial-iqtisadi inkişaf proqnozlarının inkişafını təmin etməklə yanaşı aşağıdakı üstünlüklərə 
malikdir [3]; 

1. regional inkişafın prioritetlərinin müəyyənləşməsi;  
2. regional inkişafın dövlət tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi mexanizmlərinin seçilməsi;  
3. mümkün problemlərin müəyyən edilməsi;  
4. dövlət orqanlarının regional dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində fəaliyyətinin effektiv-

liyini qiymətləndirmək;  
5. müəyyən regionlara dövlət yardımının göstərilməsi. 
Hər bir dövlət öz ərazi bütövlüyü üçün məsuliyyət daşıyır. Tarix göstərir ki, dövlətdə baş verən 

sürətli dəyişikliklər cəmiyyətdə parçalanma, nəzarətsizlik və artan gərginlik ilə xarakterizə olunur. 
Dövlətin regional problemlərin həlli sahəsində aktiv fəaliyyəti milli səviyyədə müəyyən edilmiş 
məqsədlərə nail olmaq üçün əsasdır.  Bu məqsədlərə - tam məşğulluq; əhalinin həyat keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi; əhali gəlirlərinin bərabər paylanması; iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi aiddir. 

Regionların sosial-iqisadi inkişafının dövlət tənzimlənməsi nəticəsində regionlararası münasi-
bətlərdə daxili sabitlik olmalıdır. Yalnız aşağıdakı amillər nəzərə alınmaqla regional siyasətin in-
kişafı və həyata keçirilməsi ilə ictimaiyyətin məlumatlandırılması və problemlərin həll edilməsi 
mümkündür: 

 1. Regionlararası fərqlərin azaldılması; 
 2. Sosial-iqtisadi inkişaf üçün öz regional resurs bazasının formalaşdırılması; 
 3. Ekoloji sabitlik və regionların davamlı inkişafı üçün digər şərtlər; 
 4. Regionların xüsusi statusu (azad iqtisadi zonalar, milli qorunan ərazilər, ekoloji fəlakət zo-

naları və s.). 
Regional inkişafı tənzimləyən üsullar birbaşa və dolayı üsullara bölünürlər. Dolayı tənzimləmə 

müxtəlif iqtisadi siyasət tədbirləri vasitəsi ilə həyata keçirilir. Birbaşa üsullar isə dövlət tərəfindən regi-
onal iqtisadiyyata qoyulmuş investisiyalar kimi başa düşülür ki, buraya aşağıdakıları aid etmək olar: 

1) Regional büdcələrə müvafiq olaraq büdcədən dotasiyaların verilməsi; 
2) Dövlət əhəmiyyətli proqramların təsdiqlənməsi; 
3) Regionlarda dövlət sifarişlərinin reallaşdırılması [1, s.103].  
Beləliklə, iqtisadiyyatın məqsədləri üçün dövlət tənzimləmə sistemi bir sıra proqramlar vasitə-

silə icra olunur ki, bu da öz növbəsində dövlət idarəetməsinin müəyyən aspektlərini həyata keçirir.  
Nəticədə, dövlət tənzimlənməsinin hər bir alt məqsədi bu proqramların xüsusiyyətləri, şərtləri və 
məqsədləri üçün qurulmuş sistem mexanizminin köməyi ilə həyata keçirilmiş və standart struktura 
malik olan ayrı bir proqramın əsasını təşkil edir. Proqramın həyata keçirilməsi mexanizmi bütün 
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səviyyələrdə hökumətin (yerli və regional) və investorun səylərinin və imkanlarının birləşdirilməsi 
nəticəsində təsirli və effektiv olur. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
Согласно «Стратегической дорожной карте» Азербайджанской Республики, значимое 

место в ней занимают вопросы экономической стратегии современных предприятий. 
Анализ экономической литературы показал, что экономическая стратегия современных 

предприятий ориентирована на внеснюю и внутреннюю сферу их деятельности. Состав-
ляющими экономической стратегии во внесней среде являются: товарная стратегия пред-
приятия, стратегия ценообразования, стратегия взаимодействия с рынками производствен-
ных ресурсов, стратегия поведения на рынках денег и ценных бумаг, стратегия снижения 
транзакционных издержек, стратегия внеснеэкономической деятельности предприятия. Во 
внутренней среде - стратегия снижения производственных издержек, стратегия инвестици-
онной деятельности, стратегия стимулирования предприятия. 

Существует и ряд сквозных элементов, составляющих стратегию как внесней, так и внут-
ренней среды предприятия. К ним, прежде всего, относят конкурентную стратегию и стра-
тегические показатели деятельности предприятия. Сквозными мы их называем потому, что 
конкурентная стратегия и стратегические показатели деятельности предприятия относятся 
как ко внутренней, так и ко внесней среде. 

Нами предпринята попытка теоретически обосновать формирование экономической 
стратегии предприятия. В частности, предлагаемая блок - схема стратегии выхода предпри-
ятия на рынок конечных потребителей учитывает не только производственные процессы, 
но и учитывает вопросы непосредственной реализации производственных товаров потре-
бителям. В первую очередь, стратегия контрольной точки заключается в достижении целе-
вой прибыли при заданных объемах сбыта и цены. Объем, позволяющий достичь целевой 
прибыли при установленной цене, называется контрольной точкой. 

В данном случае стратегия позволяет учесть рыночные факторы, найти оптимальное со-
отношение между ценой, объемом сбыта и затратами, где в качество ценового фактора при 
реализации стратегии контрольной точки можно использовать цены конкурентов на анало-
гичные товары [1]. 

Стратегия максимизации прибыли заключается в привлечении разных сегментов рынка, 
где предприятие первоначально устанавливает максимально высокую цену. Для успесной 
реализации данной стратегии необходимо наличие ряда условий: товар должен быть абсо-
лютно новым; издержки на первоначальном этапе должны быть не очень высоки; низкий 
уровень конкуренции; наличие финансовых резервов для рекламы на начальном этапе и 
роста производства в дальнейшем. 

Стратегия внедрения товара на рынок заключается в установлении предприятием пре-
дельно низкой цены на товар, при выходе на рынок с целью завоевать значительную его 
долю и снизить себестоимость за счет реализации эффекта масштаба производства. 

 Стратегия, основанная на воспринимаемости ценности товара, опирается на знание и 
понимание конечного использования товара и восприятия его потребителем, ее главная 
идея заключается в том, что покупатель сравнивает затраты на товар не с экономической, а 
с субъективной стороны ценности товара. 

Стратегия продажи группы товаров основывается, прежде всего, на реализации взаимо-
заменяемых товаров. 

При выборе стратегии выхода на внесний рынок предприятие должно учесть ряд факто-
ров, значительно влияющих на рынок того или иного товара. В первую очередь необходимо 
учитывать макроэкономические показатели и характеристику стран, такие как денежно-к-
редитная политика государства, налогообложение и таможенное регулирование, внеснеэко- 
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номическая политика, уровень инфляции и другие [2]. 
Принципы формирования экономических показателей стратегии опираются, прежде все-

го, на методические приемы и методы анализа деятельности предприятия. 
Методологической основой формирования экономических показателей стратегии пред-

приятия является не только установление принципо-следственных связей, но и определение 
количественных характеристик, способных обеспечивать измерения взаимовлияющих фак-
торов на результаты стратегической деятельности предприятий. При этом необходимо изу-
чение внесних и внутренних противоречий, положительных и отрицательных сторон каж-
дого явления и процесса. 

С этой целью экономическая теория предлагает систематизацию элементов системы 
(предприятия) на основе изучения их взаимосвязи и взаимодействия, строится определенная 
модель анализа стратегии предприятия, определяются математические формы зависимости и 
взаимозависимости. Отсюда, по нашему мнению, метод анализа стратегии предприятия пред-
ставляет собой комплексное изучение и системное определение экономических показателей 
стратегии путем обработки методическими приемами системы экономических показателей с 
целью повышения эффективности функционирования предприятия [3]. 

Для комплексного анализа экономической стратегии предприятия предлагаемая методи-
ка включает следующие элементы: задача и формулировка целей стратегии; объекты стра-
тегии; системы показателей, с помощью которых будет исследован объект стратегии; по-
следовательность и периодичность проведения стратегического исследования; описание 
способов исследования изучаемых объектов; источники данных, на основании которых 
производится анализ; технические средства и программы, которые целесообразно исполь-
зовать для обработки информации и др. 

В данной статье предложены те элементы методики, которые связаны с системой пока-
зателей экономической стратегии предприятия, включая внеснюю и внутреннюю среду. По 
нашему мнению, стратегические показатели внутренней среды в зависимости от объекта 
анализа можно сгруппировать следующим образом. 

К основным стратегическим показателям 1 блока можно отнести фондорентабельность, 
фондоотдачу, фондоемкость, амортизацию. Во второй блок можно включить такие страте- 
гические показатели как материалоемкость и материалоотдача. Третий блок включает в се-
бя стратегический показатель обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, полноту 
использования фонда рабочего времени, фонда заработной платы и производительности 
труда. В четвертый блок входят стратегические показатели производства и продажи това-
ров: объем валовой, товарной и реализованной продукции в стоимостном и натуральном 
измерении, структура товара и его качество. Стратегические показатели пятого и шестого 
блоков состоят из общей суммы затрат на производство и продажу товаров, прибыли и 
уровня рентабельности предприятия, и, наконец, седьмой блок включает стратегические 
показатели, которые характеризуют наличие и структуру капитала предприятия по составу 
его источников и формам размещения, эффективность использования собственных средств 
и инвестиционной деятельности [4]. 

Несколько иной подход к определению стратегических показателей предприятия, свя-
занных с внесней средой. 

В первый блок стратегических показателей входят: активы продажи, чистая или валовая 
прибыль, основной капитал, капитализированная прибыль и производственная мощность. 
Второй блок включает такие показатели, как рентабельность продажи, рентабельность ак-
тивов, рентабельность основного капитала, рентабельность собственного капитала и пока-
затель средней нормы рентабельности. Третий блок состоит из таких стратегических пока-
зателей конкурентоспособности, как объемы продаж в стоимостном и количественном вы-
ражении, отношение прибыли к объему продаж, отношение объема продаж к стоимости 
нереализованной продукции, отношение объема продаж и суммы дебиторской задолжен-
ности, загрузка производственных мощностей, портфель заказов, затраты на изучение ис-
следования, объем и направление капитальных вложений. И, наконец, четвертый  блок 
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включает следующие стратегические показатели: структура собственного капитала, отно-
шение собственного капитала к итогу баланса, отношение всей задолженности к собствен-
ному капиталу, отношение собственного капитала к реальному основному капиталу, отно-
шение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, поступление собственных 
средств от операции в отчетном периоде, коэффициент самофинансирования текущих ка-
питаловложений, коэффициент покрытия, коэффициент ликвидности оборотных активов, 
коэффициент покрытия краткосрочной задолженности ликвидными средствами, отноше-
ние оборотных активов ко всему заемному капиталу [5]. 

В товарную стратегию предприятия обычно входит стратегическая сегментация его 
внесней и внутренней среды. В первой части работы была дана определенная теоретическая 
основа внесней и внутренней стратегии предприятия. Но, рассматривая вопросы товарной 
стратегии, надо отметить, что в экономической литературе выработались в основном три 
стратегических позиции: концепция стратегических зон хозяйствования; концепция зон 
стратегических ресурсов; концепция групп стратегического влияния. 

При этом под стратегической зоной хозяйствования понимают отдельный сегмент среды 
предприятия, на который оно имеет выход. Под зоной стратегических ресурсов понимают 
совокупность поставщиков основополагающих ресурсов, способных обеспечить предпри-
ятие ресурсами для выхода на рынок того или иного товарного ассортимента. И наконец, 
под группой стратегического влияния понимаются контактные аудитории, способные ока-
зать давление на миссию предприятия как в сторону ее расширения или сужения, так и ее 
конкретного изменения. Поэтому анализ потенциальных характеристик этих направлений 
считают наиболее рациональным в стратегии предприятия. 

Стратегия взаимоотношения предприятия с потребителями, конкурентами, оптовыми и 
розничными предприятиями осуществляется через различные инструменты сбытовой по-
литики. Фирмы предлагают товары, требуют за них определенное вознаграждение, достав-
ляют товары к потребителям и осуществляют их рекламу. 

К стратегии сбытовой политики предприятия можно отнести следующие области: изу-
чение рынка потребителей и спроса населения; осуществление ценовой политики; распре-
деление и товароспособность товаров; рекламные мероприятия. 

В данной последовательности нами предлагается изучение вопросов стратегии взаимо-
отношения предприятия с потребителями, начиная с анализа структуры розничного това-
рооборота, обеспеченности населения товарами длительного пользования, продажи това-
ров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, индекса цен на непродо-
вольственные товары и другие [3]. 

Стратегия внеснеэкономической деятельности предприятия в основном определяется ее 
внесней средой, которая включает следующие направления: выход на внесний рынок; экс-
портно-импортные поставки товаров, услуг и капитала; валютно-финансовые и кредитные 
операции; создание и участие в деятельности совместных предприятий; международный 
маркетинг и другие. Необходимо рассмотрение многих вариантов в сфере внеснеэкономи-
ческой деятельности, относящихся к долгосрочным целям. 

В рыночных условиях происходит процесс формирования образа предприятия на меж-
дународном рынке. Участие в международном разделении труда позволяет достичь постав-
ленных целей при меньших затратах ресурсов, так как международный обмен товарами мо-
жет быть выгоден всем участникам внесних экономических связей при условии правильно-
го оформления структуры экспорта и импорта [6]. 

Однако разработкой и реализацией мероприятий в соответствии с выбранной стратегией 
работа не ограничивается, ибо необходимо постоянно отслеживать состояние рынка, целе-
вых сегментов, образа товара, и здесь ключевую роль играет информация. 

Информация в настоящее время приобретает преобразующий, определяющий характер. 
Создание индустрии информации и превращение информационного продукта в товар при-
водит к глубоким социальным изменениям в обществе, трансформируя его из индустриаль-
ного в информационное. 
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Любая хозяйственная деятельность предприятий независимо от форм собственности ну-
ждается в управлении. Для того, чтобы уметь хорошо ориентироваться в той среде, в кото-
рой существует предприятие, необходимо иметь полную и достоверную информацию. Как 
правило, управление хозяйственной деятельностью не может быть эффективным без на-
дежной информации. Своевременно полученная информация гарантирует положительный 
исход для предприятия. 

С точки зрения кибернетики процесс управления является процессом восприятия, пре-
образования и передачи информации, где центральный момент - акт принятия решения, в 
результате чего входная информация преобразуется и доходит до исполнителей в виде 
управляющей информации. Отсюда информация отмечается как продукт органов управле-
ния и основной ресурса для них [7].  

Важнейшими условиями принятия решения являются информационные решения. Из-
вестно определение Норберта Винера, в соответствии с которым информацией считаются 
данные, снижающие неопределенность в знаниях об объекте управления, среде. Ученые [8] 
предлагают несколько вариантов структурирования информации, используемой при разра-
ботке управленческих решений: а) структурирование информационных основ по природе 
условий принятия решения - детерминированные, случайные, неопределенные; б) структу-
рирование информационных основ принятия решений по степени их формализации - ин-
туитивные, предметные, формальные данные; в) структурирование информационных основ 
принятия решений по признаку снятия неопределенности в знанием об объекте. 

Большую роль информация играет не только в управлении в целом, но и в основных его 
направлениях, включая стратегическое планирование и оперативное управление предпри-
ятием, а также все элементы информационных систем управления. 

Информация в системах управления - содержание управляющих сообщений между эле-
ментами системы, между подсистемами и внесней средой. Следовательно, информация слу-
жит основой для принятия управленческих решении [9]. 

Информация является критическим ресурсом, который, если хорошо им распорядиться, 
может принести большое конкурентное преимущество; при выборе варианта решения важ-
но найти что-либо действительно полезное и отбросить все то, что не относится к делу. 
Поэтому главный вопрос состоит в том, хотим ли мы опираться в своих решениях на слу-
чайную, неполную информацию, или будем регулировать процесс поступления информа-
ции и управлять ею так же, как управляем сырьем, персоналом, продажами, финансами и 
производством. 
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  Göstərilmişdir ki, kəsişən  elementlər əsasında müəssisənin strateji məqsədinin prinsiplərini 
qurmaq lazımdır. Praktikaya kəsişən elementlər metodunun strateji planlaşdırmasının daxil edil-
məsi müasir müəssisənin həm daxili, həm də xarici mühitinin effektiv strategiyasının inkişafına 
səbəb olacaq. Bu halda informasiya idarəetmənin düzgün həllinin qəbul edilməsinə xidmət edəcək. 
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Summary 

It is shown that it is necessary to apply the principle of constructing the strategic goal of the 
enterprise on the basis of the so-called “cross-cutting elements”. The introduction of the “through 
elements” method into the practice of strategic planning will contribute to the development of an 
effective strategy for both the internal and external environment of modern enterprises, while the 
information serves as the basis for making the right management decisions. 
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İNSAN KAPİTALINDAN İSTİFADƏNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
 
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, insan kapitalının inkişafı iqtisadiyyatın yaxın və 

uzaq gələcəkdə dinamik və keyfiyyətli inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. İnsan kapi-
talının yüksək səviyyəsi və keyfiyyətinin olması nəticəsində inkişaf etməkdə olan ölkələr hər nə-
fərə düşən ÜDM-in sabit artımını, əhalinin yüksək və keyfiyyətli həyat səviyyəsini təmin etmiş 
olur. Beləliklə, biliyə əsaslanan iqtisadiyyata keçid sivilizasiyanın təkamülündə yeni mərhələdir 
və  maddi istehsalın inkişaf keyfiyyətini müəyyən edir. 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin təbirincə desək: “İnkişaf etmiş ölkələ-
rin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, onlarda uğurun əsas səbəbi neft-qaz deyil, bilikdir, savad-
dır, müasirlikdir. Bizdə isə həm bu olmalıdır, həm də təbii ehtiyatlar da var. Bu amillərin sintezi 
Azərbaycanı çox qabaqcıl, müasir ölkəyə çevirəcəkdir”. 

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət bütün sferalarda 
köklü dəyişikliklər əldə olunmasına imkan vermişdir. O, post-pandemiya dövründə qeyri-neft sə-
nayesinin inkişafını prioritet məsələlərdən biri kimi qarşıya qoymuşdur. Dünya təcrübəsi göstərir 
ki, insan kapitalının inkişafı ölkənin, əhalinin gəlirlərinin artımına gətirib çıxarır. Müasir tələblər 
baxımından insan kapitalının formalaşmasının, iqtisadi səmərəliliyinin ölçülməsi və ondan istifa-
dənin yaxşılaşdırılması problemi aktual əhəmiyyət kəsb edir. 

Səmərəliliyin təhlilinə keçməzdən öncə səmərəlilik anlayışını nəzərdən keçirək. Səmərəlilik 
nisbi kəmiyyətdir və əldə edilmiş nəticənin onun əldə edilməsi üçün sərf olunan xərclərə nisbəti 
kimi hesablanır. 

Hazırda insan kapitalından istifadənin səmərəliliyinin ölçülməsinin çoxlu yanaşma və metod-
ları mövcuddur. Onlardan əsaslarını nəzərdən keçirək. 

Təcrübədə istifadə olunan əsas qiymətləndirmə metodlarını üç qrupa bölmək olar: kəmiyyət, 
keyfiyyət (təsviredici) və kombinələşdirilmiş (və ya aralıq). 

Kəmiyyət metodlarına bal, əmsal, sıralama qaydası metodu, müqayisə cütlükləri metodu, qrafik 
profil sistemi, “eksperiment” metodu və başqaları aiddir. 

Keyfiyyət (təsviredici) metodlarına şifahi və yazılı xasiyyətnamələr, etalon metodu, matris və 
bioqrafik metodlar, qrup halında diskussiya metodu aiddir. 

Kombinələşdirilmiş metodlara həvəsləndirici qiymətləndirmələr, işçilərin qruplaşdırılması, 
testləşdirmə misal ola bilər. Bu metodlar müəyyən mənada kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndir-
mələrini özündə cəmləşdirir. 

İnsanın real iş şəraitində fəaliyyəti və onun işgüzar keyfiyyətləri haqqında məlumatların toplan-
ması “360 dərəcə” qiymətləndirmə adlanır. Belə informasiyalar isə bu insanla müxtəlif səviyyə-
lərdə ünsiyyətdə olan insanlardan (müdir, həmkarlar, tabeliyində olanlar, müştərilər) toplanılır. 
Qiymətləndirilən ilə işdə ünsiyyətdə olan insanlardan informasiyanın toplanması “360 dərəcə” 
qiymətləndirməni kifayət qədər etibarlı alətə çevirir. Bu işdə ekspert kimi iddiaçının özü də cəlb 
oluna bilər. Sonradan bu məlumatlardan istifadə etmək və qiymətləndirilənlə bərabər onun fərdi 
inkişaf planının hazırlanması üçün ondan iş davranışını və peşəkar keyfiyyətlərini qiymətləndir-
mək xahiş olunur. 

Bir çox qərbyönümlü şirkətlər heyətin işgüzar keyfiyyətlərini qiymətləndirmək üçün beş ballıq 
sistemdən istifadə edirlər. 

5 - ən mürəkkəb şəraitdə iş keyfiyyətlərini nümayiş etdirməyə, onları inkişaf etdirməyə və di-
gərlərini öyrətməyə imkan verən ustalıq səviyyəsi; 

4 - iş keyfiyyətlərini təkcə standart deyil, eyni zamanda mürəkkəb şəraitdə də nümayiş etdir-
məyə imkan verən genişləndirilmiş təcrübə səviyyəsi; 
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3 - bir çox iş şəraitində iş keyfiyyətlərini nümayiş etdirməyə imkan verən baza təcrübəsi sə-
viyyəsi; 

2 - işgüzar keyfiyyətin həmişə nümayiş olunmadığı inkişaf səviyyəsi, lakin bu zaman əməkdaş 
onu nümayiş etdirməyin vacibliyini başa düşür və onu inkişaf etdirməyə çalışır;  

1 - heç bir iş keyfiyyəti yoxdur (4). 
Həlledici vəziyyət üzrə qiymətləndirmə metodundan istifadə üçün qiymətləndirmə mütəxəssis-

ləri həlledici vəziyyətlərdə işçilərin “düzgün” və “düzgün olmayan” davranışlarının siyahısını ha-
zırlayırlar. Bu təsvirlər işin xarakterinə müvafiq olaraq rubrikalara paylanır. Sonra qiymətləndirici 
şəxs qiymətləndirilən hər bir işçi üçün qeyd jurnalı hazırlayır və orada hər bir rubrika üzrə davranış 
nümunələri yazır. Sonradan əməkdaşın iş keyfiyyətləri qiymətləndirilərkən bu jurnaldan istifadə 
olunur. Adətən bu metoddan rəhbərlər istifadə edirlər. 

Davranış parametrlərini qiymətləndirmə metodu həlledici vəziyyətlərdən istifadəyə əsaslanır. 
Bu zaman işçinin tələb olunan işgüzar və şəxsi keyfiyyətləri götürülür və onlar qiymətləndirmə 
meyarına çevrilir. Qiymətləndirici reytinq anketindəki hər hansı bir qiymətləndirmə meyarının 
(məsələn, mühəndislik qabiliyyəti) təsvirini oxuyur və qiymətləndirilənin səviyyəsinə müvafiq 
olaraq şkalada qeyd aparır. Bu, baha başa gələn və əməktutumlu metod olsa da, işçilərə aydın və 
əlçatandır. 

Davranışın müşahidə edilməsi metodu əvvəlkinə oxşayır, lakin həlledici vəziyyətdə işçinin dav-
ranışını müəyyən etmək əvəzinə qiymətləndirici işçinin özünü bu və ya digər spesifik şəkildə apar-
dığı halların sayını şkalada qeydə alır. Metod əməktutumludur və əhəmiyyətli maddi xərc tələb 
edir. 

Anket və müqayisəli anket metodu işçinin davranışının təsvirini daxil edir. Qiymətləndirici 
onun fikrincə işçiyə xas olan keyfiyyətin qarşısında işarə qoyur, əks halda oranı boş qoyur. İşarə-
lərin cəmi işçinin anketinin ümumi reytinqini verir. Rəhbərlik, həmkarlar və tabeliyində olanlar 
tərəfindən qiymətləndirmə üçün istifadə olunur. 

Müsahibə metodu heyətlə iş şöbələri tərəfindən sosiologiyadan götürülüb və ölçmə zamanı təş-
kilatda aktual olan qiymətləndirmə istiqamətlərini özündə cəmləşdirir. 

Ümumiyyətlə, bütün bu qiymətləndirmə metodları içərisində ən geniş yayılmışları kəmiyyət 
metodlarıdır (xüsusilə, bal, əmsal, bal-əmsal). Onların üstünlüyü obyektivlik, ekspertin mütəxəs-
sisə şəxsi münasibətindən asılı olmamaq, nəticələrin sistemləşdirilməsi, parametrlərin müqayisəsi, 
riyazi metodlardan istifadə imkanıdır. 

İqtisadi səmərəlilik işçi tərəfindən görülən işin həcmindən, tamlığından, keyfiyyətindən və s. 
asılıdır. Səmərəlilik səviyyəsini müəyyən etmək üçün müvafiq meyar və göstəricilər lazımdır. 

Ümumiyyətlə, təşkilatın uğurlu fəaliyyəti bütün mövcud resurslardan, xüsusilə insan kapitalın-
dan daha səmərəli istifadə etmək qabiliyyətindən asılıdır. Lakin insan kapitalının səmərəliliyinin 
artırılması üsulları digər resurslardan köklü surətdə fərqlənir. Belə ki, o insanların motivasiyası və 
ya onların məqəsdlərinə təsir etməklə təmin olunur. İntellektual işçilərin motivasiyasının spesifi-
kası ondan ibarətdir ki, onların məqsəd və maraqları həm iqtisadi, həmçinin yaradıcı tərkibə ma-
likdir. İntellektual işçinin motivasiyası onun səmərəliliyindən, başqa sözlə qarşıya qoyulmuş məq-
sədə çatmasından asılıdır. Əgər onun işi səmərəli deyilsə, onda tezliklə işləmək və fayda vermək 
həvəsi öləcək. Bununla əlaqədar olaraq insan kapitalından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldil-
məsi müasir iqtisadiyyatın prioritetinə çevrilməlidir. Çünki gələcək inkişaf insan kapitalından asılı 
olacaqdır. 

İnsan kapitalının səmərəliliyinin ölçülməsinin mürəkkəbliyi onun fiziki kapitaldan fərqliliyi ilə 
əlaqədardır. Belə ki, fiziki əmək sahibinin fəaliyyəti istehsal olunmuş məhsulun kəmiyyət və key-
fiyyətinə görə qiymətləndirilir. İntellektual işçi məhsul istehsal etmir. İntellektual işçinin məhsulu 
- bilik və ideyadır. Bu əmtəənin reallaşması konkret nəticələr əldə etmək üçün ondan istifadə edər-
kən baş verir. Başqa sözlə, intellektual fəaliyyətlə məşğul olan işçi işə səmərəlilik (özü də təkcə 
özünün deyil, həmçinin həmkarlarının işinə də) gətirməlidir. Öz növbəsində, təşkilatın insan kapi-
talını təşkil edən intellektual işçinin səmərəliliyi onun aktual məsələləri həll etmək bacarığında 
əksini tapır. Təşkilatın uğurlarını yüksəltməyin üsulu belə işçilərin əməyinin səmərəliliyini artır-
maqdan ibarətdir. 
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Əmək məhsuldarlığı insan kapitalının səmərəliliyinin ənənəvi göstəricisidir. Belə ki, intellek-
tual işçinin məhsuldarlığı aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir: 

1. Məhsuldarlıq istehsal tapşırığının nədən ibarət olması sualına cavab tələb edir. Çünki intel-
lektual əməyin xüsusiyyəti yekun nəticə ilə müəyyən olunur. Başqa sözlə, o özü üçün istehsal 
vəzifəsi müəyyən etməlidir. 

2. Məhsuldarlığa görə məsuliyyət bütövlükdə işçinin öz üzərinə qoyulur. İntellektual işçilər 
özləri özlərini idarə etməlidirlər, həmçinin vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirərkən onlara müstəqillik 
lazımdır. 

3. Fasiləsiz innovasiya fəaliyyəti əqli işin ayrılmaz hissəsi olmalı və əqli əmək sahibinin istehsal 
vəzifəsinə daxil edilməlidir; o yeniliklərin tətbiqinə görə cavabdeh olmalıdır. Çünki dəyişiklik, 
təkmilləşdirmə yaradıcı fəaliyyət hesab olunur. 

4. Əqli əmək sahibi bir tərəfdən həmişə öyrənir, digər tərəfdən isə həmişə öyrədir. Birincinin 
səbəbi özünü təkmilləşdirmə və inkişaf motivasiyası, ikincininki isə, təşkilatda intellektual işçinin 
bilik səviyyəsini yüksəltmək və məhsuldarlığın artırılması üçün biliklərinin bir qismini həmkarla-
rına ötürməsidir. 

5. Əqli əmək sahibinin məhsuldarlığı kəmiyyət və ya həcmlə ölçülmür. Ən azından bu əsas 
göstərici deyil. İntellektual işçinin məhsuldarlığının əsas göstəricisi qarşıya qoyulmuş vəzifənin 
yerinə yetirilməsinin keyfiyyətidir. 
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AZƏRBAYCANDA TURİZMİN İNKİŞAFININ SOSİAL-İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ 
 

Turizmin özünəməxsus sosial-iqtisadi mənası vardır.Onun iqtisadi mənası sahə olaraq gəlir gə-
tirmək qabiliyyəti ilə bağlıdır. Belə ki, turizm sahəsi iş yerləri yaradır, özünün maddi ehtiyatlarını 
formalaşdırır, uyğun fondları təşkil edir. Turizmin sosial mənası isə sahibkarlığın inkişafı və ar-
dıcıl olaraq, turizm regionlarında ev təsərrüfatının, əhalinin ehtiyaclarına uyğun xidmət sferası 
yaratması ilə əlaqədardır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, turizm inkişaf etmiş regionlarda dövlət və 
əhali gəlirlərinin 30%-ə qədəri turizm fəaliyyəti ilə bağlıdır. Turizmin inkişafı  sosial sahə olaraq 
xidmət sferası ilə bağlıdır.  

Azərbaycan çox nadir təbii, mədəni, milli, etnoqrafik obyektlər kompleksinə malikdir. Əlverişli 
coğrafi mövqeyi, doqquz iqlim qurşağı, flora və faunasının müxtəlifliyi və zənginliyi, dəniz sahi-
lində yerləşməsi, mədəni-tarixi irsi, ləziz mətbəxi, yüksək qonaqpərvərlik ənənələri ölkəmizdə tu-
rizmin inkişafı üçün böyük perspektivlər açır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə turizmin müxtəlif növlərinin inkişafına, turizm sahəsində 
çalışan kadrların maarifləndirilməsinə yeni təkan verəcək “Azərbaycan Respublikasında 2007-
2016-cı illər üçün turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. 

Dövlət Proqramının əsas məqsədi “Turizm haqqında” Qanunda, habelə digər müvafiq norma-
tiv-hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun olaraq turizm sahəsində dövlət siyasətinin 
həyata keçirilməsini, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm 
sərvətlərindən səmərəli istifadə olunmasını, turizmin ölkə iqtisadiyyatının öncül istiqaməti kimi 
tanınması və bu sahənin səmərəliliyinin artırılmasını təmin etməkdir. 

Azərbaycanda turizmin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan əsas məqsədlər sırasında turizm ehtiy-
atlarının öyrənilməsi və onların genişləndirilməsi, turistlərin istirahəti, onların tələbatının ödənilməsi 
üçün zəruri olan xidmətlərin, ekskursiya və digər mədəni tədbirlərin çeşidinin genişləndirilməsi və 
müasir standartlara uyğunlaşdırılması, sanatoriya-kurort sərvətlərinin öyrənilməsi və davamlı istis-
marı, mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin tikintisinin genişləndirilməsi, turizm marşrut-
larının artırılması, turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi, prioritet turizm növü kimi mədəni turizm, 
ekoloji turizm və kənd yaşıl turizmi, rekreasiya turizmi  sahəsində dövlət  tənzimlənməsinin güclən-
dirilməsi, milli adət-ənənələrimizi, Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsini, ayrı-ayrı regionların və 
şəhərlərin tarixini əks etdirən materialların nəşr etdirilməsi və yayılması, milli sənətkarlıq və suvenir 
məhsullarının istehsalının və satışının  genişləndirilməsi  kimi  istiqamətləri  qeyd etmək olar. Eyni 
zamanda, Azərbaycanı turizmin inkişafı üçün əlverişli şəraiti olan ölkə kimi dünyada tanıtmaq məq-
sədi ilə yeni Azərbaycan turizm əmtəə nişanının (loqosunun) və turizm sahəsində olan Azərbaycan 
brendlərinin reklam-təbliğat və məlumat-sorğu fəaliyyətinin canlandırılması, beynəlxalq proqramlar 
çərçivəsində regional mədəni turizm marşrutlarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi və turizm in-
kişafı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet istiqamətlərdəndir. 

Azərbaycan elə bir coğrafi məkanda yerləşir ki, burada təbiətin demək olar ki, bütün gözəllik-
lərinə rast gəlinir. Azərbaycanın turistik bölgəyə çevrilməsi üçün burada çox geniş imkanlar var. 
Turizmin inkişafı iqtisadiyyatımızın güclənməsi, gəlirlərin xeyli artması və ən əsası, regionların 
sosial-iqtisadi inkişafının əsasını təşkil edə bilər. 

Müasir dövrümüzdə turizm bölgəsinə çevrilmək təkcə iqtisadi baxımdan deyil, həm də siyasi 
baxımdan ölkəmiz üçün çox vacibdir. Çünki bu gün dünyada gedən proseslər və təhlükəsizlik mə-
sələləri  baxımından  turizmin  inkişafı  labüddür. Turizm həm də ölkələri, xalqları bir-birinə ya-
xınlaşdırır, beynəlxalq münasibətləri gücləndirir, iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafına təkan 
verir. Turizmin həcmini artırmaqla, turistik bölgəyə çevrilməklə biz eyni zamanda regionların 
sosial-iqtisadi inkişafını çox sürətlə və effektiv şəkildə həyata keçirə bilərik.Turizmin inkişafı həm  
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də regionların sosial iqtisadi baxımdan qısa bir müddətdə dirçəlməsi deməkdir. 
Regionlarda yaşayış üçün normal şərait qurulduğu halda, xeyli insan kənd və rayon yerlərində 

yaşamağa meyil edəcək. Eyni zamanda bununla həm də kəndlinin problemi həll olunur, gəlir mən-
bələri əldə etmiş olur. Bu gün Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün çox geniş imkanlar var. 

Turizmin inkişafı ilə bir sıra problemlər də öz həllini tapar, ekoloji təmiz məhsul istehsalına diqqət 
yönələr və bu da növbəti uğurlara səbəb olmaqla  Azərbaycanda ekoloji təmiz məhsul istehsalını güc-
ləndirərək, turistlərin bölgəyə marağını, eyni zamanda regionların inkişafını gücləndirə bilər. 

Azərbaycanda son illər turizmin inkişafına diqqət artırılıb, bu istiqamətdə ilkin addımlar atılır. 
Turizm sahəsində açılan hər bir iş yeri multiplikativ effekt prinsipi ilə 3-4, bəzən 6-7 yeni iş yer-
lərinin açılmasına səbəb olur. Bu da su və ərzaq, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını geniş-
ləndirir, xidmət sahələrinin keyfiyyətinin artırılması üçün peşəkar kadrlar yetişdirilir və bunun 
üçün kurslar açılır. Bunlar hamısı yeni iş yerləri və bölgələrin inkişafı deməkdir. 

Sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində də şaxələndirmə siyasətini yürüdən Azərbaycan XXI yüzilliyin 
əvvəllərində dinamik inkişafla səciyyələnən proseslər kontekstində dünyaya yeni dövlətçilik mo-
delini tanıtdırmağa nail oldu. Daha dəqiq desək, bu nailiyyət ölkənin ümumdaxili məhsulun artım 
tempinə görə 2005-ci ildən başlayaraq sıçrayışlı dövr yaşaması, bir neçə il ərzində isə ÜDM-in 
artım tempinə görə dünyada lider dövlətə çevrilməsi oldu. Son on ildə Azərbaycanda adambaşına 
düşən ümumdaxili məhsul 7.5 dəfə, dövlət büdcəsinin xərclər hissəsi isə 21 dəfə artmışdır. Bu illər 
ərzində ölkədə orta illik iqtisadi artım tempi 15.6 faiz təşkil etmişdir. Məhz sosial rifaha ünvan-
lanmış islahat və balanslaşdırılmış inkişaf kursu nəticəsində Azərbaycan postsovet ölkələri arasın-
da ilk olaraq bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid dövrünü uğurla başa çatdırmış oldu.  

Turizmin müasir şəraitdə inkişaf problemləri, onun qloballaşma xüsusiyyətləri və resurs poten-
sialının struktur dəyişmələri, onun inkişafının aktuallığını yaradır. Turizmin sosial-iqtisadi rolu və 
sahə-ərazi resurslarının iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi xüsusiyyətləri  onun idarə olunması xüsu-
siyyətlərini yaradır. Turizm sahə, funksional iqtisadi və sosial vəzifələri olmaqla müasir islahatlar 
proqramının tərkib hissəsidir. Onun ərazi və sahə quruluşu, turizm tələbatına və ölkə iqtisadiyyatının 
struktur dəyişmələrinə uyğun aparılır. Turizmin inkişafı ilə  kənd təsərrüfatının və kəndin inkişafına 
şərait yaratmaqla müasir  iqtisadiyyatın ərazi strukturunun təkmilləşməsinə nail oluna bilər. 

Qeyd edək ki, uğurla reallaşdırılan inkişaf strategiyası artıq özünün növbəti - üçüncü mərhələsini 
başa vurmuşdur. 2013-2020-ci illəri əhatə edən bu mərhələdə ölkədə turizm infrastrukturunun inki-
şaf etdirilməsi və turizm xidmətlərinin daha da genişləndirilməsi, regionlarda və Bakıda yeni müasir 
standartlara cavab verən mehmanxanaların, Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin istifadəyə veril-
məsi və tarixi abidələrin bərpası kimi tədbirlərin davam etdirilməsi nəticəsində turizm sektorunda  
orta hesabla 21,9 faiz artım nəzərdə tutulmuşdur. Lakin 2020-ci ildə pandemiya səbəbindən turizm 
müəssisələrinin durğunluq dövrünü yaşaması bu məsələnin başa çatmasına mane oldu. 

Dünya ixracında gəlirin 6%-ə qədəri məhz turizm sənayesinin payına düşür ki, bu da dünyada 
yalnız neft və neft məhsullarının və avtomobillərin ixracatından azdır.Turizmin iqtisadiyyatda ro-
lu, onun iqtisadi artımda, tarazlı iqtisadi siyasətdə və beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə xüsusi çəkisi 
ilə müəyyənləşir. İqtisadi artım ÜDM-in artımı və bu artımda turizm sahəsinin rolu qiymətləndi-
rilir. Bəzi ölkələrdə turizm dövlət büdcəsinə olan daxilolmaların 15% və bəzən də daha çox hissə-
sini təşkil edir. Turizm ümummilli məhsulun Fransada 7%-ni, Çexiyada 6%-ni, Macarıstanda 8%-
ni, İspaniya, İsveçrə, İtaliyada 13-17%-ni təşkil edir. Kiprdə isə bu göstərici 20%-ə çatır. Azər-
baycanda turizm üçün xarakterik sahələrdə yaradılan əlavə dəyərin ölkənin ümumi daxili məhsu-
lunda xüsusi çəkisi  3,5- 4,0% təşkil etmişdir. İqtisadiyyatın əsasını neft sənayesi təşkil edən ölkə-
miz üçün bu rəqəm digər sahələrə nisbətən çox böyükdür [2, s.177]. 

Turizm iqtisadiyyatın əsas sahələri olan nəqliyyat, rabitə, inşaat, kənd təsərrüfatı, xalq istehlak 
mallarının istehsalına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Turizm sənayesində göstərilən xidmət-
lərin həcminin artımı yeni iş yerlərinin açılmasına digər sahələrə nisbətən daha tez təsir göstərir. 
Buradan görünür ki, turizm sosial-iqtisadi inkişafın özünəməxsus katalizator rolunu oynayır.  
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Ölkədə də müxtəlif müəssisə və təşkilatlar marketinqə fəal maraq göstərirlər, lakin çox vaxt 

ona sadələşmiş halda, yəni reklam fəaliyyəti və satışın stimullaşdırılması tədbirləri kimi baxılır. 
Lakin marketinqin ən səmərəli konsepsiyası ona yalnız kompleks yanaşmada ola bilər. Buraya 

isə aşağıdakılar daxildir: 
• bazarın (müştərilərin, rəqiblərin) öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması; 
• bazara təsir metodlarının işlənməsi (xidmətin göstərilməsi); 
• səmərəli qiymət siyasətinin təyin edilməsi; 
• informasiya təminatı sisteminin yaradılması; 
• marketinq planının işlənməsi. 
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Marketinq kompleksinin əsas tərkib hissələrinin müəssisənin fəaliyyətinə təsiri müəssisənin 
hansı bazarda işləməsindən əsaslı şəkildə asılıdır: istehlak malları bazarında, istehsal vasitələrinin 
sənaye bazarında və ya xidmət bazarında. 

1. Xidmət bazarlarının özünəməxsus xüsusiyyətləri 
Xidmət bazarları başqa bazarlardan tamamilə fərqlənirlər. Bu fərqin iki əsas səbəbi vardır [1]. 
1. Xidmət, onu təqdim edənədək mövcud deyildir, başqa sözlə, məhsul xidmət təqdim olunan 

prosesdə yaranır. Bu, iki müxtəlif satıcının təkliflərinin, iki rəqib şirkətlərin, hətta eyni məhsulla-
rının, məsələn, sığorta şirkətlərinin məhsullarının müqayisə olunmasına imkan vermir. Müqayisə 
yalnız xidmət alındıqdan sonra mümkün olur, məsələn, bazarda məhsullar müxtəlif yollarla mü-
qayisə olunduğu kimi: testləşdirmə, sınaq, alınan malın dadına baxılması və s. Xidmət bazarında 
gözlənilən gəlirlərin və əldə olunanların müqayisə edilməsindən söhbət gedə bilər. 

2. Bir çox hallarda, xidmətin təqdim olunması, alıcının çətin qiymətləndirdiyi və başa düşdüyü 
xüsusi bilik və bacarıq tələb edir. Xidmət təqdim olunarkən yüksək dərəcəli qeyri-müəyyənlik 
müştərini son dərəcə qeyri-sərfəli və əlverişsiz vəziyyətə sala bilər, belə bir vəziyyət isə onda in-
ciklik, ehtiyatlılıq və şübhə yarada bilər. 

Xidmətin hiss olunması qabiliyyətinin yüksəldilməsi, alıcı riskinin və qeyri-müəyyənliklərin 
azaldılmasının mümkün yolları lisenziya və sertifikatların (audit, maliyyə xidmətləri) alınması və 
nüfuzlu təşkilatların tövsiyəsi ola bilər. 

Adətən, müştəri eyni “satıcı” - həkim, usta, sığorta agenti və s. ilə işləməyə can atır. Bu inersiya 
satıcının xeyrinə işləyir, belə ki, bu halda alıcı aşkar etdiyi və ya gördüyü pozuntuları bağışlamağa 
meyilli olur. Bu ümumi xüsusiyyətlər praktiki olaraq bütün xidmət bazarlarına xasdır: sığorta şir-
kətləri, təmir, maliyyə, tibbi və s. [2] 

Xidmət bazarının qeyd olunan xüsusiyyətləri, həmçinin xidmətin özünün xüsusi xarakteristika-
ları marketinq xidmətinin spesifik xüsusiyyətlərini müəyyən edir. 

Xidmətlərin bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır, bunları marketinq fəaliyyətini həyata 
keçirərkən və marketinq proqramlarını hazırlayarkən mütləq nəzərə almaq lazımdır. Həmin xüsu-
siyyətlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

- xidmətlərin duyulmazlığı; 
- xidmətlərin təklif edilməsi ilə onların istehlakının ayrılmazlığı;  
- xidmətlərin keyfiyyətinin qeyri-sabitliyi; 
- xidmətlərin saxlanılmasının qeyri-mümkünlüyü; 
- xidmətlərə mülkiyyət hüququnun olmaması. 
Xidmətlərin xüsusiyyətlərini geniş surətdə şərh etməyə çalışaq.  
2. Xidmətlərin duyulmazlığı. Xidmət prosesi maddi elementlərlə bağlı olsa da (məsələn, pro-

qram təminatı təlimatlardan ibarətdir, idman zalında müştəri müxtəlif avadanlıqdan istifadə edir, 
aparatların təmiri zamanı ehtiyat hissələrinin dəyişilməsi baş verir və s.), xidmətlərin göstərilməsi 
qeyri-maddi xarakter daşıyır. Xidmətlərin duyulmazlığı marxetinq fəaliyyətinin təşkilində fərqli 
yanaşmalardan istifadəni tələb edir. Xidmət göstərən şirkətin öz peşəkarlığını nümayiş etdirmək 
və müştərilərin xidmətdən əldə edə biləcəkləri üstünlükləri təqdim etmək üçün “maddi” sübutlar-
dan istifadə etmək zəruridir. 

Duyulmazlıq xüsusiyyəti əsasında əmtəə ilə xidmət arasında olan fərqi əyani olaraq ifadə etmək 
olar. Həmin xüsusiyyətləri nəzərə alan F.Kotler marketinq təkliflərinin aşağıdakı beş kateqoriya-
sını ayırır [3]: 

- “təmiz”, hiss olunan əmtəə (məsələn, sabun və ya duz); 
- hiss olunan əmtəənin xidmətlərlə müşayiət edilməsi (məsələn, avtomobillər və ya komputerlər); 
- əmtəə ilə xidmətin xarakteristikalarını eyni dərəcədə birləşdirən hibrid (məsələn, restoran); 
- müəyyən fiziki obyektlərin və əlavə xidmətlərin istifadəsini tələb edən xidmət (məsələn, avia-

uçuş); 
- “təmiz” xidmət (məsələn, psixoterapiya və ya körpə uşaqlara qulluq etmə). 
3. Xidmətlərin istehsalı ilə istehlakının ayrılmazlığı. Xidmətlərin göstərilməsi bir çox hallar-

da istehlakçının iştirakını tələb edir, yəni istehlakçılar xidmətlərin göstərilməsi prosesinə bilavasitə 
cəlb olunur. 
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Maddi əmtəələrin istehsalı və istehlakı prosesləri tam sərbəstdir. Maddi əmtəəni əldə edənlər 
onları müəyyən vaxtdan sonra da istifadə edə bilərlər. Lakin xidmətlərin əksər hissəsi gələcək is-
tifadə üçün saxlanıla bilməz. Xidmətlərin çoxunun istehsalı və istehlakı eyni vaxtda baş verir, on-
lar ayrılmazdır və bu prosesdə istehlakçılar da iştirak etməlidir. Göründüyü kimi, xidmətin satıcısı 
ilə alıcısı arasında baş verən qarşılıqlı əlaqələr xidmət marketinqinin diqqət mərkəzində olmalıdır. 
Xidmətin keyfiyyəti istehsalçı ilə yanaşı istehlakçıdan da asılıdır. Məsələn, auditor firmasının 
müştərisinin auditor yoxlamasına ciddi yanaşması (auditorların vaxtında dəvət olunması, audit 
üçün zəruri olan sənədlərin vaxtında hazırlanması və s.) aparılan auditin keyfiyyətinə bilavasitə 
təsir edir. Xidmətlərin istehsalı ilə istehlakı arasında ayrılmaz əlaqələrin olduğu halda, satıcı ilə 
müştəri arasında əlaqənin səviyyəsi müxtəlif ola bilər [4].  

Beləliklə, xidmət sferasında fəaliyyət göstərən firmalar istehlakçılarla daima təmasda olan iş-
çilərin seçilməsi, hazırlanması və əsaslandırılmasına xüsusi diqqət verməlidirlər. Zəruri olan tex-
niki biliklərdən savayı bu işçilər müştərilərlə səmərəli əlaqələr yaratmağı bacarmalıdırlar. 

4. Xidmətlərin keyfiyyətinin qeyri-sabitliyi. Xidmətin keyfiyyəti onun kimin tərəfindən, han-
sı şəraitdə, nə vaxt təqdim olunmasından asılı olaraq dəyişə bilər. Maddi əmtəələrin keyfiyyəti 
müəyyən səviyyəyə və ya standarta uyğun ola bilər, yəni əmtəə yüksək, orta, aşağı keyfiyyətdə ola 
bilər və onun keyfiyyət səviyyəsi sabitdir. Əmtəələrdən fərqli olaraq xidmətlərin keyfiyyəti dəyiş-
kən olur. Xidmətin istehsalçısı üçün onun xeyfiyyətinin qeyri-sabitliyi və ya dəyişkənliyi işçilərin 
ixtisaslaşması ilə, onların xarakterinin fərdi xüsusiyyətləri ilə, informasiyanın və kommunikasiy-
anın çatışmazlığı ilə, rəqabətin olmaması ilə, zəif təlimlə əlaqəli ola bilər [5]. 

Xidmətlərin keyfiyyətinin qeyri-sabitliyi keyfiyyətə zəmanət verilməsini və nəzarətin həyata 
keçirilməsini xeyli çətinləşdirir. Xidmətlərin bu xüsusiyyəti servis şirkətlərinin menecerləri üçün 
məhsuldarlığın normalaşdırılması sahəsində problemlər yaradır. Servis şirkətlərinin hansı fəa-
liyyət növü ilə məşğul olmalarından asılı olmayaraq, onların əsas məqsədlərindən biri kimi heyətin 
təhsilinin daim artırılması, xidmət standartlarının hazırlanması və əməktutumlu işlərin azaldılması 
yolu ilə xidmətlərin keyfiyyətinin qeyri- sabitliyinin aşağı salınması çıxış edir. 

5. Xidmətlərin saxlanmasının mümkünsüzlüyü. Xidmətlər gələcək satış və ya istifadə üçün 
saxlanıla bilməzlər. Xidmətlərin əksər hissəsinin istehsalı ilə istehlakının eyni vaxtda baş verməsi 
səbəbindən onların saxlanılması qeyri-mümkündür. Mehmanxanadakı nömrələr, təyyarə və ya 
teatrdakı yerlər, vəkilin iş saatı gələcəkdə istifadə üçün tədarük oluna bilməzlər. 

Xidmətlərin saxlanmasının qeyri-mümkünlüyü ilə xidmətlərə olan tələbin daima dəyişməsi me-
necerlərin xidmətlərin həcminin müəyyən edilməsinə və servis xidmətlərinin fəal idarə edilməsinə 
ciddi yanaşmalarını tələb edirlər. 

Əgər xidmətlərə olan tələb sabitdirsə, onların saxlanmasının mümkünsüzlüyü problem yarat-
mır, lakin tələbin tez-tez dəyişməsi xidmətlərin istehsalçıları üçün ciddi problemlər yarada bilər. 

Xidmətlərə olan tələblə təklifin uzlaşdırılması və uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün 
aşağıdakı strategiyalardan istifadə etmək olar: 

- müxtəlif qiymətlərin təyin edilməsi, əlavə xidmətlər üçün qiymət endirimlərinin nəzərdə tu-
tulması. Bu metoddan istifadə edərkən xidmətlərə olan tələbi qismən tarazlaşdırmaq mümkündür; 

- xidmətlərə öncədən sifariş sistemindən istifadə edilməsi. Bu metod tələbin səviyyəsinə nəzarət 
etməyə və onu lazım olan istiqamətə yönəltməyə imkan yaradır; 

- heyətin bir neçə funksiyanı birləşdirməyə həvəsləndirilməsi. Daha çox müştəriyə xidmət gös-
tərməyə imkan yaradır[6]. 

6. Xidmətlərə mülkiyyət hüququnun olmaması. Maddi formaya malik olan əmtəələrdən 
fərqli olaraq xidmətlər kiminsə mülkiyyətində olmur. Əksər hallarda xidmətlərdən uzun müddət 
zamanı istifadə etmək mümkün olmur. Bu vaxt ərzində xidmətlər köhnələ və ya aktuallığını itirə 
bilər. Xidmətlərin bu xüsusiyyətini nəzərə alaraq servis şirkətləri mülkiyyət hüququ hissinin güc-
ləndirilməsi məqsədilə xüsusi klubların və ya assosiasiyaların yaradılması yolu ilə markalarının 
cazibədarlığını artırmaq və imiclərini möhkəmləndirmək üçün xeyli səy göstərirlər (məsələn, Tos-
hiba şirkətinin aşpazlar klubu). Bu şirkətlərin əsas məqsədi brendin yaradılması və saxlanılmasıdır. 

Müştərilərin xidmətdən təkrar istifadə etməsi üçün endirim və həvəsləndirmə sisteminin ya-
radılması da yaxşı nəticələr verə bilər. Xidmətlərin spesifik xüsusiyyətlərə malik olması xidmət 
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sferası üçün xüsusi marketinq strategiyasının hazırlanmasını tələb edir. 
7. Xidmət sahələrinin marketinqinin inkişafı zəruriliyi və prioritetləri 
Dövlət siyasətinin, sosial dəyişikliklərin, biznesin inkişafı təmayüllərinin, informasiya texno-

logiyalarının inkişafının, beynəlmiləlləşdirmənin təsiri xidmət müəssisəsinin fəaliyyət göstərdiyi 
ölkə və ya sahədən asılı olaraq dəyişə bilər. Adı çəkilən amillərin ətraflı tədqiq edilməsi - xidmət 
sahələrinin marketinqinin əsas vəzifələrindən biridir [7]. 

Xidmət marketinqində üç məqamı nəzərə almaq lazımdır: 
• xidmət sahəsində marketinq nisbətən son zamanlar tətbiq olunur, ona görə də siz bu çətin 

yolda ilkin addımlayanlardansız; 
• marketinq özü heç nə yaratmır, ona görə də onun səmərəliliyinin ölçülməsi çətin işdir; 
• xidmət marketinqinin ən mürəkkəb aspekti - satış üçün yaxşı şəraitin yaradılmasıdır [8]. 
Əslində, marketinq xidmətinin açar anlayışları - fayda və gəlirdir. Bunları xidmət təşkilatına 

müraciət edən müştəri almalıdır. Digər açar anlayışlar: məqsədli bazar; xidmətin irəliləməsi və s. 
ola bilər. 

Xidmət marketinqi kimi spesifik bir fəaliyyətdə məqsədli bazara yönəlmək və bu bazarda öz 
mövqeyini təyin etmək çox vacibdir. Bunsuz bazarda xidmətlərin göstərilməsinin səmərəli siyasə-
tini aparmaq və satış üçün yaxşı şərait yaratmaq mümkün deyildir. 

 
Nəticə 

Xidmət marketinqinin xüsusiyyətləri xidmət bazarının növü və xidmətin özünün xarakterik cə-
hətlərindən asılı olaraq müəyyən edilir. Xidmət marketinqinin əsas məqsədi isə müştəriyə təşkilati 
istiqamət vermək, ona xidmətləri qiymətləndirməkdə köməklik göstərmək və doğru seçim etməyə 
yardımçı olmaqdır. 

Xidmət marketinqində açar anlayışlar kimi məqsədli bazar, müştəri üçün mənfəət və xidmətin 
göstərilməsini qeyd etmək olar. Lakin məqsədli bazarı müəyyən etməzdən əvvəl xidmət təşkilatı-
nın inkişafına təsir edən xarici mühiti təhlil etmək lazımdır. 

Xidmət bazarında dəyişən istehsalın və xidmətlərin istehsalı və reallaşdırılması üsullarının 
uyğunluğu prinsipi güclənir. Bu, hər şeydən əvvəl, sosial tələbatın inkişafı və alıcılıq qabiliyyətli-
liyinin dəyişməsi nəticəsində xidmətlərə tələbin dinamikliyi ilə, ikincisi isə, tələbin ödənilməsi 
göstəricilərinin xüsusi əhəmiyyəti ilə şərtlənir. Bu cür göstəricilər istənilən sosial-iqtisadi fəaliyyə-
tin yekun xarakteristikası kimi çıxış edirlər. Bununla əlaqədar, eləcə də belə xassənin mövcudluğu 
ilə bağlı olaraq xidmətlərin saxlanıla bilməzliyi kimi tələbin daha dəqiq uçotu zəruridir. 

Marketinq xidmətinin əsas prinsiplərindən biri xarici effektlərin nəzərə alınması prinsipi sayılır 
ki, bu da mövcud sosial şəraiti əhəmiyyətli surətdə dəyişə və ekoloji və iqtisadi proseslərin gedi-
şinə təsir edə bilər. Bu prinsipə xüsusilə mənfi xarici effektin meydana çıxması təhlükəsi zamanı 
(ekoloji tarazlığın pozulması) əməl etmək zəruridir. 
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MÜƏSSİSƏLƏRDƏ MÜNAQİŞƏLƏRİN YARANMASININ ƏSAS SƏBƏBLƏRİ VƏ 

İDARƏ EDİLMƏSİ 
 
Münaqişə müxtəlif ictimai-siyasi quruluşa malik cəmiyyətlərdə həmişə mövcud olmuşdur. 
Bu da təbii və normal hal kimi başa düşülür. Münaqişə dedikdə mövqelərin və ya bir araya gəlin-

məsi mümkün olmayan qüvvələrin toqquşması başa düşülür. Daha geniş mənada münaqişə birgə 
əmək fəaliyyəti zamanı insanlar, kollektivlər arasında bir-birlərini başa düşməmək və fikir müxtəlif-
liyi və ya iki və daha çox tərəflər arasında razılığın olmaması nəticəsində meydana çıxan vəziyyətdir. 
Münaqişə və əməkdaşlıq ictimai inkişaf prosesində həmişə qarşılıqlı əlaqədə olmuşdur. Münaqişə 
latınca konfliktus (confliktus) sözündən əmələ gəlib toqquşma mənası kimi istifadə olunur. 

Müəssisələrdə münaqişələrin yaranmasının əsas səbəbləri çox vaxt rəhbərlik və işçilər arasında 
olan anlaşılmazlıqdan irəli gəlir. Bəzən müəssisələrin iş rejimində və ya hər hansısa sahədə dəyi-
şikliklər müəyyən problemlərə gətirib çıxarır. Lakin unutmamaq lazımdır ki, problem varsa mütləq 
onun həlli və idarə edilməsi də vardır. Müəssisələrdə təkcə rəhbərlik və işçilər arasında münaqi-
şələr yaranmır. Eyni zamanda rəhbərliyin özü, həmçinin işçilər arasında da münaqişələr mümkün 
ola bilir. Daxili münaqişələr qruplararası münasibətlərdə də özünü qabarıq şəkildə göstərir.Nəzərə 
almaq lazımdır ki, qruplararası qarşılıqlı münasibətlərin formaları çox və rəngarəngdir. Müəssisə 
daxilində baş verən münaqişəli vəziyyətlər vaxtında aşkar edilib aradan qaldırılmasa, onlar struk-
tur bölmələri,kollektivlər arasında qarşıdurmaya, əməkdaşlığın zəifləməsinə, bəzi hallarda pozul-
masına gətirib çıxara bilər. Bu cür vəziyyətin uzun müddət davam etməsi nəticədə kollektivin, 
təşkilatın dağılmasına gətirib çıxara bilər.  
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Münaqişənin ən ümumi səbəbi insanlar arasındakı sosial ziddiyyətlərdir (şəxsiyyətlərarası, 
qruplararası). Həmçinin münaqişənin səbəbi ilə onun bəhanəsini fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, 
bəhanə münaqişə fəaliyyətinə təkan verən  konkret insidentdir. 

Beləliklə, təşkilatdakı münaqişələrin əsas səbəbləri bölüşdürülməsi vacib olan resursların məh-
dudluğu, tapşırıqların qarşılıqlı asılılığı, məqsədlər arasında fərqlər, təqdim edilmiş dəyərlərdə 
olan fərqlər, davranış tərzində olan fərqlər, təhsil səviyyəsi, pis kommunikasiya, iş yerlərinin ba-
lanslaşdırılmaması, motivasiyanın çatışmamazlığı və s.dir. 

Resursların bölüşdürülməsi. Təşkilatda resurslar hər zaman məhdud olur. Təşkilat rəhbərliyi ma-
terial, informasiya, insan resursları, maliyyə resurslarını ayrı-ayrı qruplar şəklində elə bölüşdürməlidir 
ki, təşkilatı məqsədinə çatdırmaq ən effektiv yolla həyata keçmiş olsun. Bir qayda olaraq insanlar öz 
problemlərini daha həssaslıqla qəbul edirlər və bunun üçün çox şey əldə etmək istəyirlər.  

Məqsədlərin müxtəlifliyi. Təşkilatın ixtisaslaşmış bölmələri və hətta onların alt qrupları öz 
məqsədlərini müəyyənləşdirir, onlara çatmağın məsuliyyətini daşıyır və alınan nəticəyə görə haqq 
alırlar. Ona görə də bölmələr öz məqsədlərinə çatmağa daha çox diqqət göstərirlər. Məqsədlərdə 
olan fərqlər bir çox hallarda şəxsiyyət və qrup arasında olan fərq kimi özünü göstərir. 

Tapşırıqların qarşılıqlı asılılığı.  Əgər insan tapşırığın yerinə yetirilməsində digər şəxsdən və 
ya qrupdan asılıdırsa, o zaman münaqişə ehtimalı həmişə vardır. Münaqişənin səbəbi burada həm 
vasitələr, resurslar, öhdəliklər, nüfuz, həm də bölmələrin üzərinə düşən  məsuliyyət olacaqdır.  

Təqdim edilmiş dəyərlər arasındakı fərqlər. Hər hansı situasiya haqqında yaranmış fikir məq-
sədə nail olmaq niyyətindən irəli gəlir. Situasiyanı obyektiv qiymətləndirmək əvəzinə insanlar 
qrup və şəxsi tələbatlara müsbət təsir göstərəcəyini düşünərək situasiyanın alternativləri və digər 
aspektləri üzərində fikirlərini cəmləşdirirlər. Bu ideologiya  satış şöbəsinin rəhbərinin, kadrlar şö-
bəsi və müştərilərə xidmət şöbələrinin rəhbərlərinin bir problemi həll etmək cəhdi zamanı meyda-
na gəlmişdir. Onlar da hər biri problemin öhdəsindən yalnız onun funksional bölməsinin gələ bi-
ləcəyini düşünürlər. 

Dəyərlərdə olan fərqlər - münaqişənin ən geniş yayılmış səbəbidir. Məsələn, tabeçilikdə olan 
fikirləşə bilər ki, ondan fikrini soruşduqda öz fikrini bildirməyə həmişə hüququ vardır və ona ve-
rilən tapşırıqları sözsüz yerinə yetirməlidir.  Araşdırma və layihələndirmə şöbəsinin yüksək ixti-
saslı personalı müstəqillik və fikir azadlığını hər zaman yüksək qiymətləndirir. Əgər onların rəh-
bərləri tabeçilikdə olanların işinə güclü nəzarət etməyi  tələb edirsə, dəyərlər arasında olan fərqlər 
böyük ehtimalla konfliktə gətirib çıxaracaqdır.  

Natamam kommunikasiya. İnformasiyanın düzgün ötürülməməsi münaqişənin həm səbəbi, 
həm də vasitəsidir. O, işçilərə və qrupa bir-birlərinin fikirlərini başa düşməkdə, həmçinin situasi-
yanı düzgün qiymətləndirməyə əngəl törədərək münaqişənin sürətlənməsi kimi çıxış edə bilər. İn-
formasiyanın ötürülməsi probleminin genişlənməsi - keyfiyyət kriteriyalarının düzgün müəyyən 
edilməməsi, vəzifə öhdəliklərinin düzgün qavranılmaması, həmçinin işçilərin və şöbələrin öz 
funksiyalarını başa düşməməsi, işçinin işinə olan tələbin dəyişilməsi və s. kimi münaqişənin ge-
nişlənməsinə gətirib çıxarır. Bu problemlər rəhbərlərin işçilərinin vəzifə təlimatlarını düzgün iş-
ləyib hazırlamamasından da irəli gələ bilər. 

İnformasiyanın düzgün ötürülməməsi münaqişə səbəbi kim çıxış edə bilər. Belə ki, onun işti-
rakçıları arasında kommunikasiya səviyyəsi aşağı düşür, insanların bir-biri haqqında düzgün təsəv- 
vürü yaranmır, zidd münasibətlər yaranır-bütün bunlar münaqişənin güclənməsinə və davam etmə-
sinə gətirib çıxarır. Əgər rəhbərlik tabeçilikdə olanlara əməyin ödənilməsinin istehsalla əlaqəli ol-
duğunu və təşkilatın gəlirinin artırılmasını onun rəqibləri qarşısında daha davamlı mövqe tutması ilə 
izah edə bilmirsə, tabeçilikdə olanlar məhsuldarlığı azaltmaqla bu prosesə reaksiya verəcəklər.  

İş yerlərinin balanslaşdırılmaması təşkilatdakı münaqişələrin ən çox yayılan mənbəyidir. Və-
zifə funksiyaları vəsaitlərlə və buna uyğun olaraq  qaydalar və nüfuzla möhkəmlənmədiyi hallarda 
baş verir. 

Düzgün olmayan nəzarət. İdarəetmədə nəzarət şübhə təəssüratı yaratmamalıdır.  Savadsız ha-
kimiyyət qeyri-müəyyən və ümumi nəzarətdən istifadə edir: Hər kəs, hər zaman şübhə altındadır 
və bu o deməkdir ki, işçi hər zaman günahkardır. Belə situasiyada insan istər-istəməz əsəblərini 
cilovlaya bilmir, özünü idarəetməni itirir və pis işləməyə başlayır. 
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Davranış tərzində olan fərqlər və həyat təcrübəsi.  İnsan eyniliyi hiss eləmir və başqa insanları 
başa düşməyə çalışmır. Bu zaman ünsiyyətdə məhdudiyyət yaranır.  Əlbəttə ki, hər birimizin həya-
tında qarşılaşdığımız aqressivlik göstərən və münaqişəyə meyilli insanlar vardır ki, hər deyilən 
sözü şişirdib böyük nifaq sala bilərlər. Həmçinin belə inadcıl insanlar ətrafda münaqişə saçan si-
tuasiyalar yaradırlar. Araşdırmalar göstərir ki, avtoritar, fikrində qəti olan, hər hansı fikrə qarşı 
etinasız olan insanlar tez-tez  münaqişəyə girirlər. Digər tədqiqatlar göstərir ki, həyat təcrübəsində, 
təhsildə, iş təcrübəsində, dəyərlərdə, yaşda, sosial xüsusiyyətlərdə  olan fərqlər şöbələr arasında 
qarşılıqlı başadüşmə və əməkdaşlıq səviyyəsini aşağı salır.  

Bundan başqa araşdırmalar göstərir ki, bütün işçiləri konfliktə münasibətdə 3 qrupa bölmək 
olar: 

- münaqişəyə davam gətirənlər (dözənlər); 
- münaqişədən kənar olanlar; 
- münaqişə yaradanlar. 
Sonuncu qrupu təmsil edənlər bütün heyətin cəmi 6-7%- ni təşkil edirlər. İngilis tədqiqatçısı 

Robert Bramsonun fikrinə görə, şöbələrdə xoş psixoloji mühit yaratmaqdan ötrü təşkilat üzvlərinin 
1/10-ni təşkil edən çətin  subyektlərə daha çox diqqət göstərmək lazımdır. Qalan 9/10-u özləri 
nizam-intizama can atacaqlar. “Çətin işçilər” arasında Bramson iğtişaş salan 5 tipi seçib  göstərir. 
Onları qısa şəkildə xarakterizə edək: Aqressiv işçilər, şikayətçilər, tərəddüd edənlər, məsuliyyət-
sizlər, “hər şeyi bilənlər”. 

Rəhbərliyə olan hörmətsizlik. Əgər işçilərin əksəriyyəti idarəetmə tərzinin və metodlarının 
praktiki tələbatlara cavab vermədiyini düşünürlərsə, o zaman bu konflikt situasiyanın yaranması 
üçün səbəb ola bilər. Rəhbərdə işgüzar və ya idarəetmə səriştəsinin çatışmaması böyük problem-
lərə gəririb çıxara bilər. 

Motivasiyanın çatışmaması. Əgər ayrıca şəxslərin tələbatları ilə təşkilatın tələbatları üst-üstə 
düşürsə, bu zaman personal bu tələbatların ödənilməsinə can atacaqdır ki, bunu da heç bir məcbu-
retmə əvəz edə bilməz. 
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TƏŞKİLATIN KADR POTENSİALININ YAXŞILAŞDIRILMASI 
 

İstehsalın yaradılması həmişə müəssisədə (firma) işləyən insanlarla əlaqələndirilir. İstehsalın 
təşkili, optimal sistem və prosedurların düzgün prinsipləri mühüm rol oynayır. Ancaq istehsal mü-
vəffəqiyyəti konkret insanlardan, onların biliklərindən, səriştələrindən və ixtisaslarından asılıdır: 
intizam, motivasiya, problemləri həll etmək qabiliyyəti, öyrənməyə həssaslıq. 

Müasir şəraitdə bu, təşkilatın ən vacib mənbələri hesab olunan əmək ehtiyatlarıdır. Onlar cə-
miyyətin əsas məhsuldar qüvvəsidir. 

İnsan resurslarının idarə olunmasının müasir təcrübəsində “kadr” və “kadr potensialı” kimi an-
layışlar çox vacibdir. 

Kadrlar - təşkilatların, dövlət qurumlarının, peşəkar, ictimai və digər təşkilatların ixtisaslı əsas 
(ştatlı) işçiləridir. 

“Kadr potensialı” kateqoriyası “kadrlar” kateqoriyasına bənzəmir. Bu konsepsiya təkcə şəxsi 
heyətin deyil, həm də şəxsi heyətin məqsədlərinə çatmaq üçün müəyyən imkanların birgə imkan-
larını da əhatə edir. Kadr potensialı dedikdə işçilərin ümumi (kəmiyyət və keyfiyyət) xarakteristi-
kası, ona həvalə edilmiş funksiyaların yerinə yetirilməsi və müəssisənin uzunmüddətli inkişaf 
məqsədlərinə çatması ilə əlaqəli mənbələrin növlərindən biri kimi başa düşülür, bunlar işlənən və 
istifadə edilə bilən birləşmiş sistem (kollektiv) olaraq işçilərin mövcud və potensial imkanlarıdır, 
vaxtında müəyyən bir nöqtədə istifadə oluna bilər. Təşkilatın kadr potensialı bütövlük mülkiyyə-
tinə malikdir, hər bir işçinin fərdi potensialına xas olan xüsusiyyətlərdən əsaslı şəkildə fərqlənir. 

Kadrların idarə edilməsi obyekti əmək kollektivi kimi fəaliyyət göstərən fərdi işçi, habelə on-
ların müəyyən bir birləşməsidir. 

Müəssisənin kadr potensialının idarəetmə subyekti müəssisələrin kadr xidmətlərinin rəhbərləri 
və mütəxəssisləri, eləcə də tabeliyində olanlara münasibətdə idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən 
bütün səviyyədəki menecerlərdir. Kadr potensialının mahiyyəti işçilərin əmək potensialının key-
fiyyət və qismən kəmiyyət xüsusiyyətlərini əks etdirir. İstehsal vasitələrindən nə qədər səmərəli 
istifadə olunduğu və bütövlükdə müəssisənin nə qədər uğurla işlədiyi onlardan asılıdır. 

Müasir şəraitdə vacib bir vəzifə, menecerlərin kadr xərclərini minimuma endirilməli olan xərc-
lər kimi düşünməməsi, personalın optimallaşdırılmalı olan aktivlər kimi nəzərdən keçirilməsidir. 

Müəssisənin kadr potensialından istifadənin səmərəliliyinin təhlili, kadr potensialı haqqında 
məlumatın müəyyənləşdirilməsi və ölçülməsi və bu məlumatın bir qurumda qərar qəbul edənlərə 
verilməsi prosesidir. Müəssisənin kadr potensialının dəyəri müəssisənin bütün işçilərinin ümumi 
təxmini dəyəri, komandanın formalaşdırılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi xərcləridir. 

İşçinin təxmini dəyəri - işçinin ödənilmiş və ya hesablanmış əməkhaqqına bərabər hesablanmış 
dəyəridir. İşçinin şəxsi potensialının dəyəri bu təşkilat çərçivəsində işçinin müəyyən funksiyaları 
yerinə yetirmək, təşkilat tərəfindən qoyulmuş vəzifələri həll etmək üçün real qabiliyyətini əks et-
dirən işgüzar nüfuzudur. Şəxsi potensialın dəyəri beş ballıq şkala üzrə işçilər tərəfindən müəyyən 
edilir, yəni dəyərin minimum dəyəri qısa müddət ərzində asanlıqla yeni əvəz olunan işçilər üçün 
təyin olunur və maksimum dəyişdirilməsi üçün əlavə təlim və uzun müddət tələb edən təşkilat 
üçün xüsusilə dəyərli iş keyfiyyətlərinə malik olan işçilər üçün. 

Komandanı formalaşdırmaq xərcləri işçiləri işə götürmək və uyğunlaşdırma xərclərini əhatə 
edir. Kollektivin işləməsini təmin etmək xərclərinə təlim və kadrların inkişafı xərcləri, müəssisə-
nin sosial proqramlarının icrası xərcləri daxildir. İşçinin fərdi “dəyərini” qiymətləndirmək üçün 
aşağıdakılar edilməlidir: 

- təşkilatdakı işçilərin tuta biləcəyi qarşılıqlı müstəsna mövqelər toplusunu müəyyənləşdirmək; 
- hər bir vəzifənin əhəmiyyətini və işçinin bu vəzifəni tutma ehtimalını müəyyənləşdirmək. 
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Kadr potensialından istifadənin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün kadrlara nəzarət, kadrla-
rın monitorinqi, kadr yoxlaması kimi texnologiyalardan istifadə olunur. 

Kadrlara nəzarət kadr idarəçiliyində yeni, yaxınlarda artan insan resurslarının roluna uyğun 
müasir bir anlayışdır. İdarəetmə işçilərinin əsas ideyası əvvəlcə müstəsna kəmiyyət göstəricilərinin 
təhlilinə yönəlmiş konsepsiyasını, kadrların idarə edilməsi sahəsində keyfiyyətcə olanlara uzat-
maqdır. Kadrlara nəzarətin ən vacib funksiyaları: kadr işlərinin və əldə edilmiş nəticələrin təhlili; 
kadr planlaşdırmasının digər planlaşdırma sahələri ilə əlaqələndirilməsi; Vahid kadr məlumat ba-
zasının yaradılması və saxlanılması. 

Kadrların monitorinqi. Onun əsas vəzifəsi mövcud və ya planlaşdırılan tələblərə uyğun ol-
mayan istənilən şəraitdə işçilərin problem qruplarını müəyyənləşdirməkdir. Kadrların monitorinqi 
çərçivəsində müzakirə olunan məsələlərə aşağıdakılar daxildir: dəyişən rəsmi göstəricilərə nəza-
rət: yaş, iş stajı və s.; fəaliyyət göstəricilərinin monitorinqi: istehsal həcmi, bağlanmış müqavilə-
lərin sayı, layihə müddəti; işçinin profilini və vəzifəsinə uyğunluğunu birbaşa əks etdirən göstə-
ricilərin monitorinqi. 

Kadrların monitorinqinin əsas göstəriciləri: 
- kadr dövriyyəsi (növbə indeksi);  
- öz istəyi ilə işdən çıxarılanların sayına və müəyyən müddətə əmək intizamının pozulmasına 

görə eyni müddətdə işçilərin orta sayına nisbət, faizlə ölçülür;  
- davamlılıq indeksi; 
- bir il xidmət müddəti olan işçilərin sayı, işçilərin orta sayına; 
- xidmət müddətinin təhlili;  
- müəssisədəki işçilərin orta xidmət müddəti; 
- buraxılış ilinin qəbul edilən faiz nisbəti; 
- yaş qruplarının təhlili; 
- hörmətsiz bir səbəbə görə imtahandan kənarlaşma səbəblərinin təhlili; 
Kadrlar auditi - kadr proseslərinin idarə olunması üçün bir növ onun mahiyyəti: 
- təşkilatın kadr potensialının məqsədlərinə və inkişaf strategiyalarına uyğunluğunun qiymət-

ləndirilməsi; 
- işçilərin günahı ilə istehsal problemlərinin səbəblərinin diaqnozu, əhəmiyyətinin və mümkün 

həllərinin qiymətləndirilməsi; 
- uyğunsuzluq və problemləri aradan qaldırmaq üçün daha yüksək rəhbərlik üçün xüsusi töv-

siyələrin tərtib edilməsi. 
Yoxlamanın nəticələrinə əsasən əmək prosesinin təşkili və yeni əmək münasibətlərinin formalaşdı-

rılması istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Yoxlama işçilərin keyfiyyətini yaxşılaşdıran ən perspektivli iş-
çiləri təşviq edən və əmək potensialının tam və səmərəli istifadə olunduğuna, təşkilati və iş şəraitinin 
qanun tələblərinə uyğunluğuna əmin olan kadr dəyişikliyini asanlaşdıra bilər. 

Kadr yoxlamaları müsahibə, anket və rəylər, rəsmi sənədlərin təhlili kimi vasitələrdən istifadə 
edir. Buna görə də, kadrların yoxlanılması mövzusu, kadrların idarə edilməsi prosesinin demək 
olar ki, bütün hissələridir. 

Kadr ehtiyatının olması yeni yaradılan və vakant vəzifələrə namizədləri əvvəlcədən planlaşdı-
rılmış şəkildə, elmi və praktik əsaslandırılmış bir proqramda hazırlamağa, ehtiyata daxil olan 
mütəxəssislərin təlim və təcrübə keçməsini səmərəli təşkil etməyə, onlardan idarəetmə sistemində 
müxtəlif sahələrdə və səviyyələrdə səmərəli istifadə etməyə imkan verir. Keyfiyyətli və kəmiyyət 
tərkibi baxımından aparıcı kadrların ehtiyatı onların inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla möv- 
cud təşkilati və kadr strukturlarına cavab verməlidir.  

Ehtiyat, istisnasız olaraq, idarəetmə funksiyalarını müəyyən bir səviyyədə yerinə yetirən me-
necerlərin vəzifələri üçün yaradılmışdır. Ehtiyatın formalaşdırılması rəhbər vəzifələrə namizədlə-
rin işgüzar və şəxsi keyfiyyətləri barədə məlumatların obyektiv, hərtərəfli qiymətləndirilməsinə 
əsaslanaraq sertifikatlaşdırma komissiyalarının rəyi əsasında həyata keçirilir. Bundan əlavə, bu cür 
komissiyaların rəyləri idarəetmə sistemində işlərinin müxtəlif mərhələlərində əldə edilmiş mütə-
xəssislərin peşəkar fəaliyyətlərinin konkret nəticələrinin təhlilinə əsaslanmalıdır. 

Xüsusi qayğı  peşə və  ümumi təhsil,  təşkilatçılıq və  analitik bacarıqlar,  işin  nəticələrinə görə  
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məsuliyyət hissi, qətiyyət, əsaslandırmaq və müstəqil, məsuliyyətli qərar vermək bacarığı səviyyə-
sində aparılır. Ehtiyata təqdim edilərkən qabaqcıl təlim sistemində təlim zamanı əldə olunan na-
mizədlərin biliklərinin qiymətləndirilməsi təcrübə, sınaq və s. nəticələrinə əsasən, habelə fiziki 
vəziyyəti və əlavə yükdaşıma qabiliyyəti nəzərə alınır. 

Ehtiyat formalaşdırarkən, mütəxəssisin ehtiyata verildiyi vəzifə üçün ixtisas tələblərini dəqiq 
bilmək, hər bir konkret vəziyyətdə yüksək peşəkar rəhbərliyi təmin etmək üçün xüsusi bilik və 
təcrübənin lazım olduğunu nəzərə almaq lazımdır. 

Kadr ehtiyatı ilə sistemli iş aparmaq üçün bütün təşkilatlarda ehtiyatla işləmək üçün daimi ko-
missiyalar yaradılır. Bu komissiyalar keyfiyyətli kadr hazırlığına və kadrların səmərəli yerləşdiril- 
məsinə, ehtiyatda olan mütəxəssislərin işgüzar və şəxsi keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsində 
subyektivliyin maksimum dərəcədə aradan qaldırılmasına töhfə verməlidir. 
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AZƏRBAYCANDA TURİZMİN POTENSİALI VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 

 
Turizm sisteminin inkişafı, sosial-iqtisadi rolu turizm potensialının formalaşması və istifadəsi 

səmərəliliyi ilə ölçülür. Turizm potensialı dedikdə turizmin tələblərinə uyğun olaraq istifadə edilə 
biləcək maliyyə resursları, infrastrukturlar, əmək qüvvəsi, təşkilati-idarəetmə təcrübəsi nəzərdə 
tutulur. Bir ölkənin hər hansısa sahədə potensialının öyrənilə bilməsi üçün bu sahənin amilləri də- 
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yərləndirilməli və proqnozlaşdırılaraq əsas inkişaf yönümü təyin edilməlidir. 
Turizmin resurs xüsusiyyətləri onun sahələrarası maddi-maliyyə mübadiləsi və turizmin məh-

sulunun dəyəri, bölgüsü xüsusiyyətləri lə fərqlənir. 
Turizmə aid bir çox ədəbiyyatda turizm ehtiyatları və turizm potensialı anlayışları eyniləşdirilir. 

Turizm ehtiyatı, səyahət edilən ölkənin tarixi, sağlamlıq, mədəni və s. obyektləridir. Turizm eh-
tiyatları artıq formalaşmış potensialdır. Turizm potensialı isə yeni inkişaf edən, daha çox məhsul-
dar və perspekivə malik sahələrdir. Turizm potensialının formalaşmasına və dəyişməsinə aşağıda-
kı mənbələr təsir edir: 

• mülkiyyət formaları; 
• təbii amillər;  
• sosial-mədəni amillər;  
• nəqliyyat sahəsinin vəziyyəti;  
• turizm təklifi; 
• turizm infrastrukturu; 

• turizmin inkişaf dinamikası; 
• bank sistemi; 
• turizmin beynəlxalq əlaqələri; 
• turizm məhsulları; 
• ticarət sistemi; 
• otel sistemi və s. 

Turizm potensialında əmək resursları önəmli yer tutur. Kadrların peşəkarlıq səviyyəsi, sayı tu-
rizmin inkişafına birbaşa təsir göstərir. Turizmin əmək potensialı, beynəlxalq biliklərə yiyələnən, 
müasir tələblərə uyğun kadrların hazırlanması və onların bu sahədə əməyə cəlb olunmasıdır. 

Azərbaycan turizm sisteminin  inkişafı üçün böyük  potensiala sahibdir. Qeyri-neft sektorunun  
inkişafı planında turizm hökumət tərəfindən əsas prioritet sahələrdən biri kimi seçilib. Xüsusilə 
Azərbaycanın regiolarında turizm xidmətinin və bu sahə ilə məşğul olan sahibkarların inkişafı 
üçün şərait vardır və əgər lazımi diqqət ayrılarsa ölkə bu sahədən böyük gəlir qazana bilər. Azər-
baycana gələn turistlər ümumi turistlərin cəmi 0,003-nü təşkil edir. Bu isə çox kiçik saydır. 

Azərbaycanda turizmin potensial göstəricisi əhali sayı, turizmin maddi-texniki bazası, turizm 
sahəsinə ayrıla biləcək maliyyə vəsaitlərinin həcmi ilə müəyyənləşdirilə bilər. 

Azərbaycanın coğrafi iqlimi bir çox turizm növünün inkişafı üçün əlverişlidir. Qışda dağlarda 
və dağətəyi zonalarda qış turizmi, müalicəvi resurların mövcudluğu, meşə massivinin şimal və 
cənub-şərq hissədə özünəməxsusluğu, təbii qoruqlar, nadir ağac və heyvan növləri turizmin inki-
şafı üçün bütün imkanları ehtiva edir. 

Abşeronda Şıx və Dəvəçi, Dəvəçi rayonunda Qalaaltı, Culfa rayonunda Turşsu müalicəvi sula-
rı, Culfada Duzdağ, Talış dağlarında, Böyük Qafqazın cənub və şimal-şərq ətəklərində termal bu-
laqlar, palçıq vulkanları, Naftalanın müalicəvi nefti Azərbaycanda müalicəvi turizmin inkişafı 
üçün geniş imkanlar yaradır. Bu müalicəvi mərkəzlər yerli turistlər tərəfindən  rəğbətlə  qarşılanır. 
Palçıqdan əsəb sistemi, duz mağaralarında tənəffüs yolu və s. xəstəliklərin müalicəsi üçün insanlar 
istifadə edirlər. Bu sahələrin beynəlxalq aləmdə tanıdılması ölkəyə müalicəvi məqsədlərlə gələn 
turistlərin sayını çoxaldacaqdır. 

Azərbaycanda 6000-dən çox tarixi abidə var. Bu abidələr arasında islam dövrünə, xristianlığa, 
atəşpərəstliyə, qədim dinlərə aid ziyarətgahlar da var ki, bunların bərpası və tanıdılması turist sa-
yında artıma səbəb ola bilər. Qobustan mağaralarındakı qayaüstü rəsmlər turistlər tərəfindən ma-
raqla qarşılanır və bu ölkənin qədimliyinə dəlalət edir. 

Təsadüfi deyildir ki, qədim zamanlarda Böyük İpək Yolunun böyük bir hissəsi Azərbaycandan 
keçmişdir. Böyük İpək Yolu üzərində qədim karvansaraylar, hamamlar, qalalar, ibadətgahlar, 
qəsrlər hələ də qalır. Lakin bu abidələrin çoxu diqqətdən kənar qaldığı üçün yaxşı vəziyyətdə dey-
illər. Təəssüf ki, bəzi tarixi abidələrimiz Rusiya işğalı dövründə və erməni terroru nəticəsində 
məhv olmuşdur. Bir çox abidə isə uzunmüddətli baxımsızlıqdan dağılmışdır. Xüsusilə Bakı şəhə-
rindəki bəzi tarixi abidələr tikintilər aparılan zaman qanunsuz şəkildə məhv edilmişdir. Tarixi abi-
dələrin bərpası və tanıdılması tarixə marağı olan turistlərin cəlb olunmasında əhəmiyyətli rol oy-
nayacaqdır. 

Tarixi abidələrimizdən “İçərişəhər”, Qız Qalası, Şəki Xan Sarayı, Möminə Xatun Məqbərəsi 
UNESCO tərəfindən qorunur. Bu, abidələrin dünayada tanıdılmasında önəmli bir addımdır. 

Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyə malik olması amilini nəzərə aldıqda, “İpək Yolu” kimi 
qədim tarixə malik yolun ölkəmizin ərazisindən keçməsi, ölkənin qərb-şərq, şimal-cənub turizm 
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marşrutlarında iştirakı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkənin turizm potensialının tanıdılmasında 
önəmli addımlardan biri də ötən illərdə İstanbuldan Pekinə qədər “İpək Yolunda Velosiped Turu”, 
Rusiyadan Hindistana qədərki “XV əsr səyyahı Afanasi Nikitinin izləri ilə” layihələrində Azər-
baycanın da iştirak etməsi olmuşdur. 

Azərbaycanda turizm sisteminin üzləşdiyi əsas problemlərdin biri də turizm günlərinin sayının az 
olmasıdır. Bu amil qiymətlərə də öz təsirini göstərir. Belə ki, turizm günlərinin sayının az olması 
səbəbindən qiymətlər yüksək qoyulur. Bu isə, əlbəttə, turist sayına mənfi təsir göstərir. Turist daha 
ucuz ölkələrə yönəlir. Azərbaycanın 11 iqlim qurşağından 9-da yerləşməsinə baxmayaraq bu poten-
sialdan hələ də lazımınca istifadə olunmur. Əgər turizm infrastrukturu ilin 4 fəslinə uyğun olaraq 
qurulsa bu zaman turist sayında artış olar, bu isə birbaşa turizmin daha da inkişafına səbəb olar. 

Azərbaycanın zəngin turizm ehtiyatlarını təhlil etdikdə respublikamızda müvafiq turizm növlə-
rinin gələcəkdə inkişafının yüksək potensiala sahib olduğunu görürük: 

• qış turizmi (dağ-xizəkçilik); 
• qolf turizmi; 
• müalicəvi turizm; 
• elmi turizm; 

• mağara turizmi; 
• etnoqrafik turizm; 
• raftinq turizmi. 

Azərbaycanda turizm investisiyası üçün ən çox potensiala sahib sahələr: 
• dağ idman növlərinin inkişafı; 
• kurort - sanatoriya; 
• turist baza kompeksləri; 

• müalicəvi turizm istirahət mərkəzləri; 
• regionlarda mehmanxanalar. 

Turizm potensialının tanıdılması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilməlidir: 
• turizm sahəsi haqqında potensial müştərilərə informasiyanın çatdırılması; 
• turistlərin səyahət edə bilməsi üçün təhlükəsizlik və rahat çatdırılmanın təmin edilməsi; 
• turistlərə ölkə ərazisində olarkən yardımın göstərilməsi. 
Turizm sahəsində həyata keçirilən elmi-texniki tərəqqi, innovasiya, təşkilati yeniliklər, əməyin 

optimal təşkili, resurslardan istifadə səmərəliliyi bu sahədə potensialın artırılmasının əsas yoludur. 
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Резюме 
Развитие туристической системы, ее социально-экономическая роль измеряется эффек-

тивностью формирования и использования туристского потенциала. Туристический потен-
циал означает финансовые ресурсы, инфраструктуру, рабочую силу, организационный и 
управленческий опыт, которые можно использовать в соответствии с требованиями туриз-
ма. Чтобы изучить потенциал страны в какой-либо области, необходимо оценить и спрог-
нозировать факторы в этой области, а также определить основное направление развития. 
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Summary 

The development of the tourism system, its socio-economic role is measured by the efficiency 
of the formation and use of tourism potential. Tourism potential means financial resources, infra-
structure, labor force, organizational and managerial experience that can be used in accordance 
with the requirements of tourism. In order to study the potential of a country in any field, the 
factors in this field must be assessed and forecasted, and the main direction of development must 
be determined. 
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Müasir dövrdə marketinq xidmətləri bazarının inkişafına başlıca olaraq rəqabətin getdikcə güc-

lənməsi, qloballaşma, eyni zamanda, texnoloji tərəqqi kimi amillər səbəb olmuşdur. Xidmət sfe-
rasının inkişafında demoqrafik dəyişikliklərin olması, xüsusilə də əhalinin sayına uyğun şəkildə 
inkişaf etmiş ölkələrdə yaşlı insanların sayının artması səhiyyə, müvafiq olaraq, gənclərin üstünlük 
təşkil etdiyi ölkələrdə isə ən müasir dövrdə formalaşan yeni xidmətlərə tələbat olduqca çoxdur. 
Həmçinin, qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etmiş ölkələrdə müxtəlif səhiyyə, bank, sığorta və digər 
xidmətləri göstərən ən böyük şirkətlər yerləşir və xüsusilə də XX əsrdən etibarən nəinki bu şəhər-
lərdə, ümumiyyətlə, ən müxtəlif regionlarda filialların, mərkəzlərin yaranması bütövlükdə xidmət 
sferasının inkişafına səbəb olan əsas amillərdən biri olmuşdur. Texnologiya və innovasiyaların 
genişlənməsi öz növbəsində istehlakçıların seçimlərinin çoxalmasına, tələbatlarının artmasına gə-
tirib çıxarmışdır ki, o, nəticə etibarı ilə marketinq xidmətləri bazarında müxtəlif markalar zaman 
ərzində öz məşhurluğunu itirmiş və yaxud da yeni yaranan xidmət növlərinə müvafiq yeni brend-
lərin formalaşması ehtiyacı yaranmışdır. Belə olduqda isə istehlakçılar müvafiq olaraq öz tələbat-
larına uyğun olan xidmətləri seçərkən onların bir çox xüsusiyyətlərinə diqqət yetirirlər. Bunlar 
aşağıdakılardan ibarətdir: 

• müvafiq marketinq xidməti göstərən firmanın nüfuzu; 
• şirkət haqqında müştərilərinin fikirləri və tövsiyələri; 
• şirkətin xidmət göstərdiyi sfera üzrə istehsal etdiyi məhsulların qiyməti ilə keyfiyyəti ara-

sında uyğunluğun səviyyəsi. 
Marketinq xidmətlər bazarında yeni xidmət növləri formalaşmış, daha da inkişaf etmiş və eyni 

zamanda, müxtəlif xidmət sahələri üzrə marketinq təcrübəsi texnologiyaların inkişafına uyğun for-
mada dəyişmiş və təkmilləşmişdir. Bütün qeyd etdiyimiz amillərə müvafiq olaraq, biz yeni xidmət 
növlərinin formalaşması istiqamətində marketinq təcrübəsinin dəyişməsini və marketinq xidmətlər 
bazarında inkişaf perspektivlərini şərh edək. 

E-biznes. Ənənəvi biznesdən onlayn, elektron biznesə keçidi özündə əks etdirir. Müxtəlif mar-
ketinq xidmətlərinin elektron formadan satışının reallaşdırılmasına üstünlük verilir. Firmalar elek-
tron bizneslə məşğul olaraq istehsal etdikləri məhsulların, xidmətlərin daha da inkişaf etdirilməsi, 
onların yayılması və daha çox insanın bu xidmətlərdən yararlanmasına çalışırlar. Buna müvafiq 
olaraq qeyd etmək lazımdır ki, elektron ticarət və elektron marketinqdə də şirkətlər öz xidmətləri- 
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nin internet vasitəsilə yayılmasına və tanınmasına çalışırlar, sadəcə olaraq elektron biznesdən fərq-
li olaraq, elektron ticarət nisbətən daha dar çərçivədə fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə isə internet 
vasitəsilə marketinq xidmətlərinin inkişaf perspektivləri, yeni xidmət növlərinin formalaşması bir 
neçə istiqamətə ayrılır ki, bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

• marketinq xidmətlər bazarının internet vasitəsilə firmalardan istehlakçılara istiqamətləndi-
rilməsi; 

• internet xidmətlərin yayılmasının firmadan firmaya reallaşması; 
• istehsalçıdan istehlakçıya internet üzərindən marketinq xidmətlərin göstərilməsi. 
Marketinq xidmətləri bazarının inkişaf perspektivləri içərisindən internet  vasitəsilə göstərilən  

xidmət növləri arasında ən geniş yayılmış forma kimi məhz firmalar tərəfindən göstərilən xidmət-
lərin firmalardan istehlakçılara istiqamətləndirilməsi növü daha çox yayılmışdır və bütövlükdə, 
həm də istehlakçılar üçün xeyirli, əlçatan və daha yararlı hesab edilir. İstehlakçılar çox zaman hər 
hansı bir məhsulun alınması üçün ilk öncə internetdə axtarış edərək, özlərinə qiymət baxımından  
münasib, daha az məsrəf sərf edərək əldə edə biləcəyi xidmətlər axtarışında olurlar. 

İstehlakçılardan istehlakçılara marketinq xidmətləri bazarında müxtəlif xidmətlərin yayılması 
bu formada baş verir ki, onlar internet vasitəsilə hər hansı bir məhsul haqqında əldə etdikləri mə-
lumatları digər istehlakçılara da ötürürlər. Bu istiqamətin ən mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdir 
ki, əgər hər hansı bir istehlakçı firmanın təqdim etdiyi xidmətlərdən narazı qalarsa, bu zaman hə-
min məlumatı digər istehlakçılara da eyni qaydada ötürür. İnternet vasitəsilə marketinq xidmətlər 
bazarında bu formada şayiələrin yaranması, ən sonda həmin xidməti göstərən müəssisənin məh-
suldarlığına və istehlakçıların markalara meyl etməsi ilə nəticələnir. Buna misal olaraq, Ebay kam-
paniyasını göstərə bilərik. Onların internet vasitəsilə təklif etdikləri xidmətləri istifadə edən isteh-
lakçıların müxtəlif rəyləri digərlərinin bu xidmət haqqında fikir formalaşdırmasına və istifadə 
edib-etməyəcəyinə birbaşa olaraq təsir göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə postsovet ölkələrində, eləcə də Azərbaycan Respubli-
kasında müstəqillik əldə edildikdən sonra bütövlükdə iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər, özəl-
ləşdirmə prosesinin aparılması, sahibkarlığın inkişafı, bu və digər bir neçə səbəb vardır ki, bunlar 
bütövlükdə xidmətlər bazarının nəzdində marketinqin də inkişafını zəruri hala çevirmişdir. Bu sə-
bəblər sadalayacaqlarımızdan ibarətdir: 

• bazar iqtisadiyyatı dövründə marketinqin iqtisadi inkişafa dəstək verməsi; 
• marketinqin formalaşması və inkişafı azad rəqabət və özəl sektorun mövcudluğunun əsas 

şərti kimi çıxış edir; 
• marketinq xidmətləri bazarının inkişaflı istehsalın stimullaşdırılmasına və eyni zamanda, 

dövlət səviyyəsində ölkədə müxtəlif xidmətlər sahəsində imicin və mədəniyyətin formalaş-
masına təsir göstərir. 

Azərbaycan Respublikasında da milli müstəqilliyin əldə edilməsindən və ölkəmizin bazar iqti-
sadiyyatına keçməsindən sonra sahibkarlıq, eləcə də özəlləşmə prosesinin başlanması xidmət sek-
torunun inkişafının əsas səbəblərindən olmuşdur. Azərbaycanın regionlarında müxtəlif xidmət sa-
hələri üzrə səhiyyə obyektlərinin və idman komplekslərinin, otellərin, ümumi turizm mərkəzləri-
nin tikilməsi xidmət sferasının əhatəli və güclü inkişafının əsas göstəricilərindən biridir. Eyni za-
manda, yeni xidmət növləri, mobil rabitə, konsaltinq, lizinq və digər xidmətlərdən istifadə geniş 
yayılmışdır. Konsaltinq xidmətlərindən bəhs edərkən qeyd etmək lazımdır ki, bu xidmətlər nəinki 
marketinq xidmətlər bazarında, eləcə də heyətin idarə edilməsi sahəsində, maliyyə, istehsal pro-
seslərində, bütövlükdə iqtisadiyyatın bir sıra struktur bölmələrində son dövrlərdə istifadə edilən 
xidmət növlərindən hesab edilir. Dünyada konsaltinq xidmətinin inkişafının fazaları müxtəlif 
dövrlərdə sənaye istehsalının inkişaf xüsusiyyətinə uyğun şəkildə formalaşmışdır və buna müvafiq 
olaraq da qeyd etmək lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatının mövcud olduğu bir dövrdə məsləhət xid-
mətlərinin əsas rolu müxtəlif firmaların marketinq bazarına çıxaracağı xidmətlər üzrə məsləhətlə-
rin verilməsi, həmçinin firmalara istehsal prosesindən və xidmətlərinin istehlakçılara təklif olun-
masında nəyin pis, nəyin doğru olmağını göstərən taktika və strategiyaların vəhdətindən ibarətdir. 

Müasir dövrdə yeni marketinq xidmətlərinin meydana çıxması firmaların müştəriləri ilə olan mü-  



261 

nasibətlərinin ənənəvi sistemindən yeni xidmətlərin tələb etdiyi sistemə uyğun şəkildə formalaşma-
sına gətirib çıxarmışdır. Bu sistem Customer Relationship Management ((CRM) - Müştərilərlə Əla-
qələrin İdarəedilməsi) adlanır. CRM sistemi istehlakçılarla istehsalçılar arasında müxtəlif marketinq 
xidmətlərinin göstərilməsi zamanı qarşılıqlı münasibətlərə müvafiq olaraq, ümumiyyətlə, marketinq, 
biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması, eləcə də səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir CRM sisteminin əsas xüsusiyyəti marketinq xidmətlər baza-
rında müştərilərin və firmaların qarşılıqlı münasibətlərinə müvafiq olaraq istehlakçıların yeni xidmət 
növlərinə tələbatlarından çox olması ilə əlaqədar hər bir müştəriyə fərdi yanaşmanın tətbiqindən və 
bununla da bütövlükdə firmaların fəaliyyətinin səmərəliliyi və satış həcminin artırılmasına nail ol-
maqdan ibarətdir. Başqa sözlə, CRM sistemi xüsusilə internet şəbəkəsində müştərilərlə elektron şə-
kildə xidmət göstərən firmalar arasında münasibətlərin idarə edilməsinə əsaslanan bir sistemdir. 

Qərb ölkələrində olan bu sistem ilk dəfə olaraq maliyyə sistemində, aviadaşımalarda, telekom-
munikasiya sferasında tətbiq edilməyə başlanmışdır, həmçinin, daha sonralar CRM sistemindən 
təhsil sahəsində də geniş şəkildə istifadə edilməyə başlanıldı. Müştərilərlə istehsalçılar arasındakı 
münasibətlərin fərdiləşməsinə  əsaslan bu sistemin  formalaşması zamanı bir sıra informasiya sis- 
temləri mövcud idi. Bunlardan bir neçəsini qeyd edək: 

• istehlakçıların davranışlarının müəyyən edilməsinə istiqamətlənən bir sıra analitik vasitələ-
rin mövcudluğu; 

• marketinq verilənlər bazası; 
• müştərilər haqqında informasiyanın toplanması ilə  əlaqədar yaradılmış informasiya sistemi. 
Marketinqin, satışın və müştərilərin, xidmətin avtomatlaşdırılması müştərilərlə qarşılıqlı əlaqə 

sisteminin əsas tərkib hissələrindən hesab edilir və müasir dövrdə daim təkmilləşən marketinq 
xidmətləri bazarında önəmli ünsürlər kimi çıxış edir. Hər birinə ayrılıqda yanaşdıqda qeyd edə 
bilərik ki, marketinqin reklam kampaniyaları, müştərilərdə firmaların xidmətlər bazarına çıxardığı 
məhsullarında cəlbedicilik yaratmaq üçün reallaşdırılan məqsədli aksiyaları buraya aid etmək olar. 
Həmçinin müxtəlif web saytların yaradılması müasir dövrdə kommunikasiya əlaqələrinin daha da 
inkişaf etdirilməsinə və marketinq xidmətləri bazarının inkişafına səbəb olmuşdur. 

Satışın avtomatlaşdırılması isə marketinqin avtomatlaşdırılmasından fərqli olaraq daha qədim 
bir tarixə malikdir. Bu funksiya elektron marketinq xidmətlərinin formalaşmasından çox əvvəl 
mövcud olmuşdur. Belə ki, satış kanallarının monitorinqi, mal axınlarının, mal göndərmələrin ida-
rə edilməsi, müştərilərlə kontaktların mərkəzləşdirilmiş emalı və s. yalnız yeni marketinq xidmət-
lərinin formalaşdığı və marketinq xidmətləri bazarının inkişaf etdiyi bir dövrdə deyil, əvvəlcədən 
mövcud olmuşdur, sadəcə olaraq qeyd etdiyimiz bu məsələlər müasir dövrdə özünü internet tex-
nologiyanın, həmçinin satışın avtomatlaşdırılması sahəsində alıcı-satıcı sistemini artıq elektron 
kommersiya vasitəsinə çevirmişdir. 

Marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsi, hər şeydən əvvəl marketinq xidmətləri bazarının inki-
şafının çox mühüm bir tərkib hissəsi sayılır, bununla bağlı müxtəlif dövrlər ərzində yalnız Qərb 
dövlətlərində deyil, eyni zamanda, Azərbaycanda da məhz bir sıra problemlər meydana çıxmışdır. 
Ən aktual problemlərdən biri müasir dövrdə marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsinin informasiya 
təminatı ilə əlaqədardır. Marketinq xidmətlər bazarından çıxış edən müəssisələr hər şeydən əvvəl 
marketinq qərarlarının qəbulu zamanı informasiya çatışmazlığına görə düzgün qərarlar qəbul edə 
bilmirlər. Belə olduqda isə nəticə etibarilə həmin firmalar marketinq xidmətləri bazarında bir sıra 
çətinliklərlə üzləşirlər. Qeyd edilən məsələ marketinqin idarəedilməsində təkmilləşmə tədbirləri-
nin reallaşdırılmasını zəruri edir ki, bunlara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: 

• Düzgün marketinq strategiyasının işlənib hazırlanması və onun həyata keçirilməsi istiqamə-
tində müəssisələrin üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməsi; 

• Firmaların bazar perspektivlərinin təhlil edilməsi və qiymətləndirilməsi; 
• Marketinq situasiyalarının tədqiq edilməsi və inkişafının proqnozlaşdırılması. 
Ümumilikdə, qeyd etdiyimiz bu məsələlər müəssisələr tərəfindən marketinq fəaliyyətinin düz-

gün qurulmasına istiqamətlənib, nəticə etibarı ilə marketinq xidmətləri bazarının inkişafına səbəb 
olan əsas amillər hesab edilir. 



262 

ƏDƏBİYYAT 
1. A.Nadirov. “Müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf məsələləri”. Bakı, 2001. 
2. Abdullayev Sabir Tarverdi. “Sahibkarlıq şəraitində marketinq və onun idarə edilməsi”, Bakı, 2004. 
3. Axundov Şəmsəddin. “Marketinq”. Dərslik I hissə, Bakı, 2003. 
4. Axundov Şəmsəddin. “Marketinq əlifbası”. Bakı, 2006. 

 
Шакир Орудж оглы Сафаров 

доктор философии по экономике; 
Эльшан Шахин оглы Рафиев 

мастер 
Азербайджанского Университета Кооперации 

Перспективы развития рынка маркетинговых услуг 
Резюме 

В наше время развитие рынка маркетинговых услуг в основном обусловлено такими фак-
торами, как усиление конкуренции, глобализация, а также технический прогресс. 

Shakir Oruj Safarov 
doctor of philosophy in economics; 

 
Elshan Shahin Rafiyev 

master 
Azerbaijan Cooperation University 

 
Prospects for the development of marketing services market 

Summary 
In modern times, the development of the market of marketing services is mainly due to factors 

such as increasing competition, globalization, as well as technological progress. 
 
 

Firuzə Qaraxan qızı ABBASOVA 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, 

 
Əsginaz Əsməndiyar qızı NƏBİYEVA 

magistrant 
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 

 
AQROTURİZM 

 
Ölkəmizdə turizmin inkişafını genişləndirmək üçün bu sahədə yeni istiqamətlər tətbiq edilmə-

lidir. Aqroturizm müasir dövrdə demək olar ki, Azərbaycanda tətbiq edilməyən, lakin dünyada 
artıq məşhurlaşmış bir turizm növüdür. Aqroturizmin tətbiq olunmasının regionların və cəmiyyətin 
inkişafında böyük həcmdə təsiri vardır. 

Aqroturizm kənd təsərrüfatı sahəsi ilə turizm sahəsinin kəsişməsindən meydana gələn yeni tu-
rizm növlərindəndir. Hansı ki, kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin qarşısını almadan, bölgələrin istirahət 
etdirici təsirindən yararlanaraq, gəlir səviyyəsi digər sektorlara görə aşağı olan kənd təsərrüfatı 
seqmentindəki istehsalçılara əlavə gəlir imkanları təmin edən, bölgə və ölkə iqtisadiyyatına, icti-
mai və mədəni quruluşuna müsbət istiqamətdə təsir edən bir fəaliyyət sahəsidir. 

Aqroturizm son dövrlərdə sürətlə inkişaf etməkdədir və onun əsas mahiyyəti aktiv təsərrüfat sahə-
lərinə, fermalara və kənd təsərrüfatının digər sahələrinə səyahətlərdir. Təsərrüfat sahələri həmin əra-
ziyə gələn turistlərə, qonaqlara müxtəlif cür xidmətlər təklif edir. Qonaqlar kənd təsərrüfatı sahələrində 
səmərəli vaxt keçirir, görülən işlərə köməklik etmək şansı əldə edir, təsərrüfat sahəsinin vəziyyətinə, 
işlərinə bələd olur, həmçinin həmin sahələrin məhsullarının alıcısı qismində də çıxış edirlər. 

Aqroturizmə ən geniş mənası ilə göstərildiyi kimi, kənd təsərrüfatı ilə bağlı fəaliyyətləri və ya  
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ziyarətçiləri bir ferma və ya kəndlərə gətirən hər hansı bir fəaliyyət daxildir. 
Aqroturizm dünyanın fərqli yerlərində fərqli təriflərə malikdir və bəzən İtaliyada olduğu kimi 

ferma qonaqlamalarından da bəhs edə bilər. Digər yerlərdə əkinçilik fəaliyyəti, bir təsərrüfat dəs-
təyindən bilavasitə istehsal, bir qarğıdalı labirintində gəzmək, meyvə toplamaq və s. kimi müxtəlif 
fəaliyyətləri özündə ehtiva edir. 

Aqroturizmin ən vacib üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, yerli məhsullardan və mövcud imkan-
lardan istifadə etməklə region gəlirlərini artırır və iqtisadi cəhətdən formalaşmış çətinliyin yüngül-
ləşməsinə kömək edir. Bu isə fermerlərə öz təsərrüfatlarını dirçəltməyə şərait yaradır. 

Aqroturizm Avstraliya, Kanada, Amerika və Filippin də daxil olmaq şərtilə dünyanın bir çox 
yerlərində bir inkişaf sənayesi olaraq düşünülən niş turizmin bir formasıdır. Niş turizminə əyləncə, 
gəzinti məqsədilə edilən səyahətlərə alternativ olaraq mədəniyyət, sağlamlıq istiqamətli fəaliyyət 
də daxil olmaqla edilən səyahətlər aid edilir. Ölkəmizdə niş turizmi üçün əlverişli şərait olduğun-
dan, ölkəmizin insanlarını, turizm üçün uyğun olan yerlərini və qonaqpərvərliyini tanıtmaqla bu 
turizm növünü inkişaf etdirmək mümkündür. 

Aqroturizmin ən böyük səmərəsi odur ki, insanlar ətraf mühit və kənd təsərrüfatı barədə ətraflı  
məlumat toplayır, təcrübə qazanır, gündəlik həyatlarında dəyişikliklər edirlər. Nəticədə aqroturizm 
ailə ilə birlikdə işləyərək, kəndin adət-ənənə və mədəni irsini qoruyub saxlayaraq, ölkə iqtisadiyya-
tını dirçəldərək cəmiyyətə və insanlara xeyir verir. Bununla yanaşı, əhali yeniliklərə can atır, şəhər 
sıxlığından uzaqlaşmaqla, səs-küydən qaçırlar. 

Dünyada aqroturizmin artıq inkişaf etməsinə baxmayaraq, hazırda ölkəmizdə bu termin insan-
lara məlum deyildir. Ümumiyyətlə, aqroturizmin inkişafı üçün Respublikamızda lazım olan əlve- 
rişli şərait mövcuddur. Kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərən fermerləri aqroturizm barə- 
də məlumatlandıraraq onlarda bu sektor haqqında maraq yaratmaq mümkündür. 

İnsanların qidalarının necə istehsal olunduğuna daha çox diqqət göstərdiyi bilinməkdədir. Fer-
merlər turistlərlə tanış olur, onlara qida istehsalını, necə baş verdiyini izah edirlər. Fermerləri ziya-
rət edən bir çox insanlar, xüsusuilə uşaq ziyarətçilər qida məhsullarının qaynağını ilk gördükdə, 
meyvə bağları, süd verən inəklər, qarğıdalı tarlası olsun, fərq etmir işarələyir, qeydlər aparırlar. 

Ferma işçiləri və ferma sahibləri bu əlaqələrdən faydalanaraq fermalarında nəqliyyatı inkişaf etdir-
mək, bununla da məhsullarını daha keyfiyyətli edib diqqət çəkmək, satışa çıxarmaq məqsədi güdürlər. 

Fermerler öz əməliyyatlarını diversifikasiya etmək və öz əmlaklarını artırmaq üçün qonaqlar 
dəvət edirlər və bu zaman qorumadan istifadə edirlər. 

Regional İnkişaf  Mərkəzi Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda Aqroturizm İnkişaf imkanları layi-
həsi üzrə brifinq təşkil edilmişdir. 

Aqroturizm inkişaf layihəsi Azərbaycanda ilk dəfə həyata keçirilir. Layihə üçün Şamaxı və İs-
mayıllı rayonlarında 3 pilot kənd seçilib. Pother ölkələrin təcrübəsi bu cür turizmin çox perspek-
tivli olduğunu göstərir. Çünki əhali təbəqəsinin hamısı bahalı turizmin xərclərini qarşılaya bilmir. 
Digər tərəfdən, bu sahədə rəqabətə kömək edəcək. 

Aqroturizm və ya “yaşıl turizm” ideyası kənd bölgəsinə gələn turistlərin yerli sakinlərlə eyni 
şəraitdə yaşamasıdır. 

Yerli əhali də turistlərə bu xidmətləri göstərməyə böyük maraq göstərir. Həmçinin turistlər on-
lara gələrsə onların həyat şəraitinin yaxşılaşacağı gözlənilir. 

Turizm sənaye cəmiyyətinə keçid sonrasında başda inkişaf etmiş ölkələr olmaqla işləyən əhali 
üçün ehtiyac halına gəlmişdir. Sənaye və ticarət mərkəzlərinin üstünlük təşkil etdiyi şəhərlərə 
kəndlərdən əhali axını bir tərəfdən şəhərlərdə sıxlığın artmasına yol açarkən, digər tərəfdən də çöl 
zonalarında əhali sıxlığını azaldır. Zamanla kəndlərdən köçən ailələr üçün tətil anlayışı dəyişməyə 
başlamış, çöl zonalarındakı əhali azalması ilə birlikdə müəssisələrin daha modern texnikalar işlət-
məsi ənənəvi kənd təsərrüfatı üsulları yerinə yeni üsullar istifadə edərək həm təhsil, həm də gəlir 
səviyyəsi artmağa başlamışdır. 

Təbii ki, bu müddət sonrasında şəhər həyatını cəzbedici hala gətirən, həyatı rahatladan istehlak 
vərdişləri də çöl zonalarına, kənd həyatına da hakim olmuşdur. Artıq şəhərdə nə varsa, kəndlərdə 
də o imkanlar təmin edilməyə başlamışdır. Elektrik, su, radio, televiziya, ev əşyaları deyərkən hər 
cür əlaqə və elektron xəbərləşmə vasitələri kəndlərə girmişdir. 
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Keçmişdə ağır iş şəraitinin hökm sürməsi və kəndlərdən qopan əlaqələr cəmiyyətdə tətil ehtiya-
cını ortaya çıxarmışdır. Səyyahlar, təbiət və tarix maraqlıları üçün başlayan səyahətlər zaman içində 
dəniz sahillərində tətil vərdişlərinə çevrildi. Bu yöndə bütün dünyada turizm yatırımları edilməyə 
başlanmışdır. Mədəniyyət turizmi sahillərdəki turizm hərəkətinin bir tamamlayıcı halına çevrilmiş-
dir. Xüsusilə, 20-ci əsrdə təsiri hiss olunan ətraf mühitin çirkliliyi və xüsusilə sahil qismlərində dəniz 
çirkliliyi təbiət turizminin də tətil və səyahət marşrutlarına təsir etməsinə yol açmışdır. 

Turizmdəki bu inkişaf təbii ki, xidmət sektorunda da təhsilli və təcrübəli kadrların hazılanma-
sına və bu yöndə önəmli yatırımların aparılmasına yol açmışdır. Bu hərəkət başda kənd təsərrüfatı, 
sənaye, ticarət sektoru olmaq üzrə digər sektorlar arasında da uyğun iş mühiti yaratmışdır. İqtisa-
diyyatdakı bu canlanma ölkələr üçün ən önəmli gəlir mənbəyinə və ictimai inkişaf vasitəsi halına 
gəlmişdir. 

Çöl zonalarını, kənd yerlərini özündə ehtiva edən təbiət turizmi, ekoturizm kimi yanında kənd 
təsərrüfatı turizmi ortaya çıxmışdır. Dünyadakı kənd təsərrüfatı turizmi ilə məşğul olanlar bu inkişaf 
qarşısında beynəlxalq sahədə bir araya gəlmişlər və təşkilatlanmışlar. Kənd təsərrüfatı daha şüurlu, 
daha düzənli və daha keyfiyyətli xidmət verən təbii və ekoturizmi də əhatələyən bir turizm növü 
halına gəlmişdir. Texnologiyanın inkişafı öz təsirini kənd təsərrüfatı turizmində də göstərir. Belə ki, 
turizmi özündə saxlayan təşkilati və yaradıcılıq işlərini dünyaya tanıtmağa imkan yaranır. 

Çox təbii haldır ki, kənd təsərrüfatı turizmində də gözlənilən standartların alınması çətin kimi 
görünə bilər. Amma turizm sektorunun sahib olduğu təcrübə və məlumat səviyyəsi bölgələrdə 
kənd təsərrüfatı turizmi təhsilinin verilməsi, səyahət və qonaqlama mövzusunda xidmət və məsu-
liyyətin qavranmasını təşkil etməklə asan inkişaf əldə etmək olar. 

Bir bölgədə turizmin inkişafının davam etməsi, o  bölgədəki qıt  qaynaqlara  istiqamətli  tələbi  
artırmaqdadır. Məsələn, torpağa olan ehtiyac artarsa nəticədə torpaq qiyməti yüksəlir. Bu vəziyyət-
də, az inkişaf etmiş bölgədə yaşayan yerli fermerlər və torpaq sahibləri əllərindəki torpaqları sat-
mağa başlayır. Qısa dövr üçün əhəmiyyətli və kifayət bir miqdarda qazanc göstərmələrinə qarşı, 
uzun dövrdə aşağı ödənişlə işə razı olurlar. Təbii ki, bu vəziyyət daha çox, turizm bölgəsindəki 
sözü gedən ərazi və torpaqlardan böyük gəlir və qazanc götürməyə çalışanların işinə yaramaqda-
dır. 

Son olaraq aqroturizm istiqamətində əsas üstünlük və faydaları aşağıdakı kimi səciyyələndir-
mək olar: 

Ekoloji faydaları - ətraf mühiti qorumaq, turistləri məlumatlandırmaq və onlara təbiətin gözəl-
liklərini təqdim etmək. 

Sosial-mədəni faydaları - kənddə ənənələri və irsi qorumaq, həmin adət-ənənələri turistlərə aşı-
lamaq, qonaqların xoş vaxt keçirməyini və əyləncəli bir şəraitdə fəaliyyətlə məşğul olmaqlarını 
təmin etmək. 

Aqroturizm ilə turistik mal və xidmət sektoru və bunların yan sektorları da inkişaf etməkdədir. 
İqtisadi faydaları - kənd əhalisinin həyat keyfiyyətini yüksəltmək, kəndlərə daha çox maraq 

yaratmaq, yerli iqtisadiyyatı dirçəltmək. 
Aqroturizm ilə təsərrüfat məhsuluna tələbi artırmaqla, bundan istehsal və istehsalçı müsbət is-

tiqamətdə təsirlənir. Bu turizm növünün inkişafından məşğulluq, əlavə gəlir, şəxsi gəlir, ictimai 
gəlirlər də müsbət istiqamətdə təsirlənir. 

Fermerlərə verdiyi faydalar - təsərrüfat sahələrində göstərdikləri fəaliyyətlərini yaxşılaşdırmaq, 
innovativ vasitələrdən istifadə etməklə kənd təsərrüfatı məhsullarından istifadə və ondan əldə olu-
nan mənfəətin həcmini artırmaq, yerli təsərrüfat mallarına qonaqların marağını artırmaq, fermer-
lərin sahibkarlıq ruhunu yüksəltmək və idarəetmə qabiliyyətini artırmaq. 

İctimaiyyət üçün faydaları - lokal xidmətlər və bizneslə bağlı əlavə gəlir mənbəyi yaratmaq, 
ənənəvi sahələri, sənətkarlığı, incəsənəti, adət-ənənəni qorumaq və unudulmasının qarşısını almaq, 
qonaqlara yeni iş imkanları təklif etmək və onları iş yerləri ilə təmin etməklə regionlarda iqtisa-
diyyatın canlanmasına və şaxələnməsinə müsbət təsir etmək, yerli biznesə investisiyalar cəlb et-
mək və s. aid etmək olar. Aqroturizm ilə aşağı qiymətə daha xoş vaxt keçirici (xüsusilə ailələr və 
uşaqları üçün) tətil imkanı yaradılır. Həmçinin, şəhər və çöl seqmentlərində yaşayanların həyat və 
davranışları arasındakı fərq əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmaqdadır. 
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Aqroturizmin inkişaf etdirilməsi və bu istiqamətdə tədbirlərin görülməsi əhəmiyyətli hesab edi-
lir. Respublikamızda aparılan aqroturizm sahəsindəki islahatlar və dövlət proqramları davamlı in-
kişafın əsas parametrlərinin müəyyən edilməsi, sosial-iqtisadi və turizm sektorunun dəstəklənməsi 
tədbirlərinin effektivliyini yüksəldir. Aqroturizm sektorunun inkişafının perspektivliliyinin təmin 
edilməsi istiqamətində proqnozların verilməsi daima diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 
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DÖVLƏTİN STRUKTUR SİYASƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Azərbaycan iqtisadiyyatının modernizasiya və rəqabət potensialının gücləndirilməsinin son nə-
ticələrinin, əhalinin həyat şəraitinin və səviyyəsinin yüksəldirilməsinin fundamental amillərindən 
bir qrupu iqtisadiyyatın “hansı” və “necə” strukturunun formalaşması ilə bağlıdır. İqtisad elminin 
əvvəlki aktual problemləri sırasına aid olan bu məsələ son onillikdə daha da aktuallaşmışdır. Bunu 
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şərtləndirən çeşidli səbəblər arasında Azərbaycanda struktur siyasətinin formalaşmasında nəzərə 
alınması zəruri olan və ya yan keçilməsi mümkün olmayan bir neçə cəhətin xüsusi vurğulanması 
məqsədəuyğundur. 

Problemin vacib cəhətlərindən biri bilavasitə xidmətlərin strukturunda radikal dəyişikliklərlə 
və xüsusilə də informasiyanın “struktur formalaşdırıcı” rolunun güclənməsi ilə bağlıdır. Belə bir 
fikir müzakirə orbitinə çıxarılmışdır ki, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişa-
fının bəlli bir mərhələsində, məsələn, ABŞ-ın şəraitində, istehsalın artımı, əmək məhsuldarlığının 
yüksəlməsi, inflyasiya və məşğulluq arasında fundamental əlaqələr transformasiyaya uğrayır. Bu 
tezis ətrafında müxtəlif səpkili fikirlər söylənilməkdədir. Lakin belə bir fakt məlumdur ki, ABŞ-
da 90-cı illərin ikinci yarısında əmək məhsuldarlığının artımının üçdə iki hissəsi informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı hesabına təmin edilmişdir. Bu, iqtisadiyyatın struktu-
runun ənənəvi xammal-resurslarının azalması və informasiya-resurslarının artması hesabına “yün-
gülləşməsini” ifadə edən göstəricidir. Ölkələrin rəqabət potensialını şərtləndirən əsas amillər 
“bloklarından” biri iqtisadiyyatın bu seqmentində formalaşır. 

İkincisi, güclənən qloballaşma milli (ölkəvi) iqtisadi “struktur formalaşdırma” prosesinin ümu-
mi və intensivləşən amilinə çevrilir. Eyni zamanda, xüsusilə keçid mərhələsində olan hər bir ölkə-
nin qloballaşma şəraitinə uyğunlaşması “yolu” iqtisadiyyatın restruktruzasiyasından keçir. Bu və 
ya digər ölkədə həmin prosesin necə dərk edilməsindən və dəyərləndirilməsindən asılı olmayaraq 
qloballaşma prosesi ardıcıl surətdə dönməz xarakter alır (ən azı mövcud təsəvvürlər baxımından). 
Bu məsələnin geniş yayılmış bəsitləşdirilmiş dəyərləndirilməsi bunun sadələşdirilməsinə gətirmir 
və buradan irəli gələn geniş problemlər spektrinin həllinə köməklik göstərmir. Həmin prosesin 
dönməzliyi nə qədər gerçəklikdirsə, ardıcıl inkişaf siyasəti həyata keçirən və keçirməyə cəhd gös-
tərən (xüsusilə keçid dövrü və inkişaf etməkdə olan) ölkələrin buna uyğunlaşması da bir o qədər 
zərurətdir. Bu tezisi Azərbaycana tamamilə şamil etmək olar. Məsələ ondadır ki, qloballaşma pro-
sesi özlüyündə bu prosesin “daşıyıcılara” və “uyğunlaşanlara” bölgüsünü aradan qaldırmır. Bu və 
ya digər ölkənin bu “bölgüdə” yeri dəyişə bilər. Lakin bütövlükdə götürüldükdə, həmin «bölgü» 
mövcud təsəvvürlər baxımından keçici xarakter daşımır. 

Hazırda “qloballaşmaya uyğunlaşma metodlarının” tərkibi və nomenklaturası geniş müzakirə 
olunur. İqtisadi baxımdan Azərbaycan üçün problemin bütün aspektləri aktualdır. Bunun mütləq 
“pozitiv” modelləri olmadığı kimi, mütləq “neqativ” modelləri də yoxdur. Bu sahədə səmərəli ad-
dımların atılması sistemli və ardıcıl seçimə bağlıdır. Bunun uçün miqyaslı araşdırmalar aparılmalı 
və variantlar hazırlanmalıdır. Həmin aspektlərin ən əsaslarından bir qrupu struktur siyasətində ifa-
də olunmalıdır. Məsələn, neft Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı, “struktur formalaşdırıcı”, qlo-
ballaşma şəraitinə uyğunlaşma və milli rəqabət potensialı amilidir. Bəlkə də bu amilin əhəmiyyəti 
və rolu (potensial rolu) hələ sistemli şəkildə kifayət qədər dəyərləndirilməmişdir. Buna baxmaya-
raq, həmin amillə məhdudlaşacaq bütün problemləri həll etmək mümkün deyildir. Ekspertlər tərə-
findən milli rəqabət qabiliyyətinin 400-ə yaxın meyarı müəyyənləşdirilmişdir və buna müvafiq 
surətdə də ölkələrin rəqabət reytinqi qiymətləndirilir. Təcrübə göstərir ki, rəqabət potensiallı iqti-
sadiyyatlar qloballaşma mühitinə səmərəli uyğunlaşır. Eyni zamanda qloballaşma şəraitinə uyğun 
laşan iqtisadiyyatlar rəqabət reytinqini yüksəldir. 

Üçüncüsü, keçən əsrin 30-cu illərindən dəbdə olan “yetişmək”, “çatmaq” (catch up) inkişaf 
modeli demək olar ki, artıq əks tərəflərdən dəyərləndirilməkdədir. Bu, əvvəla, onunla izah olunur 
ki, toplanmış təcrübələr və nəticələr (Avropa, Rusiya, Cənub-Şərqi Asiya) müxtəlif ümumiləşdir-
mələrə imkanlar açır. Məsələn, Cənub-Şərqi Asiyada 90-cı illərdə baş vermiş maliyyə-iqtisadi 
böhranın səbəbləri bilavasitə «yetişmək» modelinin təbiətindən irəli gəlməsə də, həmin böhran bu 
modelin daxilən məhdudluğunu üzə çıxardı. Digər tərəfdən isə, belə bir modelə praktiki maraq 
(bəlkə də bir çox hallarda kifayət qədər əsas olmadan) güclənməkdədir. Bu maraq nə qədər güclü 
olsa da, zəruri təminatlar (iqtisadi, maliyyə, intellektual, texniki) yaradılmadan həmin model asan-
lıqla ideoloji şüara çevrilir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının struktur strategiyasının formalaşmasında “yetişmək”, “çatmaq” in-
kişaf modelinin dəyərləndirilməsi inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan və keçid dövrü öl- 
kələri arasında fərqlərin (müəyyən vaxt meyarı nəzərə alınmaq şərtilə də) aradan qaldırılması ba- 
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xımından deyil, verilmiş (və ya təsəvvür olunan) imkanların faydalı istifadəsi baxımından dəyər-
ləndirilməsi, onların istifadə mexanizmlərinin müzakirəsindən daha aktualdır. Onillik təcrübə gös-
tərir ki, bu yönümlü müzakirələrin artımı ilə hazırlanmış real tədqiqat xarakterli təkliflər arasında 
böyük fərqlər var. 

İnkişaf etmiş ölkələr təkcə yüksək inkişaf səviyyəsinə nail olmamışlar və bunun tənzimləmə 
mexanizmləri sistemlərini də formalaşdırmışlar. Belə ki, hazırda ABŞ, Avropa Birliyi və Yaponi-
ya birlikdə dünya milli gəlirinin 62 faizinə malikdir. Onlar arasında dünya ticarətinin 80 faizi ger-
çəkləşir, həmin ölkələr beynəlxalq investisiyaların 85 faizini təmin edir, dünya intellektual poten- 
sialının 97 faizinə sahibdir və yüksək texnologiyalı məhsulların 90 faizindən çoxunu istehsal edir. 
Dünya iqtisadi, intellektual və texnoloji baxımdan iki qeyri-bərabər «məkana» bölünmüş və bu 
«məkanların» qarşılıqlı asılılığı olduqca qeyri-bərabərdir. Məsələn, Rusiyada, Qazaxıstanda və ya 
Azərbaycanda formalaşmış hər hansı bir şirkət müəyyən bazar seqmentində ABŞ şirkətlərinin 
güclü rəqibinə çevrilə bilər. Lakin Rusiya, Qazaxıstan və ya Azərbaycan iqtisadiyyatının ABŞ 
iqtisadiyyatının rəqibinə çevrilməsi ən azı mövcud təsəvvürlər baxımından qeyri-mümkündür. 

Dördüncü, iqtisadiyyatın struktur restruktruzasiya problemi daha çox (dünyanın müəyyən bir 
regionu baxımından) bazar islahatları ilə əlaqədar aktuallaşmışdır. Bu qrupa aid olan ölkələrin 
hamısında bazar iqtisadiyyatı islahatlarının fundamental prinsipləri eyni olsa da, islahat proqram-
larında “struktur” problemi olduqca müxtəlif «proporsiyalarda» təsbit olunmuşdur. Makro-ma-
liyyə sisteminin formalaşmasına yönəldilmiş, özəlləşdirmə və digər institusional islahat tədbirlərl 
fövqündə, sovet iqtisadi fikrində formalaşmış ənənəvi “struktur problemi” islahatların, xüsusilə, 
bu prosesin ilk mərhələsində, “arxa” plandakı məsələlər sırasına keçmişdir. Başqa sözlə, keçid 
dövrü ölkələrində iqtisadiyyatın restrukturizasiyası bazar iqtisadiyyatı sisteminin formalaşmasının 
zəruri tərkib hissəsi olsa da, heç də blitün ölkələrdə bu, islahat proqramlarının və ya tədbirlərinin 
tərkib hissəsi kimi təsbit (və ya kifayət qədər təsbit) olunmamışdır. 

Bunun yetərli dərəcədə olmasa da, zəruri izahı mümkündür. Rəsmiləşdirilmiş çərçivəyə salın-
masa da, hətta nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların ekspertləri səviyyəsində belə bir yanaşma geniş 
yayılmışdır ki, ən yaxşı struktur siyasəti (əsasən sahə prioritetləri baxımından) həmin siyasətin 
olmamasıdır. Bunun siyasi və ya metodoloji (həm siyasi və həm də metodoloji) prinsiplərdən və 
tələblərdən irəli gəlməsi məsələsinə varmadan, bazar iqtisadiyyatı gerçəklərinə və xüsusilə də ke-
çid dövrü ölkələrinin bazar iqtisadiyyatının “funksional imkanlarına” uyğun gəlmədiyini qeyd et-
mək lazımdır. Ümumi şəkildə götürüldükdə, struktur siyasətinin həyata keçirilib-keçirilməməsi 
müzakirə predmeti deyildir. Eyni zamanda, bunun hansı metodlarla həyata keçirilməsi həmişə həm 
iqtisad nəzəriyyəçilərinin və həm də siyasətçilərin müzakirəsindədir. Bu müzakirələr iki əsas xətt 
üzrə hazırda da davam etdirilir. Bir tərəfdən, iqtisad nəzəriyyəsi sistemində struktur probleminin 
dəyərləndirilməsilə bu dəyərləndirilmələrin gerçəkləşdirilməsi arasında fərqlər aradan qalxmamış 
və bu keçici xarakter daşımır. Digər tərəfdən, ölkələr arasında inkişaf modellərinə görə fərqlər 
olduqca əhəmiyyətlidir və bunun «struktur probleminin» əsaslarının formalaşmasında nəzərə alın-
maması qeyri-mümkündür. Əgər bütün ölkələr eyni iqtisadi inkişaf səviyyəsinə (bu, praktiki ba-
xımdan qeyri-mümkündür) yetişsələr belə, bütün ölkələr üçün mütləq universal inkişaf modelinin 
formalaşması gerçəklik xaricində olardı. Belə ki, inkişaf modelləri arasında fərqlər təkcə iqtisadi 
inkişaf səviyyələri arasındakı fəiqlərdən irəli gəlmir. 

Postsosialist ölkələrin hamısında bazar islahatlarının başlanması dövründə iqtisadiyyatın bəlli 
bir strukturu olmuşdur. Bu strukturun rekonstruksiyası, modernizasiyası özlüyündə planlı təsərrü-
fat sistemindən bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçidin “daxili məntiqi” baxımından, prinsip kimi 
bazar islahatlarının zəruri tərkib hissəsi olmaya bilər. Ancaq planlı təsərrüfat sistemində formalaş-
mış iqtisadiyyatın strukturu bazar məkanına uyğun olmadığı (bunun dərəcəsi müxtəlif ola bilər) 
və bazar islahatları həyata keçirildiyi dövrdə məqsədli struktur və restrukturizasiya tədbirləri həy-
ata keçirilmədiyi hallarda, bazar islahatlarının təsiri altında istər-istəməz iqtisadiyyatın restrukturi-
zasiyası baş verir. Heç də təsadüfi deyildir ki, keçid dövründə makroiqtisadi islahatlar, özəlləşdir-
mə, kiçik və orta sahibkarlığın (KOS-ın) inkişafı, qismən inhisarsızlaşdırma və sair bu kimi təd-
birlər iqtisadiyyatın restruktruzasiyasına da xidmət etmişdir. Bu islahatların və ya islahat tədbirlə-
rinin hər biri ayrılıqda iqtisadiyyatın restrukturizasiyası «metodu» kimi də dəyərləndirilə bilər. 
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Təcrübə göstərir ki, həmin metodların iqtisadiyyatın restrukturizasiyasına təsiri heç də həmişə göz-
lənilən nəticələr vermir. Məsələn, özəlləşdirmə dövlət əmlakının özəl mülkiyyətə verilməsi kimi 
reallaşdırıldıqda, həmin prosesdə hakimiyyət-mülkiyyət əlaqələrinin xüsusi formaları yarandıqda 
bu təsirin çərçivəsi son dərəcə məhdud olur. Buna görə də yuxarıda göstərilən hallarda restrukturi-
zasiyası siyasətinin “passiv” restrukturizasiya siyasəti kimi qiymətləndirilməsi daha məqsədə-
uyğundur. Burada diqqəti çəkən cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyatın restrukturiza-
siyası həmişə səmərəli və arzuedilən olmur. Ümumiyyətlə, bu məsələnin dəyərləndirilməsi son 
dərəcə “ixtilaflıdır”. Bir sıra keçid dövrü, xüsusilə postsovet ölkələrində milli-müstəqil dövlətlərin 
formalaşması və bunun nəticəsində iqtisadi məkanların dəyişməsi də özlüyündə təsirli “restruktri-
zasiya” amili rolunu oynamışdır. 
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İnsan resurslarının, kadr potensialının idarə edilməsi bəşəriyyətin yarandığı gündən paralel ola-

raq inkişaf etmişdir. İnsan resurslarının idarəedilməsi, firmanın ehtiyacına cavab verən kadrların 
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tapılması, inkişaf etdirilməsi, təhsilinin təmin edilməsi, qiymətləndirilməsi, əməkhaqqı ilə təmin 
olunması və mükafatlandırılması kimi əsas funksiyalarının yerinə yetirilməsində iş qüvvəsi ilə 
bağlı olan müxtəlif problemlərin həll edilməsi üçün müəssisə və təşkilatların daxilində bu bölməyə 
böyük ehtiyac vardır. 

Ümumiyyətlə, firma və müəssisələrin məqsədlərinə nail olmaq üçün düzgün planlaşdırılmış, 
seçilmiş və ixtisaslaşdırılmış insanları müəssisədə saxlamaq və məqsədyönlü şəkildə istiqamətlən- 
dirmək lazımdır. Bu fəaliyyətlər kadrların idarə edilməsinin ən vacib şərtlərindəndir. Müəssisə 
rəhbərləri insan resursları ilə bağlı olan siyasətin meydana gəlməsində bəzi ünsürlərin əhəmiyyə-
tinin artdığını artıq dərk etmişlər. Məsələn, işçilərin qorunması, onları düzgün qiymətləndirmək, 
həyat standartlarına uyğun əməkhaqqının verilməsi, yaradıcılıq sahəsində bəzi imtahanların veril-
məsi, işçilərin hər birinə qarşı eyni səviyyədə münasibət göstərilməsi və iş mühitinin rahatlığına 
nail olunması bu ünsürlərdəndir. Rəhbərlik dəyişiklikləri anında icra edən proaktiv strategiya və 
planların tam olaraq icrasına imkan yaradan idarəçilik fəaliyyəti nümayiş etdirirlər. 

Göründüyü kimi, əvvəlcə ehtiyaclara əhəmiyyət verildiyi halda, get-gedə insanlararası əlaqələr 
ön plana çıxmışdır. Bunun nəticəsində də Həmkarlar İttifaqına bənzər qurumlar (sendikalar) meyda-
na gəlmişdir. Bu hərəkat 50-ci illərə qədər zəif inkişaf etmiş, 70-ci illərdə isə fəaliyyətində bir dönüş 
yaratmışdır. Bu dönüşün meydana gəlməsinə səbəb olan amil, müəssisə və təşkilatlarda insanlara 
verilən qiymətin artırılması ilə əlaqələndirilir. Artıq insan müəssisə üçün bir resursdur, bir sərmayə-
dir. Onun müəssisədaxili fəaliyyətlərə etdiyi təsir qüvvəsi böyükdür. Ona görə də insan müəssisənin 
məqsədlərinə nail olmasında əsas faktordur. Bu çərçivədə hər bir işçinin müəssisə fəaliyyətinə etdiyi 
təsir qüvvəsi gücləndirilməli, daha effektli və məhsuldar iş rejiminə nail olunmalıdır. 

İnsan resurslarının məqsədəuyğun idarə edilməsi ilə müəssisə və təşkilatlar digər qurumlarla 
rəqabətdə müəyyən üstünlük əldə edə bilərlər. İşçilərlə bağlı qeydlər etmək, onların fəaliyyətlərini 
izləmək kimi bəzi tədbirlər həyata keçirilmişdir. Təşkilat üzvlərinin hər birinin açıq-aşkar müəy-
yən edilən məqsədlərə uyğun çalışmalarının təmin edilməsi, idarəçilik və idarəetmə funksiyaları-
nın əhəmiyyət qazanması və bu istiqamətdə həyata keçirilən inkişaf tədbirləri ilə sıx əlaqədardır. 
Texniki tərəqqi və demoqrafik dəyişikliklər insan resurslarına olan ehtiyacın müəyyən edilməsin-
də vacib şərtlərdən olduğunu təsdiq edir. İşçilərin sayı və qabiliyyətləri arasındakı bir mütənasiblik 
yaratmaq kompüter və digər texniki vasitələrin köməyi ilə işləmə prinsipi, texniki tərəqqinin inki-
şaf səviyyəsinə bağlıdır. 80-ci illərdən bəri "insan resurslarının idarə edilməsi" və müəssisələrdə 
bu bölmənin yaradılması artıq insanın varlığına verilən qiyməti daha da artırmışdır. İnsan resurs-
larının idarə edilməsi ilə bağlı nəzəriyyələrdə kadrlar ayrı-ayrı izah edilir. Hər bir işçinin müəssi-
səyə verdiyi faydanın maksimum səviyyəyə yüksəlməsinə çalışır. Buna görə də işçilərlə rəhbərlik 
arasında əlaqə yaradıcısı həyata keçirir. 

İnsan resurslarının idarə edilməsi firmanı, şirkəti rəhbərliyin ehtiyac duyduğu kadrlarla təmin 
etmək istiqamətində fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə əsaslanır. İnsan gücünə olan tələbat nəzərə 
alınır. Planlaşdırma, izləmə və nəzarət fəaliyyətləri burada daha çox əhəmiyyət kəsb edir. İnsan 
resursları ilə əlaqədar meydana çıxan problemlərin həll edilməsində məsuliyyət daşıyan şəxslər 
rəhbər işçilərdir. Rəhbər işçilərlə çalışanlar arasında əlaqələri inkişaf etdirmək vəzifəsini resursla-
rın idarəedilməsi departamentinin rəhbəri həyata keçirir. 

Bu rəhbər funksiyasını həyata keçirmək təşkilatı bütün varlıq olaraq ələ alır, məhsuldarlığın  
yüksəldilməsi istiqamətində fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün digər bütün departamentlərin rəh-
bərliyi ilə iş birliyi yaradır. İnsan resurslarının idarəedilməsi proaktivdir. Yəni, hadisələr cərəyan 
etməmişdən əvvəl planlar tərtib olunur və vəziyyətin təmin olunması istiqamətində tələblər hazır-
lanır. Ancaq iş qüvvəsinin idarə edilməsi isə reaktivdir. Hadisələr və problemlər meydana çıxdığı 
zaman onların həlli yolu axtarılır. Bu fərqliklər aşağıda daha aydın bir şəkildə izah edilmişdir. 

 

Cədvəl 1. 
 

 İnsan resrslarının idarə edilməsi 

 1. Birləşdrici, 2. Proaktiv, 3. Strateji, 4. Tələb 
diqqətə alınır, 5. Xidmət mərkəzi, 6. Hədəflər 
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Müəssisə daxilində işçilər mahiyyəti artıran bir amil olaraq qiymətləndirilməməli, əksinə, bir 
sərmayə kimi, yəni investisiya qoyulan bir resurs olaraq qiymətləndirilməlidir. Buna görə də insan 
resurslarının qiymətləndirilməsində əsas diqqət edilən fəaliyyətlər bunlardır: işçilərin seçilməsi, 
işgörmə qabiliyyətinin təyini, inkişaf və mükafatlandırma. 

Son illər peşə məktəblərinin sayı ilə yanaşı, peşə təhsili alanların da sayı aşağı düşmüşdür. Bu 
isə ixtisassız və müasir tələblərə cavab verə bilməyən kadrların artması deməkdir. Belə şəraitin 
yaranmasında firma və şirkətlərin də ciddi günahı vardır. Araşdırmalar göstərir ki, biznes struk-
turları kadrların hazırlığına vəsait xərcləməkdənsə, işçiləri tez-tez dəyişməyə üstünlük verirlər. 
İnsan kapitalının rentabelliyi ona çəkilən xərclərin dəyəri ilə ölçülür. Bu təkcə təhsil və peşə ha-
zırlığına sərf olunan xərclər deyildir, həmçinin təhsil dövründə itirilmiş əməkhaqqı xərclərini əhatə 
edir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, işçilərin ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi və 
peşə-ixtisas tərkibinin optimallığı bilavasitə insan kapitalına yönəldilən investisiyaların həcmin-
dən və səmərəliliyindən asılıdır. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, yeni texnika və texnologiyanın tələblərinə cavab verən kadrların 
hazırlanması və keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsi məhz fasiləsiz təhsil sisteminin köməyi ilə müm-
kündür. Qərb tədqiqatçıları uzun illər ərzində apardığı araşdırmalardan sonra, belə bir nəticəyə 
gəliblər ki, tam orta təhsili olan şəxslər natamam orta təhsillilərə nisbətən texnikanı 2 dəfə tez 
mənimsəməklə yanaşı, onların əmək məhsuldarlığı 20-30% yüksək olur. Bundan başqa, amerikan 
alimlərinin araşdırmalarına görə, ötən əsrin 80-90-cı illərində onların ölkəsində ən yüksək əmək-
haqqı 40% artdığı halda, ən az məvacib alan 10% azixtisaslı iş qüvvəsinin məvacibi cəmi 5% 
artmışdır. 

İnsan inkişafının qiymətləndirilməsində istifadə olunan 3 mühüm göstəricilərdən biri də (digər 
göstəricilər: doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu və adambaşına düşən ümumi daxili məhsuldur) 
məhz əhalinin təhsil səviyyəsidir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən 1975-ci ildə qəbul edilən 
“İnsan resurslarının inkişafı” konversiyasında da təhsilin inkişafına diqqət xüsusilə vurğulanır. 
Odur ki, Azərbaycanda da iqtisadiyyatın inkişafında ixtisaslı kadrların hazırlanması və onların sə-
mərəli idarə olunması xüsusi önəm kəsb edən məsələlərdən biridir. Bunun üçün isə firma və şir-
kətlər peşə məktəblərinin inkişafı ilə yanaşı, öz kadr potensialının mütəmadi hazırlıq kurslarında 
təhsil almasına şərait yaratmalıdırlar. Eyni zamanda işçilərin müasir texnika və texnologiyaya yi-
yələnməsi üçün onların xarici şirkətlərdə təcrübə keçməsinə nail olmalıdırlar. Müasir dövrdə yalnız 
geniş maliyyə imkanları olan deyil, yüksək səviyyəli, ixtisaslı kadr potensialına malik olan biznes 
strukturları rəqabətə tab gətirə bilir. Bunu dünyadakı qlobal maliyyə böhranı bir daha təsdiq etdi. 
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human resource management, finding, developing, providing education, evaluation, payment and 
remuneration of personnel that meet the needs of the firm. There are. 
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STRATEJİ BAXIŞIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ MİSSİYA HESABATININ  

TƏRTİB EDİLMƏSİ 
 
Müasir şəraitdə təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi və perspektiv inkişafının 

təmin edilməsi təşkilatlarda strateji idarəetmənin tətbiqindən,missiya və məqsədlərin müəyyən 
edilməsindən,xarici və daxili mühitin tədqiq olunmasından və baş verən dəyişikliklərin araşdırıl-
masından, alternativ strategiyaların seçilməsindən və reallaşdırılmasından əhəmiyyətli dərəcədə 
asılıdır. 

Strateji menecment müəssisənin idarə edilməsi prosesinin ilkin mərhələsi olaraq idarəetmənin 
bütün funksiyalarını özündə ehtiva edir.Yaxşı strateji idarəetmə müəssisəni gələcəyə istiqamətlən-
dirir,uzunmüddətli inkişaf istiqamətlərini və biznesdə öz mövqeyini müəyyən eməyə imkan verir. 
Strateji idarəetmənin nəticələri müəssisənin bazarda qazandığı mövqeyində və iqtisadi-maliyyə gö-
stəricilərinin uzunmüddətli meyillərində təzahür olunur. Müəssisənin strateji idarəedilməsi onun 
uzunmüddətli inkişafının təmin edilməsinin əsasıdır. Strateji idarəetmə təşkilatın missiyası,onun 
plan və proqnozlaşdırılmasının, məqsədlərinin, strategiyalarının təsərrüfatçılıq metodlarının və fun-
ksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Strateji idarəetmə dedikdə təşkilatın qarşısında duran 
məqsədlərə nail olmaq üçün spesifik strategiyaların işlənib hazırlanmasına yönəldilən idarəetmə qə-
rarlarının və praktiki hərəkətlərin məcmusu başa düşülür. Strateji idarəetmə strateji səviyyədə təşki-
latın idarə edilməsi problemləri ilə əlaqədar olan məsələlərin geniş dairəsini əhatə edir.Strateji ida-
rəetmə təşkilatda ardıcıl işlənmiş kompleks prosesdir. Bu prosesin əsas vəzifəsi təşkilatlarda yeni-
liklərin və dəyişikliklərin qaneedici dərəcədə təmin edilməsindən ibarətdir. Bu prosesin əsas elemen-
ti kimi təşkilatın strategiyası çıxış edir.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində işləyən hər hansı firma öz məh-
sullarının vaxtında satışını daim mənfəət təminatı kimi təmin etməyə çalışır. Bunun üçün o, a) baza-
rın konyunkturuna; b) rəqabətə; c) özünün resurs imkanlarına adekvat olan uzunmüddətli fəaliyyət 
proqramını işləyib hazırlayır. Bu cür proqram firmanın strategiyasını əks etdirir. 

Strategiya - mövcud imkanlarla qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaqdan ötrü firmaya zəruri 
olan uzunmüddətli hərəkətlərin ümumiləşdirici modelləridir. İqtisadi təşkilata şamil edildikdə, bu, 
onun başlıca məqsədlərinin və bu məqsədlərə nail olmanın əsas üsullarının məcmusudur. Firma fəa-
liyyət strategiyasını işləyib hazırlayarkən, fəaliyyətinin ümumi istiqamətlərini müəyyən edir.  
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Aşağıdakı sxem bankın Strateji Baxışının müəyyən edilməsi və Missiya Hesabatının tərtib  edil-
məsi prosesini təsvir edir: 

· strategiya və missiyanın müəyyən edilməsi; 
· strateji baxış missiya hesabatı işçi qrupunun yaradılması; 
· strateji planlaşdırma qrupu; 
· bazarların və şəraitin təhlil edilməsi. 
Müəssisənin Strateji Baxışı, müəssisənin sahibkarlarının razılaşdırılmış baxışıdır və aşağıdakı-

lara əsaslanır: 
a) orta və uzunmüddətli perspektivdə müəssisənin dəyərinin artırılmasına imkan yaradan ba-

zarda hədəflənən roluna və mövqeyinə; 
b) hədəflənən mövqeyə nail ola bilmək üçün lazım olan fəaliyyət və xüsusiyyətlərə. 
Müəssisənin bazarda hədəflənən rolu və mövqeyi aşağıda sadalanan bir neçə əsas biznes isti-

qamətləri çərçivəsində bankın prioritetlərinin müəyyən edilməsi yolu ilə təyin olunur: 
• müştəri seqmentləri: fiziki və hüquqi səxslər və ya ümumi istiqamətli müştərilər və sair; 
• təklif olunan maliyyə xidmətlərinin növləri: müəssisə hesablarının aparılması, fiziki və hüquqi 

şəxslərə kreditlərin verilməsi, mübadilə əməliyyatları, broker və sair xidmət növləri daxildir; 
• müəssisə əməliyyatlarının coğrafi dairəsi: müəssisənin, filialların, şöbələrinin və müəssisəni 

təmsil edən digər bölmələrinin (məsələn, mübadilə məntəqələrinin) faktiki yerləşdiyi yeri müəy-
yən edir; 

• digər şirkətlərin alınması, birləşmələr, qoşulmalar və ittifaqlar: müəssisəyə yeni müştərilər və 
xidmətlər gətirilməsi və potensial faydaları nəzərə alınmaqla həyata keçirilir; 

• maliyyələşdirmə mənbələri: əmanətlərin və hüquqi şəxslərin depozitləri kombinasiyası, müəs-
sisələrarası maliyyələşdirmə, istiqraz vərəqələrinin buraxılması və sair; 

• digər istiqamətlər: portfelin idarə edilməsiı, aktiv və passivlərin strukturu, tənzimləyici mühit, 
müəssisənin əməliyyatlarına və mövqeyinə təsir edən spesifik bazar şəraitləri. 

Strateji Baxışa müəssisənin hədəflənən mövqeyini müəyyən etməklə yanaşı, eyni zamanda 
müəssisənin bu mövqeyə nail olmasına imkan yaradan daxili və xarici faktorların başa düşülməsi 
də daxildir. Daxili faktorlara aşağıdakılar aid edilə bilər: 

• əsas müştəri seqmentlərinə xidmətlə əlaqədar müəssisənin səriştələrinin rəqiblərlə müqayisə-
də nisbi üstünlüyü; 

• seçilmiş maliyyə xidmətlərinin göstərilməsində müəssisənin mövcud təcrübəsinin rəqiblərlə 
müqayisəli nisbi üstünlüyü. 

Müştərilərə təklif olunan xidmətlərdə aşağıda göstərilən səbəblərdən yaranan nisbi dəyər 
üstünlüyü: 

- əməliyyatların həcmindən yaranan üstünlük; 
- təcrübənin üstünlüyü; 
- digər səbəblər. 
• alqı, birləşmə, qoşulma və ittifaqlar üçün namizədlərin seçilməsində və cəlb olunmasında 

müəssisənin digərlərə nisbətən üstünlüyü və sair; 
• digər oxşar faktorlar. 
Xarici faktorlara aşağıdakılar aid edilə bilər: 
• müəssisənin fəaliyyətində hədəflənən bazar seqmentlərində (xidmət və ya müştəri) digər 

banklara nisbətən daha sürətli inkişafı; 
• müəssisə tərəfindən əhəmiyyətli kimi müəyyən olunmuş bazar seqmentlərində rəqabətin nis-

bətən daha az olması; 
• xarici mühitin digər təsir faktorları. 
Müəssisənin Missiya Hesabatı onun Strateji Baxışının əsas prinsiplərinin qısa icmalıdır. Mis- 

siya Hesabatının layihəsi İdarə Heyətinin və Strateji Planlaşdırma Qrupunun birgə iclaslarında 
müzakirə edilir. Missiya Hesabatı müəssisənin imicinin müəyyən olunması və nüfuzunun artırıl-
ması üçün əsas yaradır. Missiya Hesabatı bir neçə məqsədlərə xidmət edir: 

• kənar tərəflər, o cümlədən potensial müştərilər, biznes partnyorları, rəqiblər və nəzarət orqan-
ları ilə münasibətdə müəssisənin imic və biznes üslubunu müəyyən edir; 
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• müəssisənin orta səviyyə rəhbərliyini və digər işçilərini müəssisənin əsas məqsəd və prinsip-
ləri ilə tanış edir, biznes qərarları qəbul etmək, davranış tərzini seçmək və dəyərləndirmək üçün 
istiqamətləndirici prinsiplərlə təmin edir; 

• müəssisənin korporativ mədəniyyətini yaratmaq və dəstəkləmək üçün baza kimi çıxış edir. 
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Резюме 

Бизнес-концепция - концептуальное описание ключевой бизнес-идеи, формата бизнеса. 
Концепция бизнеса является составной частью стратегии компании - той ключевой идеей, 
вокруг которой, и для которой подробно прописывается стратегия предприятия. Формально 
написанный документ позволяет прочитать и одинаково понимать его всем сотрудникам 
компании, которые должны быть знакомы с бизнес концепцией, в том числе это важно для 
вновь приходящих в организацию сотрудников. 

Формально написанный документ позволяет акционерам и топ-менеджерам контролиро-
вать деятельность организации, сравнивая запланированное и сделанное. Акционеры долж-
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Defining a strategic vision and compiling a mission report 

 
Summary 

Business concept is an idea for a business that includes basic information such as the service or 
product, the target demographic, and a unique selling proposition that gives a company an advan- 
tage over competitors. A business concept may involve a new product or simply a novel approach 
to marketing or delivering an existing product. Once a concept is developed, it is incorporated into 
a business plan. This deliverable deals with concepts and not processes. A business concept is 
closely linked to the processes required to achieve any kind of objectives. 
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AZƏRBAYCANDA TURİZMİN REGİONAL SAHİBKARLIĞININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 
Sahibkarlıq fəaliyyəti müasir şəraitdə dünya təcrübəsinə əsaslanan və iqtisadi stimullar üzərin-

də qurulan daxili və xarici potensialın istifadəsində sərbəstliyi, təşəbbüskarlığı təmin edən fəa-
liyyət dairəsidir. Sahibkarlığın regional aspektləri regionun iqtisadi və sosial potensialını iqtisadi 
dövriyyəyə cəlb etmək üçün yaradılan şəraitdən asılıdır. Regional ixtisaslaşma region marağı üzə-
rində, sahə ixtisaslaşması səmərəli istehsal, xidmət və gəlir gətirmək marağı üzərində, funksional 
maraqlar biznes fəaliyyəti üzərində, sahibkarlığın prioritetləri isə iqtisadi və sosial maraqlar üzə-
rində qurulur. Regionlarda sahibkarlığa dəstək dövlət proqramları, yerli proqramlar və fərqli sa-
hibkarlıq təşəbbüsü ilə formalaşır. Dövlət üçün sahibkarlıq fəaliyyəti 2 əsas meyardan asılı olaraq 
formalaşır: 

- bazarı, onun əmtəə və xidmət tələbatını ödəmək; 
- regionlarda maddi əmək potensialını səmərəli istifadə etmək yollarını təmin etmək.  
Sahibkarlığın regional, sahə və əhali problemləri qarşılıqlı əlaqədə idarə olunur. Sahibkarlığın 

turizm sahəsində inkişafı, dərinləşməsi bu sahənin sahələrarası rəqabət mühitində gəlirliliyi ilə 
ölçülür. Sahələrarası rəqabət hər bir sahənin əhatə etdiyi iqtisadi potensialını genişləndirir.  

Turizmdə sahibkarlıq yerli bazara hesablanmır, o həmçinin xarici bazarların istehlakçılar kimi 
cəlb edilməsinə və onların alıcılıq qabiliyyətindən istifadə motivinə uyğun olaraq istehsal etmək, 
xidmət yaratmaq strategiyası hazırlayır. Turizm bazarında sahibkarlıq birbaşa daxili və xarici şir-
kətlərin müqavilələri, əlaqələri ilə baş verir. Bununla yanaşı aralıq biznes fəaliyyəti ilə məşğul 
olan turist şirkətləri istehsalçı və istehlakçı arasında informasiya mübadiləsini, reklamı, mühafizə-
nin təşkili, nəqliyyat təminatı və digər servis xidmətlərini təşkil etmək funksiyasını öz üzərinə 
götürür. Beləliklə, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinə təşkilati quruluş olaraq istehsal, xidmət, 
servis şirkətləri və turist təşkilatlarını təmin edən sənaye, ərzaq, otel şirkətləri daxildir. Turizm 
saibkarlığının ümumi gəlirləri onun bölgüsü, yerli və dövlət orqanlarının ödəmələridir. Müasir 
şəraitdə sahibkarlıq fəaliyyəti vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilir və sosial müdafiə fondun-
da sosial vergilərin toplanması üçün fərdi uçot sistemi ilə hesaba daxil olur. Turizm fəaliyyətində 
ayrı-ayrı funksiyalar, vəzifələr, ödəmələr, öhdəliklər birbaşa və dolayısı yolla regionun sosial-icti-
mai həyatında iştirak etmək qabiliyyətini nəzərdə tutur.  

Əhalinin rifahının yüksəldilməsi yolları, onun maddi tələbatına yönəlməsi mənəvi tələbatın art-
masına təsir edir. Təcrübə göstərir ki, regionlarda əhalinin həyat səviyyəsi yüksəldikcə maddi tə-
ləbatın ödənilməsi ilə yanaşı turizm tələbatı da prioritet istiqaməti təşkil edir. Turizm məhsulunun 
qiyməti, onun xidmət şəraiti tələbatçıların tələbatının formalaşmasına təsir edir. ÜDM-in artımı 
turizmin inkişafına maddi əsas yaradır. Büdcədən ayrılan vəsaitlər, turizmdən tutulan vergilər, 
yaşlı kreditlər, xarici investorların turizmdə müştərək iştirakı bu sahənin inkişafına təsir edir. İn-
vestorlar xarici investorlara və respublikada sahibkarlıqla məşğul olan investorlara bölünür. İnves-
torların rəqabət mühiti şəraitində turizmə risk etməsi bu sahənin dövlət tərəfindən təminatçı kimi 
çıxış etməsi ilə bağlıdır. Təşkilati quruluş olaraq dövlət regionda digər sahələrin inkişafına da şə-
rait yaradır. Turizmin təşkilati problemləri regionlarda infrastrukturların inkişafına mülkiyyət for-
masından asılı olmayaraq yönəldilən kapitalla ölçülür. Belə ki, neft gəlirlərinin bir hissəsi müasir 
şəraitdə qeyri-neft sektoruna bölünür. Turizmin sahibkarlığı daxilində bir sıra vəzifələr bu sahənin 
imicini yaradır. Turizmin səmərəliliyinin təşkili onun davamlı, dayanıqlı və rəqabət mühiti şərai-
tində uzunmüddətli fəaliyyəti üçün baza yaradır. Turizm fəaliyyətinin regionlarda təşkili region 
tabeliyində olan resursların pullu ödəmələr yolu ilə istifadəsinə və onun təkrar istehsalına zəruri 
olan, lazım olan vəsaitlərin düzgün bölgüsünə yönəldilir. 

Turizm sferası sahibkarlığın inkişafı baxımından əlverişli, iqtisadi cəhətdən səmərəli sahədir. 
Regionlarda turizmin sahibkarlığı üçün ilkin potensial mövcuddur. Azərbaycan Respublikası 3 is-
tiqamətdə beynəlxalq səviyyəli yollarla əhatə olunur və bu yolların infrastrukturasının təzələnmə- 
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si, həmin yollar üzərində tikilən və tikiləcək rekreasiya obyektlərinin standartlara uyğun inki-
şafı bu sahələrdə kompleks sahibkarlıq mühitini yaradır. Regionlarda yay və qış turizm bazalarının 
yaradılması, müalicə və istirahət məqsədləri üçün turist bazaları, 2-3 günlük istirahət üçün göndə-
rişlə reallaşan turist bazaları daha əhəmiyyətlidir. Turizmin inkişafında sahibkarlıq fəaliyyəti qa-
rışıq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə də təmin olunur. Belə ki, regionların mövcud potensialının müxtəlif 
sahibkarlıq üzrə ixtisaslaşması, iş qüvvəsinin universal istifadə olunması sahibkarlığın artımına 
səbəb olur və regionlarda təbii sərvətlərin, dağ, meşə, dəniz təsərrüfatının, əhalinin şəxsi təsərrü-
fatının turizm sənayesində və turizm ərzağının istehsalında istifadə edilməsi şəhərlərə nisbətən 
daha üstün olur. Regionlarda turizm sahibkarlığı mövsümi xarakter daşıyır. Mövsümilik isə regi-
onların şəraitinin daima turizm dövriyyəsində turizm ehtiyatları kimi istifadə olunmasına gətirib 
çıxarır. Turizm məhsullarının regional xüsusiyyətləri, onun bazarı sahibkarlığın formalarını yara-
dır. Sahibkarlıq formaları sahibkarlıq məhsulunun çeşidini, keyfiyyətini formalaşdırır. Sosial və 
iqtisadi artım baxımından sahibkarlığa dövlətin təsiri xüsusi razılıqla mövcud olur. Sosial inkişaf 
baxımından proqram xarakterli region tədbirlərini həyata keçirmək üçün sosial yönümlü tədbirlər 
dövlətin əsas vəzifəsi kimi formalaşır: 

1. Uzaq dağ rayonlarında əhalinin məskunlaşması məqsədilə sahibkarlıq inkişaf etdirilir; 
2. Əhalinin məşğulluğu, onların təbii artımının təşkili üçün güzəştli kreditlər, maliyyə sanksiya-

ları, subsidiyalar tətbiq olunur. 
Turizmdə sahibkarlıq problemləri makroiqtisadi və sahədaxili ərazi problemlərinə bölünür və 

iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətləri çərçivəsində prioritet kimi formalaşır. Prioritet-
liyin zəruriliyi müxtəlif ölkələrdə müxtəlif mövqelərdən qiymətləndirilir: 

1. İqtisadi artımı təmin etmək baxımından potensial resurslar kimi formalaşdırılır; 
2. İqtisadiyyatın mövcud şəraitində ən səmərəli investisiya qoyuluşları, onların istifadəsinin 

əsas istiqamətləri kimi qəbul olunur, layihələşdirilir; 
3. Regionların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün bazarın və məşğulluğun doldurulması 

təminatı kimi istifadə olunur. 
Sahibkarlıq mikrosəviyyəli izah olunur. Belə ki,: 
-  gəlirlər formalaşır; 
-  müəssisənin davamlı inkişafı təmin olunur; 
-  müəssisədə işləyənlərin həyat səviyyəsi təmin olunur; 
-  regionların, şəhər əhalisinin təminat səviyyəsi yaxınlaşır. 
Turizmin səmərəliliyi onun xarici təzahürləri ilə qiymətləndirilir. Prioritetliyin arxasında 

subyektlər dayanır, turizm sahibkarları dayanır. Bu maraqların uzlaşması gəlirlərin ölçüsü ilə tə-
min olunur. Turizm gəlirlərinin regionda prioritet istiqamətdə bölgüsü dövlətin, regionun əhalisi-
nin payının səmərəli bölgü prinsipləri ilə müəyyən olunur. Dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarının, 
sahibkarların, yerli təşkilatların marağını təmin edən prioritetlər sistemi pilləvari ierarxiya struk-
turu kimi formalaşır:  

1-ci mərhələ - dövlət maraqları prioritetləri; 
2-ci mərhələ - region maraqları prioritetləri; 
3-cü mərhələ - əhalinin maraqları prioritetləri; 
4-cü mərhələ - turizm subyektinin maraqları prioritetləri. 
Hər bir subyekt ierarxiya strukturunda öz iştirak payı, risklərin bölgüsündə rolu və əldə olunan 

nəticənin mənimsənməsində ədalətli bölgü sistemi formalaşdırır. Buna görə də istənilən ierarxiya 
mərhələsində turizmin qərarlarının qəbulu digər mərhələ ilə tarazlaşdırılır, uyğunlaşdırılır və son 
dərəcədə səmərəlilik alır. Bu səmərəyə ümumiləşmiş səmərə deyilir. Turizm sferasında şəxsi ma-
raqlar, dövlət maraqları və ictimai maraqlar mövcuddur. Sahibkar dövlətin maraqlarını ödəmək 
üçün vergilər verməlidir, dövlət büdcəsinə ödəmələr etməlidir və yerli icra orqanlarının, bələdiyyə-
lərin zəruri resurslarını formalaşdırmalıdır. Sahibkar digər tərəfdən davamlı inkişaf etmək üçün öz-
lərinin perspektiv proqnozlarını və həmçinin əhalinin yaşayışı üçün zəruri olan resursları təmin et-
məlidir. Şəxsi maraqlar isə əməkhaqqı kimi işlə təmin olunmaq, sosial müdafiə olaraq həmin yaşay-
an ərazidə sosial infrastruktur obyektlərinin inkşafında müəyyən gəlir əldə etməlidir. Təcrübə göstə-
rir ki, turizm inkişaf edən regionlarda onun ətraf kənd və şəhər qəsəbələrində xidmət sferası, rekrea- 
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siya obyektləri əlavə iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxarır. Bu da öz növbəsində prioriet sahə kimi 
inteqral effekt yaradır. Faydalılıq hər bir subyektin çəkdiyi əmək məsrəfləri, xərc strukturu və fay-
dalılığa təsir edən elastiklik əmsalı ilə müəyyənləşir. Sahibkarlıq prioritetləri dəyişəndir, bazar dik-
təsi ilə və dövlət siyasəti ilə bağlıdır. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf layihələrində konseptual əsas 
olaraq turizm fəaliyyəti mütərəqqi və zəruri sahə hesab olunur və perspektivdə ölkə ehtiyatlarının 
əldə etdiyi gəlirlərin turizm potensialının dövriyyəyə daxil olması ilə inkişafın yeni trayektoriyasıdır. 
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Особенности регионального предпринимательства туризма в Азербайджане 

 
Резюме 

Предпринимательство - это сфера деятельности, основанная на мировом опыте в совре-
менных условиях и обеспечивающая свободу и инициативу в использовании внутреннего и 
внешнего потенциала на основе экономических стимулов. 
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Features of regional entrepreneurship of tourısm in Azerbaıjan 
 

Summary 
Entrepreneurship is a field of activity based on world experience in modern conditions and 

providing freedom and initiative in the use of internal and external potential based on economic 
incentives. 
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İXRAC OLUNAN MƏHSULLARIN SERTİFİKATLAŞDIRILMASINDA HACCP-NİN  

ROLU 
 
Məhsulların ixrac və idxalı mərhələsində bir çox prosedurlardan istifadə olunur. HACCP pro-

tokolundakı bəndlərin tələblərindən istifadə edərək bu prosesə tətbiq edə bilərik. 
İxrac və idxalda optimallaşdırma əldə etmək üçün bütün əlaqədar tərəflərin töhfəsi və əmək-

daşlığı bu qaydaların tətbiqi, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və sertifikatlaşdırma prosedurları ilə 
müəyyən texniki qaydalarla müəyyən edilir. 

İxracatımızın böyük bir hissəsinin həyata keçirildiyi inkişaf etmiş ölkələr, qida mənşəli xəstəlik-
lərin qarşısını almaq və istehlakçı sağlamlığını qorumaq üçün xüsusilə tez xarab olan məhsullar üçün 
HACCP istifadəsini məcburi edir və idxalında bu sistemi tətbiq edən şirkətlərə üstünlük verirlər. 

Bundan əlavə, 852/2004 saylı AB Direktivinin 5-ci maddəsi çərçivəsində, qida istehsalı ilə 
məşğul olan şirkətlər üçün HACCP tətbiqi məcburidir. Codex Alimentarius ilə paralel olaraq in-
kişaf etdirilən sistem, 01.01.2006 tarixindən etibarən kiçik müəssisələr də daxil olmaqla bütün 
müəssisələr üçün məcburi hala gəldi. Sözügedən direktivlə qida gigiyenasını təmin etmək məqsədi 
güdülür və bu sistem izlənmə və risk təhlili kimi məsələlərlə də uyğun olmalıdır. (1). ÜTT -nin 
Sağlamlıq və Fitosanitar Sazişi çərçivəsində səlahiyyətli qurum olan Qida, Kənd Təsərrüfatı və 
Heyvandarlıq Nazirliyi, Qida və Nəzarət Baş İdarəsi, HACCP istifadəsinin məcburi olduğu məh-
sullar üzərində lazımi nəzarəti həyata keçirir. 

1960-cı illərdə hazırlanmış Kritik Nəzarət Nöqtələrində Təhlükə Təhlili - HACCP ilk dəfə ABŞ 
kosmik proqramında astronavtlar tərəfindən istehlak ediləcək qidaların təhlükəsizliyini təmin et-
mək üçün istifadə edilmişdir. 1980-ci illərin sonlarına doğru HACCP mikrobioloji sahəsində qida 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi geniş vüsət almağa başladı. BMT və Ümumdünya Səhiyyə Təş-
kilatı tərəfindən 1993-cü ildə yaradılan Codex Alimentarius (Qida Kodeksi) Komissiyası, HACCP 
prinsiplərindən ibarət müxtəlif sistemlər tətbiq etmişdir. HACCP 7 hissədən ibarətdir: 

1. Qida məhsullarının potensial pozulmasının təhlili: məhsulun ola biləcəyi qüsurları aşkar et-
mək və növünə (bioloji, kimyəvi və ya fiziki) görə təsnif etmək; 

2. Kritik Nəzarət Nöqtələrinin Alınması: Xammaldan istehlakçının pisləşməsinə qədər olan 
mərhələlərdən hansının baş verə biləcəyini və kritik nəzarət nöqtələrini təyin etmək; 

3. Kritik Limitlərin Təyini: Zaman və temperatur vahidlərindən istifadə edərək məhsulun xarab 
olma həddindən kənarda qalacaq limitlərin müəyyən edilməsi; 

4. Kritik nəzarət nöqtələrini göstərən tətbiqlər hazırlamaq; 
5. Kritik hədləri aşdıqda, bunu düzəltmək üçün fikir mübadiləsi aparmaq; 
6. HACCP sisteminin tələblərindən biri olan sənədləşmə üçün təsirli bir qeydiyyat sisteminin 

hazırlanması; 
7. Bu sistemin düzgün işlədiyini yoxlamaq üçün müxtəlif prosedurların hazırlanması. 
İstehsal olunan məhsul sınaq laboratoriyalarına getdikdən sonra müxtəlif mərhələlərdən keçir. 

HACCP-nin bəndlərinə nəzər salsaq, 1, 3 və 6-cı bəndlərdə birbaşa sertifikatlaşdırmadan əvvəlki 
mərhələlərə toxunulur. Bu da o deməkdir ki, məhsulun sertifikatlaşdırılması mərhələsindən əvvəl 
HACCP təlimatları məhsulun sınağı zamanı öz əksini tapmışdır. (2). Ümumi olaraq qeyd edə bi-
lərik ki, bu 7 hissə sertifikatlaşdırma zamanı mühim yerləri tutur. 
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Для достижения оптимизации в экспорт и импорт, основание и дружба всех заинтересован-
ных сторон, применение этих оснований, оценка пригодности и процедуры сертификации. 

Страны, на долю которых приходится значительная часть нашего экспорта, извлекают 
выгоду из преимуществ системы, в частности, для того, чтобы бороться с продуктами пи-
тания и защищать надежность потребителей. 
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The role of HACCP in the certification of exported products 

 
Summary 

In order to achieve optimization in export and import, the foundation and friendship of all rele-
vant parties, the application of these grounds, the evaluation of suitability, and the certification 
procedures. 

The countries that have developed a large share of our exports are benefiting from the advantage 
of the system in particular in order to receive the food-based products and to protect the consumer's 
robustness. 
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SERTİFİKATLAŞDIRMA PROSESLƏRİNİN ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİ VƏ STRUKTURU 

 
Məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması müəyyən sistem çərçivəsində və seçilmiş 

sxem üzrə həyata keçirilir. Onun aparılma qaydası konkret sistemin qaydalarına uyğun müəyyən-
ləşdirilir. Lakin sertifikatlaşdırma prosesinin əsas mərhələləri  sertifikatlaşdırmanın  növündən və  
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obyektindən asılı olmayaraq dəyişir. Burada aşağıdakı beş əsas mərhələni göstərmək olar: 
1. Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi; 
2. Sertifikatlaşdırma obyektinin qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi; 
3. Uyğunluğun qiymətləndirilməsinin nəticələrinin təhlili; 
4. Sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi; 
5. Sertifikatlaşdırılmış obyektə müfəttiş nəzarəti. 
Sertifikatlaşdırmaya sifariş mərhələsində sifarişçi sertifikatlaşdırma üzrə orqanı seçir. Bu seçi-

lən orqan sifarişçini maraqlandıran obyektin uyğunluğunun qiymətləndirilməsini bacarmalıdır. Bu 
bacarıq sertifikatlaşdırma üzrə orqanın akkreditləşdirilməsi sahəsi ilə təyin edilir. Əgər verilmiş 
işi bir neçə sertifikatlaşdırma üzrə orqan apara bilərsə, onda sifarişçi onlardan hər hansı birinə 
müraciət edə bilər. Sifariş adətən sertifikatlaşdırma sistemində qəbul edilmiş forma üzrə göndəri-
lir. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan bu sifarişə baxır və öz qərarını sifarişçiyə göndərir. Sifariş üzrə 
qərar da müəyyən formaya malikdir.  

Sertifikatlaşdırma obyektindən asılı olaraq uyğunluğun qiymətləndirilməsi mərhələsi öz xüsu-
siyyətinə malikdir. Məhsul üçün bu mərhələ məmulatların nümunələrinin seçilməsi və identifikat-
laşdırılması və onların sınağından ibarətdir. Seçilən nümunələr istehlakçılara göndərilən məhsul 
kimi olmalıdırlar. Nümunələr hazır məhsuldan təsadüfi formada seçilirlər. Seçilmiş nümunələri 
seçilmə yerində əsas məhsuldan izolə edirlər, qablaşdırırlar, surğuclayırlar və ya möhürləyirlər. 
Nümunələrin saxlanmasının, daşınmasının və sınağa hazırlanmasının bütün mərhələlərində, həm-
çinin sınaq prosesində məhsulun normativ sənədində verilmiş tələblərə riayət olunmalıdır (1). Ser-
tifikatlaşdırma işlərinin gedişi zamanı nümunələrin hərəkətinin bütün mərhələləri jurnalda qeyd 
olunur və məsul şəxsin imzası ilə təsdiqlənir. 

Sınaq laboratoriyası və ya sertifikatlaşdırma üzrə orqan seçilmiş nümunələr dəstinə əlavə olaraq 
hər məhsul növündən nəzarət nüsxəsi kimi saxlanmaq üçün bir ədəd nümunə (tez xarab olanlardan 
başqa) daxil edə bilər. Bu nəzarət nümunəsinin saxlanma müddəti sertifikatın təsir müddətinə və 
ya məhsulun yararlılıq müddətinə uyğun olmalıdır. Bu müddət qurtardıqdan sonra nümunələr si-
farişçiyə qaytarılır. 

Sınaq üçün nümunələrin seçilməsi bir qayda olaraq sınaq laboratoriyası və ya onun tapşırığı ilə 
digər səlahiyyətli orqan tərəfindən həyata keçirilir. Sınağın iki və daha  çox sınaq laboratoriyala-
rında keçirildiyi hallarda nümunələrin seçilməsi sertifikatlaşdırma üzrə orqan tərəfindən həyata 
keçirilə bilər. Bu zaman zərurət yarandıqda sınaq laboratoriyaları nümunələrin seçilməsində iştirak 
edə bilərlər. 

Sertifikatlaşdırma üçün sınaqlar məhsulun normativ sənədlərində nəzərdə tutulmuş sınaqların 
aparılmasına akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyalarında aparılır. Səlahiyyətliliyə və müstəqilliyə 
akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyası olmadığı hallarda sertifikatlaşdırma məqsədi ilə sınaqlar 
ancaq səlahiyyətliliyə akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyalarında konkret məhsulun sertifikatlaş-
dırılması üzrə orqanın nümayəndəsinin nəzarəti altında aparıla bilər. Bu cür sınaqların obyektiv-
liyini sınaq laboratoriyası ilə yanaşı ona sınağın aparılmasını tapşırmış sertifikatlaşdırma üzrə or-
qan təmin edir. Bu halda sınaqların protokolu sınaq laboratoriyasının və sertifikatlaşdırma orqanı-
nın səlahiyyətli mütəxəssisləri tərəfindən imzalanır. 

Sınaq protokolları sifarişçiyə və sertifikatlaşdırma üzrə orqana təqdim edilir. Sınaq protokolla-
rının nüsxələri sertifikatın təsir müddətindən az olmayan müddətdə saxlanılır (2). Protokolların 
nüsxələrinin konkret saxlanma müddətlərini oxşar məhsulların sertifikatlaşdırma sistemində və sı-
naq laboratoriyasının sənədlərində müəyyənləşdirirlər. Bu, həmçinin məhsulun tələblərə uyğun 
olmadığına görə sertifikatın verilmədiyi hallara da aiddir. 
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Сертификация товаров и услуг проводится в определенной системе и по выбранной схе-

ме. Порядок его проведения определяется в соответствии с правилами конкретной системы. 
Однако основные этапы процесса сертификации различаются независимо от типа и объекта 
сертификации. 
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The main stages and structure of the certification process 

 
Summary 

Certification of products and services is carried out within a certain system and according to 
the selected scheme. The procedure for its conduct is determined in accordance with the rules of a 
particular system. However, the main stages of the certification process vary regardless of the type 
and object of certification. 

 
 

Kamil Arif oğlu İSMAYILOV 
dosent 

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, 
 

Kamil Mahir oğlu ÖMƏROV 
         magistrant  

Lənkəran Dövlət Universiteti 
 

BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ LAYİHƏLƏR ÜÇÜN PROBLEMLƏRİN SEÇİLMƏSİ 
METODİKASI 

 
Orta ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisi zamanı layihə metodundan istifadə şagird-

lərdə bilik və bacarıqların inkişafında təsirli bir vasitədir. Bu metod biologiyanın digər təbiət fən-
ləri ilə inteqrasiyası nəticəsində yeni bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına səbəb olur. Şa-
girdlərdə  yaradıcılıq bacarığının formalaşdırılmasına səbəb olan  layihə metodu bir çox şagirdin 
oxumaq, yaratmaq həvəsini artırmaqla yanaşı onlarda idraki fəallığı artırır.   

Layihə fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün müxtəlif strategiyalar mövcuddur. İlkin mərhələdə 
biologiya dərslərində layihə metodundan istifadə zamanı problemlərin seçilməsi metodikasını iş-
ləmək lazımdır.Tədqiqat işimizdə orta ümumtəhsil məktəblərində biologiya dərslərində layihə 
əsaslı mövzulara müraciət zamanı əsasən nəzərə alınmalı olan tədbirlər araşdırilib: 
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- ilk növbədə effektli əlaqə qura bilən,  əməkdaşlıq etməyi bacaran qruplar formalaşdırılmalıdır;  
- müəyyən problemin  həllinə yönəlmiş  layihə ideyasının  məhz şagird  qrupu tərəfindən veril-

məsinə nail olmaq;   
- layihənin effektli nəticələri üçün məqsəd və ona uyğun üsullar düzgün seçilməlidir;  
- layihənin icra planının mərhələlərinə uyğun məlumatların, hesabatların toplanmasına və 

müzakirəsinə nəzarət mexanizmi işlənməlidir; 
- tədris ilinin sonunda bütün layihə nəticələrinin təqdimat, sərgi və ya festival formasında    

nümayiş olunmasına rəhbərlik etmək lazımdır; 
- layihənin nümayişinə məktəbin idarə heyətinin, valideynlərin, regionun müəyyən istehsalat 

və ya innovasiya müəssisələrinin  nümayəndələrinin cəlb olunmasına çalışmaq lazımdır. 
 Layihələrin tətbiqi  ilə tədris olunan dərslər  daha maraqlı və yaddaqalan olur.Mövzuya uyğun 

olaraq Lənkəran şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci siniflərində “Zərərli vərdişlərə yox deyək”  
mövzusunun layihə əsasında öyrənilməsi həyata keçirilib. Bu layihə  şagirdlərin insan həyatında 
rastlaşdığı zərərli vərdişlər və onların törətdiyi fəsadlardan azad olmağın yollarını araşdırmaq 
məqsədi daşıyır. “Zərərli vərdişlərə yox deyək” layihəsi gənclərin zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdı-
rılması, eyni zamanda şagirdlərin bir-biri ilə və ətraflarında olan insanlarla ünsiyyət qurmaq vər-
dişlərinin formalaşdırılması məqsədi daşıyır [3]. Zərərli vərdişlərin insan həyatında təsirinin təcrü-
bələr, araşdırmalar vasitəsi ilə müəyyən olunmasından ibarətdir. Şagirdlər verilmiş layihə  işinə  2 
ay  müddətinə  hazırlıq görürlər. Şəkillər, video təqdimatlar şəklində mövzuya münasibətini bildi-
rirlər. Uşaqlarla aparılan araşdırmada hər il dünyada 5 milyondan çox insan nikotindən, 200 min-
dən çox insan narkotikdən, 2.1 milyon insan QİÇS-dən ölür. Nəticə budur ki, xoşbəxt ailə tablosu 
yaratmaq üçün həyatda mükəmməl rəssam olmaq lazım deyil, sadəcə normal şəxsiyyət olmaq ye-
tər [2]. Zərərli vərdişlər nəinki bizi, hətta sevdiklərimizi də faciəyə sürükləyir. Zərərli vərdişlərə 
yox deyək. Biologiya  dərslərində layihə əsaslı dərslərin qurulması üşün müəyyən olunmuş məz-
mun xətlərinə uyğun standartlar və təlim nəticələri saxlanılmalıdır. I və II yarımili əhatə edən  təd-
ris vahidlərinin mövzularına uyğun 1və ya 2 layihə işlənilə bilər. Biologiya dərslərinin problem 
həllinə yönəlmiş layihə əsaslı qurulması şagirdlərin biologiya fənninin həyata daha yaxın tərəflə-
rini aşkarlamaya gətirib çıxarır. Layihə sinifdə və dərsdənkənar işlərdə tətbiq oluna bilər. Əsasən 
şagirdlərin öz məqsədlərinə çatmasına yönəldilməli və onlarda çox sayda bacarıq və qabiliyyət 
formalaşmasına xidmət etməlidir. Layihə təlimin məzmunudur. İnsan fəaliyyətinin müasir sahələri 
yaradıcı işlər üzərində qurulub[1]. Apardığımız müşahidələr göstərdi ki, layihəyə əsaslanan öy-
rənmə, şagirdlərdə mənimsəmə keyfiyyətini artırır, çünki: 

- fərdi inkişafa səbəb olur; 
- özünü motivasiyaya, özünə inama səbəb olur; 
- öz əməyinin məhsulunu görən şagirdlərə məmnunluq hissini artırır. 
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Резюме 

Использование проектного метода в преподавании биологии в общеобразовательных 
школах является эффективным инструментом развития знаний и навыков у учащихся. Этот 
метод приводит к формированию новых знаний, навыков и привычек в результате интегра-
ции биологии с другими естественными науками. Метод проекта, который приводит к фор-
мированию у студентов творческих способностей, не только увеличивает желание многих 
студентов читать и творить, но и повышает их познавательную активность. 
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Methods of problem selection for projects in biology classes 
Summary 

The use of the project method in the teaching of biology in general education schools is an 
effective tool for the development of knowledge and skills in students. This method leads to the  
formation of new knowledge, skills and habits in the integration of biology with other natural 
sciences. The method of the project, which leads to the formation of students' creative abilities, 
not only increases the desire of many students to read and create, but also increases their cognitive 
activity. 
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ABŞERON YARIMADASI TORPAQLARININ KEYFİYYƏTİNİN  
YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN EKOLOJİ-MELİORATİV METODLARIN TƏTBİQİ 
 
Zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan Abşeron yarımadasında neft və qaz hasilatı ta-

rixi çox qədimlərə gedir. Uzun dövrlər ərzində yarımadada karbohidrogen hasilatı əsasən, primitiv, 
çox sadə mexaniki vasitələrlə həyata keçirilmişdir ki, bu da iqtisadi və ekoloji zərər və zədələrin 
yaranmasına səbəb olmuşdur. 

XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq karbohidrogen hasilatına sənaye texnologiyalarının tətbiqi 
neftin həcminin artırılmasına, mədənlərin sayının çoxaldılmasına  və daima  artan  tələbatın  daha  
effektli təmininə imkan yaratmışdır. 

Qeyd edək ki, neft hasilatı ikinci dünya müharibəsi dövründə özünün  ən  yüksək  səviyyəsinə  
çatmış, uyğun olaraq mədənlər daha geniş əraziləri əhatə etmiş, çoxu isə kənd təsərrüfatlı təyinatlı 
torpaq sahələrində yaradılmışdır. Son statistik məlumata görə Abşeron yarımadasında neftlə çirk-

lənmiş torpaqların sahəsi ümumi ərazinin 10%-ni (20-22 min ha) əhatə edir. 
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Bununla bərabər, Azərbaycan Respublikasının istehsal müəssisələrinin 70%-nin Abşeron yarı-
madasında yerləşməsi, adanın yarımsəhra iqlim tipinə aid olması çirklənmiş torpaqların özünütə-
mizləmə və bərpa potensialını çox aşağıya endirmişdir. 

XIX əsrin birinci onilliyində Abşeron yarımadası torpaqlarının ekoloji problemləri aşağıdakı 
kimi qiymətləndirilmişdir: qənaətbəxş sahələr təxminən13925 ha, (~6%), mübahisəli (torpaq 
örtüyü zəif pozulmuş) sahələr 82000 ha, (~40%), böhranlı (torpaq örtüyü məhv edilmiş, relyefi 
dəyişmiş) sahələr 54925 ha, (~28%) həddindədir. Fəlakət həddində olan, yəni landşaftın bütün 
elementləri dəyişmiş, lantşaftdaxili əlaqələri pozulmuş sahələr isə 15725 ha (~7%) çatmışdır. [1] 

Yuxarıda qeyd edilənlər ölkənin inkişafında əhəmiyyətli yeri olan, yüksək əhali sıxlığı və məh-
dud torpaq ehtiyatları ilə xarakterizə olunan Abşeron yarımadası torpaqlarının müxtəlif meliora-
siya və rekultivasiya metodları ilə bərpası və keyfiyyət parametrlərinin mövcud standartlara ya-
xınlaşdırılması aktual elmi-praktiki məsələ kimi qarşıya qoyulur. 

Bu baxımdan, 2006-2010-cu illərdə Abşeron yarımadasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılma-
sı məqsədilə dövlət proqramının icrasının çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Belə ki, bu proqrama 
uyğun olaraq, Bibiheybət, Binəqədi, Ramana, Qala və yarımadanın digər yerlərində neftlə çirklən-
miş torpaqların meliorasiya və rekultivasiyası, abadlaşdırma tədbirləri həyata keçirilmiş, yaşıllıq-
lar salınmışdır. Bu istiqamətdə işlər indi də davam etdirilir. [2] 

Abşeron yarımadası torpaqlarının neft hasilatı ilə bağlı olan ikinci ciddi ekoloji problemi yarı-
madanın bir çox yerlərində yeraltı mineral qrunt sularının səviyyəsinin yüksəlməsi və nəticədə 
torpaqların qismən şoranlaşmasıdır. Bu prosesdə əsasən sızma suları, təbəqəarası sular, mədən və 
məişət tullantı suları iştirak edir. Bununla bərabər, 1976-1993-cü illərdə Xəzər dənizinin səviyyə-
sinin 2.0 metrdən çox qalxması prosesi sürətləndirmiş və dərinləşdirmişdir, belə ki, su səviyyəsinin 
yüksəlməsi qrunt sularının minerallığını da xeyli artırmışdır. 

Abşeron yarımadasının əsasən şərq hissəsində qrunt sularının səviyyəsinin yer səthinə çox ya-
xın yerləşməsi (0,5-1,5 m) ~ 5000 ha torpaq sahəsinin bataqlıqlaşması, şoranlaşması və yararsız 
hala düşməsində əsas rol oynamışdır. [3] Bu  ərazilərdə şorakətləşmiş torpaq sahələrinin mövcud-
luğu da qeyd olunmuşdur. 

. Qismən şorlaşmış həmin torpaq sahələrində şorlaşmanın növü xlorlu-sulfatlı-natriumlu və sul-
fatlı-xlorlu-natriumludur. Udulmuş natriumun miqdarı 10-30 faiz arasında dəyişir. Odur ki, Abşe-
ron yarımadasında neftlə çirklənmiş torpaqların tam sağlamlaşdırılması üçün rekultivasiya tədbir-
ləri ilə yanaşı, qismən şorlaşmış ərazilərdə meliorasiya tədbirləri də həyata keçirilməli, torpaqların 
su-duz rejimi tənzimlənməli, kənd təsərrüfatı məqsədli sahələrdə isə mütərəqqi suvarma üsulların-
dan (damcılarla, yağışyağdırma və s.) istifadə edilməsi nəzərdə tutulmalıdır. [3] 

Ümumuyyətlə neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası ilə bağlı dünya təcrübəsi nisbətən 
azdır və əsasən 1990-cı illərdən sonrakı dövrə aiddir. Buna baxmayaraq bu istiqamətdə torpaqların 
bərpası üçün neft hasilatı həyata keçirən dünya ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda müxtəlif 
rekultivasiya üsulları və texnologiyaları hazırlanmışdır. 

Yerli təbii şəraitdən, neftin növündən, çirklənmənin dərəcəsindən asılı olmaqla fiziki-kimyəvi, 
kimyəvi, termik, bioloji, biotexnoloji və digər rekultivasiya və meliorasiya üsullarının tətbiqini 
misal göstərmək olar. 

Çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq neftlə çirklənmiş torpaqların fiziki-kimyəvi rekultivasiya 
üsulu ilə təmizlənməsi bir neçə ardıcıl texnoloji proseslərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 
Belə ki, yüksək dərəcədə neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası zamanı çirklənmiş torpaq-
qrunt qatı müvafiq maşın və mexanizmlər vasitəsilə çıxarılaraq, torpaqtəmizləyici qurğuların ya-
nına daşınır. Burada çirklənmiş torpaq-qrunt kütləsi stasionar və səyyar təmizləyici qurğular vasi- 
təsilə iri hissəciklərdən təmizlənərək, yuyulmaq üçün qarışdırıcı kameraya ötürülür və orada 
yüksək təzyiqdə  vurulmuş səthi aktiv maddə qarışdırılmış su ilə yuyulur. Sonrakı mərhələlərdə 
müxtəlif nasos qurğularından, hidrosiklonlardan, buxar qurğusundan, titrəyici ələklərdən, konve-
yerlərdən, müəyyən tutumlu çökdürücülərdən, neft və təmiz su üçün çənlərdən və s.istifadə olunur. 
Nəticədə təmizlənmiş torpaq-qrunt kütləsi təkrar gətirildiyi yerlərə aparılıaraq, sahələrə yayılır və 
istismar üçün əlverişli vəziyyətə salınır. 
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Nisbətən az çirklənmiş sahələrdə tətbiq edilən bioloji rekultivasiya üsulunda əsas prinsip nefti 
parçalayan mikrob koloniyalarının verilməsi nəticəsində onun mikroflorasının aktivləşdirilməsi-
nin təmin edilməsidir.  

Biotexnoloji rekultivasiya üsulunda isə torpaqların tərkibindəki çirkləndiriciləri parçalamaq qa-
biliyyətinə malik olan mikroorqanizmlərdən istifadə olunur. 

Yerli təbii şəraitdən, çirklənmə dərəcəsindən və torpaq sahələrinin təyinatından asılı olaraq gös-
tərilən rekultivasiya üsullarının hər biri ayrılıqda və ya bir neçəsi qruplaşdırılmış şəkildə tətbiq 
oluna bilər. 

Torpaqların remediasiyası və rekultivasiyası əsasən texniki və bioloji mərhələdən ibarətdir. Bi-
rinci texniki mərhələdə qəbul edilmiş rekultivasiya üsullarının tətbiqi ilə çirklənmiş torpaqların bir 
faizə qədəri təmizlənir, ikinci bioloji mərhələdə isə torpağın tərkibindəki qalıq neftin miqdarı ekoloji 
təhlükəsizlik dərəcəsinə qədər azaldılır və öz-özünü idarə etməyə malik olan ekosistem yaradılır. [4] 

Əvvəldə qeyd edildiyi kimi Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş və qismən şorlaşmış tor-
paqların tam yararlı hala salınması üçün rekultivasiya tədbirləri ilə yanaşı, həm də meliorasiya 
tədbirləri həyata keçirilməli, torpaqların münbit qatında normal su-duz rejimi yaradılmalıdır. Bu 
məqsədlə Abşeron yarımadası üzrə su-duz rejimi pozulmuş ərazilərdə su balansına daxil olan əsas 
elementlər atmosfer yağıntıları, kondensasiya suları, ümumi buxarlanma suları, kənd təsərrüfatı 
bitkilərinə verilən vegetasiya suvarma normaları, Abşeron kanalı sistemlərindən olan sızma itki-
lərinin həcmi, neft-mədən sularından ayrılan sızma itkilərinin həcmi, yaşayış məntəqələrindən ay-
rılan su itkiləri, göllərə və Xəzər dənizinə axan qrunt sularının həcminin dəqiqləşdirilməsi istiqa-
mətində tədqiqatlar aparılmalı, tətbiq ediləcək drenajın texniki göstəriciləri təyin edilməlidir. Bu-
nunla yanaşı qismən şorlaşmış torpaqların yararlı hala salınması üçün şorlaşma dərəcələrinə uyğun 
yuma normaları təyin edilməli və yuma işləri həyata keçirilməlidir. 
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Summary 

The article is devoted to the analysis and generalization of some effective recultivation and 
remediation methods used to improve the quality of the soils of the Absheron Peninsula. Separa-
tely, information was provided on the oil pollution and reclamation status of the peninsula's soils, 
and reclamation methods for cleaning saline soils were indicated. 
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METROLOJİ EKSPERTİZANIN VƏZİFƏLƏRİNİN TƏHLİLİ 

  
Metroloji ekspertiza - ölçüləcək parametrlərin seçilməsi, dəqiqlik normalarının müəyyən edil-

məsi, məmulatların işlənməsi, hazırlanması, sınagı, istismarı və təmiri proseslərinin texniki məsə-
lələrinin həllinin təhlili və qiymətləndirilməsidir. 

Texniki sənədlərin metroloji ekspertizasının məqsədi hər bir müəssisə, sahə daxilində və bütöv-
lükdə xalq təsərrüfatında ölçmələrin vəhdətinə və tələb olunan dəqiqliyinə nail olmaqdan, verilmiş 
keyfiyyət göstəricilərini təyin etmək və məhsul istehsalının səmərəliliyinə nail olmaq üçün vacib 
baza yaratmaqdan ibarətdir. Metroloji ekspertiza məhsulun işlənib hazırlanmasının ilk mərhələlə-
rində aparıldıqda daha səmərəli olur. Yalnız bu zaman o, iqtisadi səmərə yarada bilir. Sonrakı 
mərhələlərdə aparılan ekspertiza maddi itkilərə səbəb olur, çünki bu zaman aşkar edilmiş çatış-
mazlıqları aradan qaldırmaq üçün əlavə maddi vəsait və əmək sərfi tələb olunur. 

Yaradılan məhsulun metroloji təminatı sahəsində tətbiq olunan texniki məsələlərin vaxtında 
həll olunması optimal variant seçməyə imkan verir, zəruri ölçmə metod və vasitələrinin hazırlan-
masına sifariş verməyə şərait yaradır. 

Geyim istehsalı müəssisələrində metroloji nəzarətin müxtəlif formaları istifadə olunur. Onlar-
dan biri texniki sənədlərə metroloji özünənəzarət metodudur ki, bu da konstruktorlar və ya texno-
loqlar tərəfindən həyata keçirilir. Bir qayda olaraq bütün çertyojların və sxemlərin normonəzarəti 
aparılır. Çox hallarda metroloji normonəzarət standartlaşdırma, unifikasiya, texnolojilik səviyyə-
lərinə nəzarət ilə birgə aparılır. Metroloji normonəzarət hər bir konstruktor və texnoloji şöbədə və 
ya bütövlükdə müəssisədə təşkil oluna bilər. 

Geyim istehsalı müəssisələrində metroloji ekspertiza zamanı aşagıdakılar müəyyən edilir: 
1. Məmulatın ölçülən parametrlərinin seçilmiş nomenklaturasının kifayətlilik və iqtisadi səmə-

rəlilik nöqteyi-nəzərindən məqsədəuyğunluğu; 
2. Ölçülən parametrlərin nomenklaturasının əməyin mühafizəsi, ətraf mühitin qorunması, 

əməyin təhlükəsizliyi nöqteyi-nəzərindən kifayət edib-etməməsi. 
3. Sənəddə ölçmə vasitələrinin dəqiqlik xarakteristikalarına qoyulan tələblərin tam və düzgün 

olması; 
4. Təklif edilmiş ölçmə vasitələrinin oxşar (analoji) vasitələrlə əvəz olunmasının mümkünlüyü; 
5. Fiziki kəmiyyətlərin terminlərinin, adlarının və işarələrinin düzgün tətbiq olunması; 
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6. Standartlaşdırılmış və ya attestasiya olunmuş ölçmə metodikalarının olması və tətbiqi; 
7. Ölçmələrin yerinə yetirilməsi şəraitinə qoyulan tələblərin düzgünlüyü; 
8. Ölçmə proseslərinə və eksperimental nəticələrin işlənməsi alqoritminə qoyulan tələblərin 

əsaslılığı. 
Metroloji ekspertiza cizgilərı, texniki izahat, texniki şərtlər, sınaqların proqram və metodikası, 

istismar və təmir sənədləri, spesifikasiya, marşrut və əməliyyat kartaları, texnoloji təlimatlar, tər-
tibatların cədvəli, texnoloji sənədlərin spesifikasiyası texnoloji proseslərin kartası üzrə aparıla bi-
lər. Ekspertiza həmçinin ölçmələrin aparılma metodikası, elmi-texniki hesabatlar, məhsulun key-
fiyyət səviyyəsi və keyfiyyət kartası və s. üzrə də aparılır. Bir qayda olaraq metroloji ekspertiza 
sənədlərin işlənib hazırlanma prosesində metroloji təminat məsələlərinin tam həll olunmayan ha-
lında aparılır. Bəzi hallarda sənədlər çox dəqiqliklə işləndikdə də metroloji ekspertiza aparılır.  

Metroloji ekspertiza iki mərhələdə aparılır. Birinci mərhələdə sənədlərin ekspertizası onların 
əslini çoxaltmaya verməzdən qabaq bu sənədləri işləyib hazırlayan və yoxlayan imzaladıqdan son-
ra aparılır. İkinci mərhələdə sənədin hazırlanması və istifadə edilməsi üçün cavabdeh olan bütün 
şəxslər onu imzaladıqdan sonra ekspertiza aparılır. Ekspertizadan keçmiş sənədlər ekspert tərəfin-
dən imzalanır. Metroloji ekspertizanın nəticələri ekspert rəyində göstərilir. 

Sənədlərin metroloji ekspertizası zamanı bir neçə vacib məsələlərin həlli yoxlanılır. Məsələn, 
məmulatın layihələndirilməsi üçün texniki tapşırıgın, onun eskiz və layihə sənədlərinin eksperti-
zası zamanı aşagıdakılar yoxlanılır: 

1. Məmulatın keyfiyyətini və işin səmərəliliyini təmin etmək məqsədi ilə ölçülən parametrlərin 
optimallılığı; 

2. Məmulatın ölçülərinin və digər parametrlərinin olması; 
3. Məmulatın parametrlərinə seriyalı buraxılan və standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələri ilə nə-

zarət etməyin mümkünlüyü; 
4. Məmulatın istehsalı, sınagı, istismarı və təmiri proseslərində lazımi parametrlərə nəzarət 

üçün onun konsruksiyasının yararlılığı; 
5. Ölçmə vasitələrinə (o cümlədən standartlaşdırılmayan) və ölçmələrin yerinə yetirilmə meto-

dikalarına tələblərin dolgun və düzgün olması. 
Texniki şərtlərin ekspertizası zamanı aşağıdakılar yoxlanılır: 
1. Məmulatın ölçülərinin və onların meyillənmələrinin məmulatın layihələndirilməsi üçün olan 

texniki tapşırıqda verilmiş tələblərə uyğunluğu; 
2. Məmulata nəzarət üçün lazımi metodların, ölçmə vasitələrinin və texnoloji avadanlıqların 

(stendlərin, cihazların, tərtibatların, alətlərin və s.) seçilməsinin düzgünlüyü; 
3. Məmulatın nəzarətə hazırlanması üzrə tələblərin düzgün qoyulması. Nəzarət dedikdə sınaq, 

analiz, ölçmələr nəzərdə tutulur. Bu tələblərdə məmulatın və zəruri ölçmə avadanlıqlarının nəzarət 
üçün hazırlanması haqqında məlumatlar vardır; 

4. Məhsulun xarakterindən asılı olaraq nəzarətin növlərinin və həcminin (məsələn, tipli, təhvil-
təslim, dövri sınaqlar, istehsala ötəri nəzarət, həmçinin etibarlılığa sınaq) və onun aparılma döv-
riliyinin düzgün təyin edilməsi; 

5. Nəzarət əməliyyatlarının ardıcıllıgı, onların şərhi və aparılma qaydalarının düzgünlüyü; 
6. Fiziki kəmiyyətlərin və onların vahidlərinin adlarının və işarələrinin düzgünlüyü. 
Metroloji ekspertiza nəticəsində konstruktor və texnoloji sənədlərdə dəyişikliklər tələb olunur-

sa, bu, ekspert rəyində şərh olunur. Konstruktor və texnoloji sənədlərdə dəyişikliklər qəbul olun-
muş qaydaya əsasən aparılır. 

Ölçmə vasitələrinə aid texniki sənədlərin ekspertizası texniki tapşırıgın razılaşdırılması və döv-
lət qəbul sınaqlarının proqramının təsdiq olunması zamanı aparılır. Ekspertizanın əsas məqsədlə-
rindən biri  ölçmə vəhdətinin və tələb olunan dəqiqliyin təmin edilməsidir.  Bundan başga onun 
məqsədlərinə aiddir: 

- ölçmə vasitələrinin normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalarının ölçmə texnikasının müasir 
səviyyəsinə uygunlugunun qiymətləndirilməsi; 

- ölçmə vasitələrinin işlənməsinə, hazırlanmasına və istismarına sərf olunan xərclərin azaldıl-
ması; 
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- yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitələrinin metroloji təminatının yoxlanması, yoxlama vasitə-
lərinin və ölçmə vasitələrinin yoxlanması (attestasiyası) üzrə normativ-texniki sənədlərin eyni 
vaxtda yaradılmasına tələblərin irəli sürülməsi. 

Texniki tapşırıgın işlənib hazırlanma və razılaşdırılma mərhələlərində metroloji ekspertizanın 
aparılma zərurəti ölçmə vasitəsini işləyib hazırlayan şəxs tərəfindən təyin edilir. Texniki tapşırığın 
ekspertizasında aşagıdakılar müəyyən edilir: 

1. Texniki tapşırıgın məzmununun qoyulmuş tələblərə uyğunluğu; 
2. Texniki tapşırıqda ölçmə vasitəsinə və onun metroloji təminatına zəruri tələblərin olması, o 

cümlədən metroloji xarakteristikalara, standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinə, qabarit ölçülə-
rə, istismar şəraitlərinə, etibarlılıgına, texnolojiliyinə, estetik və orqonomik göstəricilərə, patent 
təmizliyinə, sınaq növlərinə və s.; 

3. Texniki tapşırıgın tələblərinin mövcud standartlara və digər normativ-texniki sənədlərə uy-
gun olması; 

4. Yeni işlənib hazırlanan ölçmə vasitəsinin mövcud yoxlama sxeminə uygun olması; 
5. Normalaşdırılan metroloji xarakteristikalara qoyulan tələblərin optimallılıgı və bu xarakte-

ristikaların mövcud standartlara uyğun olması; 
6. Ölçmə vasitələrinin zavoddan buraxılması zamanı və istismarı prosesində metroloji təmina-

tının mümkünlüyü; 
7. Texniki tapşırıqlarda istifadə edilən fiziki kəmiyyət vahidlərinin və terminlərin mövcud stan-

dartlara uygun olması; 
8. Ölçmə vasitələrinin xalq təsərrüfatı tələblərinə, yerli və xarici ölçmə texnikasının müasir 

səviyyəsinə uyğun olması. 
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GEYİM İSTEHSALI MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏTİN  
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Geyim istehsalı müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin tələbləri məcburi qaydada bütün 

standartlara və texniki şərtlərə daxil edilir. Keyfiyyətə nəzarət aşağıdakı tələbləri müəyyən edir: 
• standartlaşdırmaya məruz qalacaq məhsulun sınaq növlərini;  
• sınaqların müntəzəmliyini;  
• texniki tələblərin hər bir maddəsi üzrə sınaq üsullarını;  
• sınaq üçün seçmə nəzarəti tətbiq edərkən nümunələrin hazırlanmasını və seçilmə qaydalarını; 
 • nəzarətin aparılma qaydalarını;  
• məhsulun standartlara, yaxud texniki şərtlərə uyğunluğu haqqında nəzarət prosesinin para-

metrlərini və mülahizə meyarlarını;  
• nəzarətin nəticələrinin protokollarının formasını. 
Hazır məmulatların təhvil-təslim, dövri, tipli, attestasiya və istismar sınaq növləri mövcuddur. 
Təhvil-təslim və müntəzəm sınaqlar mal göndərən (istehsalçı) üçün məcburi olmaqla, hazır-

lanmış məhsulun keyfiyyətinin standartın tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün aparılır. Bu 
məqsədlə istehlakçı da təhvil-təslim sınaqlarını apara bilər. Belə sınaqlarda tətbiq edilən üsullar 
adətən arbitraj məqsədilə müqayisəli nəticə almaq üçün istifadə edilir. Müntəzəm sınaqlar üçün 
nümunələr müəyyən dövrdə hazırlanmış məhsuldan seçmə üsulu ilə götürülür. 

Tipli sınaqlar hər hansı məhsul növü mənimsənildikdə, həmçinin məhsulun keyfiyyətinə və 
texniki xarakteristikasına təsir göstərə bilən konstruksiya, hazırlanma texnologiyası, yaxud mate-
riallar dəyişdirildikdə istehsalçı tərəfındən keçirilir. 

Attestasiya sınaqları hazırlanan məhsulun əldə edilmiş göstəricilərini və texniki xarakteristi-
kalarının qiymətlərini təyin etmək, həmçinin onun buraxılışına icazə hüququ almaq üçün aparılır. 

İstismar sınaqları istehlakçının istifadəsində olan məmulatlar üçün istehlakçının nümayəndə-
ləri tərəfındən aparılır. 

Geyimlərə nəzarətin iki növü mövcuddur - ucdantutma və seçmə. Ucdantutma nəzarətdə nə-
zarət partiyalarında olan bütün məmulatlar yoxlanılır. Seçmə nəzarətdə isə nəzarət edilən partiya-
lardan olan məmulatm bir qismi yoxlamaya məruz qalır. Seçmə nəzarəti tam nəzarətə nisbətən 
iqtisadi üstünlüyə malikdir. Bəzi hallarda ucdantutma nəzarət ümumiyyətlə tətbiq edilmir. 
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Geyim istehsalında funksiyalarin yerinə yetirilməsindən asılı olaraq materiallara və hazır mə-
mulatlara nəzarət üsulları və texnoloji prosesin parametrlərinə nəzarət üsulları mövcuddur. Mate-
riallara və hazır məmulatlara nəzarət göndərilən materialların, yarımfabrikatların, komplektləşdi-
rici məmulatların standartların, texniki şərtlərin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün (giriş nə-
zarəti kimi), yaxud məmulatların, yarımfabrikatların və materialların işlənməsinin və hazırlanma-
sının müxtəlif mərhələlərində keyfiyyəti yoxlamaq üçün aparılır. 

Texnoloji prosesin parametrlərinə nəzarət, texnoloji prosesin parametrlərinin sabitliyini saxla-
maq və həmçinin kütləvi zayın qarşısını almaq üçün aparılır. Bu, bütövlükdə hazırlanan məhsulun 
yüksək keyfiyyətini və təhvil-təslim sınaqları zamanı onun yüksək qəbul faizini təmin etməlidir. 
Texnoloji prosesin parametrlərinə nəzarət adətən seçmə üsullarla aparılır. 

Məmulatlara keyfiyyət və kəmiyyət əlamətlərinə görə də nəzarət mövcuddur. Keyfiyyət əla-
mətlərinə görə nəzarət zamanı bütün məmulatları iki qrupa - yararlı və qüsurlu qruplara bölürlər. 
Məmulatların partiyasını yoxlanmış məmulatların ümumi həcmində qüsurlu məmulatların pay sə-
viyyəsinə görə qiymətləndirirlər. Məmulatlara kəmiyyət əlamətlərinə görə nəparət edilərkən sınaq 
zamanı hər bir məmulatda bir, yaxud bir neçə  parametr təyin olunur və mal partiyası bu parametr-
lərin paylanmasının statistik xarakteristikalarına görə qiymətləndirilir. Etibarlılıq və üzunömür-
lülük yoxlanılarkən, bir qayda olaraq, kəmiyyət əlamətlərinə görə nəzarətdən istifadə edilir. 

Əgər hazır məmulatda yoxlanması mümkün olmayan əlamətlərə nəzarət tələb olunarsa, onda 
bu, standartlarda və texniki şərtlərdə nəzərdə tutulmalıdır. Bu halda aparılmış nəzarətin sənədləri 
hazır məhsulun sənədlərinə əlavə edilməlidir. 

Geyim istehsalı müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, onun keyfiyyət xa-
rakteristikalarının sabitləşməsinə təsir göstərən amillərdən biri də istehsal müəssisələrində texniki 
nəzarət xidmətinin səmərəli təşkilidir. Texniki nəzarət şöbəsi müəssisənin struktur bölməsi olmaq-
la, onun başlıca vəzifəsi müəssisədə normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun gəlməyən məh-
sul buraxılışının qarşısını almaqdan ibarətdir. Texniki nəzarət şöbəsi məmulatların keyfiyyətinə 
nəzarəti standartlara, texniki şərtlərə, etolanlara, konstruktor sənədlərinə uyğun aparır, buraxılan 
məhsulun komplektliliyini yoxlayır. 

Texniki nəzarət şöbəsi müəssisənin müstəqil sahəsi olmaqla ona müəssisədə məhsulun key-
fiyyəti üzərində baş nəzarətçi sayılan texniki nəzarət şöbəsinin rəisi rəhbərlik edir. Texniki nəzarət 
şöbəsinin rəisi bilavasitə müəssisənin direktoruna tabedir. Onun vəzifəyə təyini və azad olunması 
direktorun təqdimatı ilə yuxarı orqan tərəfındən həyata keçirilir. Müəssisədə hazırlanmış bütün 
növ məhsulların müəssisə və dövlət sınaqlarına buraxılması, yaxud istehlakçıya verilməsi yalnız 
onların texniki nəzarət şöbəsi tərəfındən qəbulundan və müəyyən edilmiş qaydada məmulatın key-
fiyyətini təsdiqləyən pasport, yaxud formulyar doldurulduqdan, həmçinin texniki nəzarət şöbəsi-
nin damğası vurulduqdan sonra (əgər bu, müvafıq sənədlə nəzərdə tutulursa) ola bilər. Məmulat- 
ların, onun ayrı-ayrı hissələrinin texniki nəzarət şöbəsinə təqdim olunması, konstruktor və texno-
loji sənədləşməyə ən ciddi əməl edilməsi şəraitində icraçıların tam cavabdehliyi ilə aparılır. 

Hazır tikili məmulatın keyfiyyəti və komplektliliyi üçün texniki nəzarət şöbəsinin apardığı nə-
zarət müəssisə, sex və şöbə rəislərini, ustaları və digər inzibati-istehsal heyət üzvlərini keyfiyyət-
siz, yaxud komplektsiz məhsul buraxılışı üçün məsuliyyətdən azad etmir. Nəzarət funksiyalarını 
həyata keçirən laboratoriya rəisləri isə materialların və məhsulun keyfiyyətinə verdikləri rəy və 
analizlərin dəqiqiliyi üçün cavabdehlik daşıyırlar. 

Geyim istehsalı müəssisələrində texniki nəzarət şöbəsinin əsas vəzifələrinə aşağıdakıları gös-
tərmək olar:  

• buraxılan məhsulun keyfiyyətinin və komplektliliyinin qüvvədə olan mormativ-texniki sənəd-
lərin tələblərinə uyğun gəlməsinə nəzarət etmək, istehlak şəraitinə maksimum yaxınlaşan və mə-
mulatın etibarlı yoxlanması üçün zəmanətli proqramların hazırlanmasında iştirak etmək;  

• istehsal prosesində məhsulun müvafıq normativ-texniki və texnoloji sənədlərə, həmçinin is-
tehsalat təlimatlarına uyğun olmasına nəzarəti həyata keçirmək;  

• qəbul edilmiş zay məhsulu nişanlamaq;  
• qəbul edilmiş məhsulun sənədləşdirilməsinə və zay məhsulun istehsaldan çıxarılmasına nəza-

rət etmək; 
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• hazır məhsulun son qəbulunu və sınağını aparmaq;  
• məmulatların yarararlılığını təsdiq edən pasportların və formulyarların düzgün doldurulması-

nın və sənədləşdirilməsinin yoxlanmasını təşkil etmək; 
• tədarükçülərdən müəssisəyə daxil olan və əsas istehsal üçün nəzərdə tutulan materialın, ya-

rımfabrikatların və komplektləşdirici məmulatların qəbuluna nəzarət etmək. 
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CANLI  ORQANİZMLƏRİN  KİMYƏVİ  TƏRKİBİNİN  TƏDRİSİ ZAMANI  
TƏLİMİN İNTEQRASİYA PRİNSİPİNDƏN  İSTİFADƏ  OLUNMASI 

 
 Orta ümumtəhsil məktəblərinin biologiya dərslərində tədris olunan canlı orqanizmlərin kimyəvi 

tərkibi mövzuları hazırda kurikulum proqramı əsasında həyata keçirilir. Kurikulumun əsas prinsip-
lərindən biri olan inteqrativlik prinsipinin gözlənilməsi müəllimin qarşısına qoyulan müasir 
tələblərdəndir.İnteqrasiya latın dilində “integer”  - “bütöv”, “bütövləşmə”, ingilis dilində isə  “tam”, 
“vahid” mənalarını ifadə edir. İnteqrasiya təhsilin komponentlərinin bir-biri və həyatla əlaqələndi-
rilməsidir.[1] Başqa sözlə desək, şagirdlərin təlim prosesində əldə etdikləri bilik və bacarıqların bir-
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biri ilə və həyatla əlaqələndirərək,biliklərin daha asan mənimsənilməsinə və uzun müddət yadda 
saxlanılmasına nail olmaqdır. Hazırda canlı orqanizmlərin kimyəvi tərkibi mövzuları IX sinif dərs-
liyində 6 mövzu ətrafında tədrisi həyata keçirilir. Alt standartdan irəli gələn təlim nəticələrinin real-
laşdırılması və mövzuları şagirdlərə daha  ətraflı və başadüşülən formada çatdırmaq üçün biz kuri-
kulumun inteqrativlik prinsipinin effektivliyini yoxlamaqdan ötrü Masallı rayon Rüdəkənar kənd 
tam orta məktəbinin IX sinfində mövzuların tədrisi zamanı bu prinsipi tətbiq etdik. İnteqrasiya 3 
səviyyədə aparıldı. Burada əsas məqsədimiz keçirilən mövzuların alt standartlarından irəli gələn 
məqsədə daha qısa zamanda və səmərəli nail olunması üçün şagirdlərin yaş səviyyələrinə, maraq və 
tələbatlarına uyğun digər fənlərlə və mövzularla əlaqələndirilərək mövzudakı anlayışların şagirdlərin 
təfəkküründə vahid bir fikrin formalaşmasına və fikirlərin tamamlanmasına imkan yaratmaqdır. 
Mövzu yeni tədris ilinin ilk mövzusu olduğu üçün biz inteqrativliyi həyata keçirərkən şagirdlərin 
diaqnostik qiymətləndirilməsini də eyni zamanda aparmış oluruq. 

Fənlərarası inteqrasiyadan istifadədə əsas məqsəd şagirdlərin əvvəlki biliklərinə istinad edərək on-
ların mövzudan nə dərəcədə məlumatlı olmalarını aydınlaşdırmaq və digər fənlərlə inteqrasiya zamanı 
bu anlayışların şagirdlər tərəfindən qavrama qabiliyyətinin hansı səviyyədə olmasını yoxlamaqdır.  

- İlk öncə fənlərarası inteqrasiya zamanı biz VI sinif Texnologiya fənnindəki“İnsan həyatında 
qida məhsulları”mövzusunda qida maddələrinin kimyəvi tərkibinə toxunduq. Bu zaman kollektiv iş 
formasından istifadə edib, sorğu keçirərək müzakirələr apardıq və üzvi və qeyri-üzvi maddələr haq-
qında ilkin bilikləri şagirdlərə xatırlatmış olduq. Daha sonra Kimya fənninə inteqrasiya aparıldı, bu-
rada VII sinif “kimyəvi elementlər” mövzusunda orqanizmin makro və mikroelementləri sadalandı, 
üzvi və qeyri-üzvi maddələrin formulları və onların orqanizmdəki faydaları şagirdlərdən soruşuldu. 
Sorğu zamanı məlum oldu ki, şagirdlər metal və qeyri-metalları, qeyri-üzvi birləşmələr, eləcə də 
mineral duzların adlarını qeyd etsə də, biopolimerlərin monomerlərini və üzvi birləşmələrin adlarını 
vurğulamaqda çətinlik çəkirdilər. Buna səbəb kimya fənnində üzvi kimya bölməsi IX sinfin son böl-
mələrində tədris olunmasıdır. Şagirdlər hələ bu mövzularla tanış deyildilər. Dərsin sonunda fəaliyyət 
bölümündə zülalların biopolimer quruluşlarındakı aminturşu qalıqlarının atom kütlə vahidinin 
(a.k.v), gübrələrin və digər mineral birləşmələrdə elementlərin kütlə payının (𝜔) hesablanmasına 
dair məsələ nümunələrinin həlli zamanı Riyaziyyat fənninə inteqrasiyanı həyata keçirdik. [2]  

- İkinci səviyyə fəndaxili inteqrasiyadır ki, biz Biologiya fənni daxilində VIII sinif “Qida mad-
dələri və həzm orqanları” və “vitaminlər” mövzusuna inteqrasiya edərək şagirdlərə aşağı sinifdəki 
biliklərini, qida maddələrinin hansı növ kimyəvi tərkibə malik olmasını (yağlar, karbohidratlar, 
zülallar və vitaminləri) xatırlatmış olduq və onların orqanizmimizin həyat fəaliyyətindəki əhə-
miyyəti vurğulandı. 

- İnteqrasiyanın üçüncü səviyyəsi fənnüstü inteqrasiya olub, ən yüksək səviyyə olmaqla təlimin  
əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir. Burada əsas məqsəd şa-
girdlərin təlim prosesində əldə etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlər əsasında gələcəkdə hər hansı bir 
konfliktlərdə müstəqil düşünərək, çıxış yolunu tapıb, problemi həll etmək bacarığıdır. Həmçinin bio- 
logiya bir fənn kimi şagirdlərdə canlılara qarşı humanist yanaşmanı və onların müdafiəsi, eyni za-
manda ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətə qarşı estetik zövqün və politexnik əməyin və s. kimi insani 
dəyərlərin formalaşmasına nail olunmasıdır. Fənnüstü inteqrasiyadan istifadə olunaraq məktəb kur-
sunda bitkilərin kiməvi tərkibini öyrənməklə gələcəkdə onlara aqrotexniki qulluğun aparılmasına, 
suyun bütün canlılarda, xüsusilə təmiz suyun insan orqanizmində faydalarını öyrənməklə su hövzə-
lərinin mühafizəsi, artıq su itkisinin qarşısının alnıması və ekoloji mədəniyyətin (tərbiyənin) forma-
laşması, zülal və DNT-nin struktur quruluşunun öyrənilməsi yeni dərmanların kəşfi, genetik xəstə-
liklərin müalicəsinə, həmçinin qohum evliliklərin azaldılmasına nail olmuş oluruq. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlirik ki, canlıların kimyəvi tərkibinin tədrisində 
inteqrativliyi tətbiq etməklə, bu mövzudakı biliklərin  şagirdlərin təfəkkür və hafizəsində bütöv və 
tam bir sistem kimi inkişafına nail oluruq. Şagirdlər məktəb kursunda əldə etdikləri məzmunu 
gələcək həyatlarında tətbiq etmiş olurlar.İnteqrativlik prinsipinin gözlənilməsi ilə şagirlərin mövzu 
haqqında məlumatları tamamlanır, obyekt və hadisənin hərtərəfli dərk olunması təmin edilir, təli-
min kefiyyəti yüksəlir. Y.A.Komenski “Qarşılıqlı əlaqədə olan hər şey bu cür əlaqədə də öyrənil-
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məlidir” deyərək inteqrasiyanın üstünlüyünü qeyd etmişdir.[3] Təlimin bu prinsipi bir daha gös-
dərir ki, elmlər arasında hər hansı bir baryer yoxdur. Onlar bir-birilə sıx əlaqəlidir və həyatın için-
dəki reallıqları, fakt və hadisələri özündə birləşdirmişdir. 
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Our main goal here is to connect learners with other subjects and topics according to their age 
level, interests and needs in order to achieve the goal resulting from the topic sub-standards faster 
and more efficiently. Because this is a topic, we also conduct a diagnostic examination of students 
when introducing integrative. The main purpose of using interdisciplinary integration is to find out 
the level of knowledge of students in a subject based on their previous knowledge and to check 
the level of students' understanding of these concepts during integration with other subjects. 
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BÖYÜK ŞƏHƏRLƏRİN ATMOSFER HAVASININ ÇİRKLƏNMƏSİ 
  
Böyük şəhərlərin atmosfer havası ümumi atmosferin çirklənməsində başlıca rol oynayan təbii 

və süni mənbələr tərəfindən atmsoferə atılan zərərli maddələrlə çirklənir. Böyük şəhərlərin atmos-
fer havası, atmosferi təşkil edən əsas komponentlərlə yanaşı, təbii mənbələrdən ayrılan müxtəlif 
zərərli maddələr və qarışıqları daimi olaraq özündə saxlayır. Belə qarışıqlara müxtəlif tozları, də-
niz duzu hissəciklərini, bitki aerozollarını, vulkanların püskürməsindən əmələ gələn müxtəlif qaz-
ları və s. aid etmək olar. 

Şəhər atmosferinə kosmik tozlar da daxil ola bilər ki, bu da həmin havanın çirklənməsində 
müəyyən qədər rol oynayır. Şəhərdəki yaşıllıqlardan şəhər havasına külli miqdarda aerozollar şək-
lində bitki tozcuqları qarışıb onu çirkləndirir.Bitki tozcuqlarının ölçüsü 10-15 mkm arasında olur. 
Onlardan çoxu hiqroskopikdir və atmosferin nəmliyi artdıqda çəkiləri artır və havanın aşağı qatın-
da toplanırlar. Bitkilərin çiçəklənməsi dövründə bir bitkidən gündə havaya bir neçə milyon tozcuq 
dənəcikləri daxil olur. 

Şəhər havasında mikroorqanizmlərin mövcudluğu şübhəsizdir, çünki onların koloniyaları hər 
hansı bir ərazinin atmosferində həmişə iştirak edir. Hesablamalara görə şəhərin ictimai yerlərində 
adamların çox toplaşdığı yerlərdə hər m3 havada külli miqdarda bakteriya koloniyaları olur. 
Mikroorqanizmlərin iştirakı ilə anaerob və aerob parçalanma gedir. Bu zaman havaya kəskin iyli 
maddələr daxil olur. Anaerob parçalanmada ammonyak, karbon turşusu, kükürd birləşmələri, me-
tan, üzvi turşular, olduqca təhlükəli hidrogen-sulfid və s. əmələ gəlir. Göstərilənlərin hər biri şəhər 
havasının çirklənməsinə təsir göstərir. 

Əhalinin sıxlığı yüksək olan şəhərdə hər adam atmosferə gündə 10 m3-dək hava, 600-900 q tər 
buraxır. Ona görə də 5 milyon əhalisi olan şəhər atmosferə 2 milyon m3 karbon qazı, 600 m3 -dək 
su buxarı və tər verir. 

Böyük şəhərlərin kanalizasiya sistemlərində xeyli miqdarda şəhər atmosferinə daxil olan, xo-
şagəlməz qoxu verən qazlar toplanır, çünki çirkab su borularının ventilyasiya ağızları, adətən şəhər 
kənarında və binaların damı səviyyəsindən aşağı yerləşir. 

Şəhərlərdə havanın xeyli tozlanması materialların, ayaqqabıların, ictimai və fərdi avtomobil 
şinlərinin işlənməsi ilə bağlıdır. Bu zaman atmosferə tərkibində sağlamlıq üçün zərərli silisium 
birləşmələri, bitum və kauçuk olan nazik toz fraksiyası daxil olur. 

Atmosfer çirklənməsinin mənbələri, həmçinin mətbəxlər, zibil xətləri, zibilliklər və s-dir. Kənd 
yerlərində havanın çirkləndirilməsi mənbələri kimi insektisidlərin və herbisidləriın yayılması, 
gübrə verilməsi, torpağın intensiv sulanması, dənin döyülməsi və s. səciyyəvidir. 

Şəhərlərdə fəaliyyət göstərən bütün sənaye obyektləri, neft emalı zavodları, avtonəqliyyat, 
ümumiyyətlə yanacaq istifadə edən bütün istehsalat növləri şəhər havasını çirkləndirən süni, yəni 
insanın təsərrüfat fəaliyyətilə bağlı olan mənbələrdir.Şəhər havasının çirklənməsində iştirak edən 
mənbələrdən zibillikləri, məişət tullantılarını, zibil yandırılan yerləri göstərmək olar. 

Şəhər havasının çirklənmə mənbələrindən biri də papiros çirklənməsidir. Bu çox təhlükəli mən-
bədir, çünki havaya milyonlarla adamın gündə çəkdiyi siqaret və papiros tüstüsünün tərkibində 
insan orqanizmi üçün olduqca zərərli xeyli miqdarda maddə daxil olur. 

Şəhərlərdə havanın çirklənməsində əsas yeri avtonəqliyyat tutur. Şəhərlərdə avtomobillərin 
sayı və onların hərəkət intensivliyi durmadan artır. Bu artım elə surətlə gedir ki, artıq şəhərin küçə-
lərində tıxaclardan hərəkət etmək çox çətin olub.Şəhərin küçəsində hərəkət edən avtomobillərin 
buraxdığı zərərli qarışıqların xüsusiyyəti onların işlətdiyi benzinin və ya dizellə işləyən mühərrikin 
tipindən asılıdır. Belə ki, bu mühərriklərin atmosferə buraxdığı işlənmiş qazların tərkibi əsasən 
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karbon qazı (bu qaz benzin mühərrikləri üçün daha səciyyəvidir), azot oksidləri, kanserogen xas-
səli 3,4 benzpiren də daxil olmaqla, müxtəlif karbohidrogenlər, aldehidlər, kükürd qazlarından 
ibarətdir. Bunlardan başqa, benzin mühərrikləri havaya tərkibində qurğuşun, xlor, brom və bəzən 
fosfor olan məhsullar da buraxırlar, dizel mühərrikləri isə havaya xeyli miqdarda qara tüstü, his və 
çox narın, ultramikroskopik ölçülü qurum hissəcikləri buraxır. 

Şəhərin atmosfer havasına avtomobillər tərəfindən atılan təhlükəli qarışıqların qatılığı şəhərin 
dar, hündürmərtəbəli binaların çox olduğu küçələrində, yeraltı keçidlərdə, uzun şəhər yollarında 
və işıqfor qarşısında tıxaclar zamanı daha da artır. Şəhər havasının işlənmiş qazlarla təhlükəli də-
rəcədə çirklənməsinə avtomobillərin köhnə olması, mühərrikə pis qulluq edilməsi, onun müntə-
zəm tənzimlənməməsi, profilaktik təmirə fikir verilməməsi, həmçinin avtomobilin səriştəsiz idarə 
olunmasıdır. Ümumiyyətlə, avtomobillərin işlənmiş qazlarının tərkibində zərərli qarışıqların miq-
darını və şəhər havasının buna uyğun çirklənməsini müəyyən edən əsas amillər yanacağın tərkibi, 
mühərrikin iş prinsipi və rejimi, habelə avtomobillərin hərəkətidir. 

Atmosferin təbii mənbələr tərəfindən çirklənməsi dərəcəsinin öyrənilməsinin böyük praktiki 
əhəmiyyəti vardır, çünki bu, nəinki təhlükəni qiymətləndirməyə, eyni zamanda havanın normal 
tərkibinin pozulmasında çirklənmə mənbəyinin rolunu və məsuliyyətlilik dərəcəsini müəyyənləş-
dirməyə imkan verir. Həm də sənaye müəssisələrinin tikintisi nəzərdə tutulan yerin havasının əv-
vəlcədən aparılan analizlərini, həmin müəssisənin istismara verilməsi zamanı onun atmosferi çirk-
ləndirmə dərəcəsini dəqiq qiymətləndirmə mümkün olur. 
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В загрязнении атмосферы, а также атмосферного воздуха больших городов основная 
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от естественных источников. К ним относятся различная пыль, частички солей железа, рас-
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Atmospheric air pollution in large cities 
Summary 

In the pollution of the atmosphere, as well as the atmospheric air of large cities, the main role 
belongs to the discharge of toxic substances from various natural and artificial sources. In the 
atmospheric air of large cities, along with the main components of the atmosphere, toxic substanc-
es and impurities released from natural sources are also constantly preserved. These include va-
rious dust, particles from iron salts, plant aerosols, as well as gases released during volcanic erup-
tions, etc. 
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ÜMUMİ HALDA ÜÇ BİRTƏRTİBLİ XƏTTİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR SİSTEMİ 
ÜÇÜN YARIMOXDA DÜZ VƏ TƏRS SƏPİLMƏ MƏSƏLƏSİ 

 
Tutaq ki, bizə  −𝑖 𝑑𝑦(𝑥)𝑑𝑥 + 𝑐(𝑥)𝑦(𝑥) = 𝜆𝛿𝑦(𝑥)                                                                               (1) 

tənliklər sistemi verilmişdir. Burada 𝑐(𝑥) = 𝑐 (𝑥) ,  funksiyaları ölçülən və  𝑐 (𝑥) = 0, 𝑘 = 1,2,3; 𝑐 (𝑥) ≤ 𝑐𝑒 , 𝑐 > 0, 𝜀 > 0, 𝑘, 𝑗 = 1,3                   (2) 
şərtlərini ödəyirlər,  

 𝛿 = 𝑑𝑖𝑎𝑞(𝜉 , 𝜉 , 𝜉 ), 𝜉 > 𝜉 > 0 > 𝜉 . 
   𝑌(𝑥) = {𝑦 (𝑥), 𝑦 (𝑥), 𝑦 (𝑥)}  – sütun vektorudur, 𝜆 – spektral parametrdir.  
 𝐿 (0, +∞) fəzasında iki məsələyə baxaq:  
Birinci məsələdə sistemin elə həlli axtarılır ki,     𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐴 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞,𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐴 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞                                                                         (3) 

asimptotik şərtləri və  𝑦 (0, 𝜆) = 𝑦 (0, 𝜆)                                                                                                          (4) 
sərhəd şərti ödənilir.  
İkinci məsələdə isə sistemin elə həlli axtarılır ki,  𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐴 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞,𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐴 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞                                                                        (5) 

asimptotik şərtləri və  
 𝑦 (0, 𝜆) = 𝑦 (0, 𝜆)                                                                                                                  (6) 

sərhəd şərti ödənilir.  
Bu iki məsələyə birlikdə baxılması yarımoxda (1) sistemi üçün səpilmə məsələsi adlanır.  
Ekvivalent inteqral tənliklər sisteminə gətirməklə göstərmək olar ki,  𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐵 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞,𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐵 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞  

asimptotikası doğrudur.  
Göstərmək olur ki, 𝐼𝑚𝜆 = 0 olduqda səpilmə məsələsinin həlli var və yeganədir. Onda  𝐴𝐴 → 𝑦 (𝑥, 𝜆)𝑦 (𝑥, 𝜆)𝑦 (𝑥, 𝜆) → 𝐵𝐵  

qarşıdurması yeganədir. Ona görə  𝑆(𝜆) = 𝑆 (𝜆) ,  matris funksiyasını  𝑆(𝜆): 𝐴𝐴 → 𝐵𝐵                                                                                                       (7) 

təyin etmək olar. Bu funksiya yarımoxda səpilmə məsələsi adlanır.  
Teorem 1. Əgər (1) sisteminin əmsalları (2) şərtini ödəyirlərsə, 𝐼𝑚𝜆 = 0 isə, sinqulyar spektr 

yoxdursa (yəni məsələdə səpilmə məsələsinin sıfırları yoxdursa), onda 𝑆(𝜆) = 𝑆 (𝜆) ,  

matrisinin 𝑆 (𝜆) = 𝛾 (𝜆) ,  tərsi var.  

Burada 𝑆(𝜆) = 1 + 𝐹(𝜆), 𝑆 (𝜆) = 1 + 𝐼(𝜆). 𝐹(𝜆), 𝐼(𝜆) – funksiyaları intqeral operator 
şəklindədir:  
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𝐹(𝜆) = 𝐹(𝑠, 𝜆)𝑒 𝑑𝑠, 
𝐼(𝜆) = 𝐼(𝑠, 𝜆)𝑒 𝑑𝑠. 

   𝛾 (𝜆) + 𝛾 (𝜆) , 𝛾 (𝜆), 𝑆 (𝜆) funksiyaları aşağıdakı faktorizasiyaya malikdirlər:  𝛾 (𝜆) + 𝛾 (𝜆) = 1 + 𝑛 (𝜆) 1 + 𝑛 (𝜆) ,                                          (8) 

 𝛾 (𝜆) = 1 + 𝑚 (𝜆) 1 + 𝑚 (𝜆) ,                                                                                      (9) 𝑆 (𝜆) = 1 + 𝑟 (𝜆) 1 + 𝑟 (𝜆) ,                                                                      (10) 𝑆 (𝜆) − 𝑆 (𝜆) = 1 + 𝑓 (𝜆),                                                                                    (11) 
burada “– “ indeksli funksiyalar aşağı yarımmüstəvidə, “ + ” indeksli funksiyalar yuxarı 
yarımmüstəvidə analitik funksiyalardır. 

Qeyd edək ki, (8) – (11) faktorizasiyanın köməyi ilə (Riman – Hilbert məsələsi) analitik 
vuruqları tapmaq olar.  

Qeyd edək ki, yarımoxda səpilmə məsələsinin həlli (1) sistemi üçün bütün oxda səpilmə 
məsələsinin həllinə gətirilir.  

Bütün oxda səpilmə matrisi aşağıdakı kimi təyin olunur:   (2) şərtindən görünür ki, 𝑥 → ±∞ olduqda həllər bircins tənliyin həllindən sonsuz kiçik qədər 
fərqlənirlər, yəni  𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐴 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐴 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐴 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞                                                                           (12). 

   Eyni ilə    𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐵 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐵 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞𝑦 (𝑥, 𝜆) = 𝐵 𝑒 + 0(1), 𝑥 → +∞                                                                           (13). 
   (1) sisteminin (12) asimptotikası və ya (13) asimptotikası ödənildikdə yeganə həlli var.  
Onda  𝐴𝐴𝐴 . .( )⎯ 𝐵𝐵𝐵  

qarşı qoyan 
𝑏. 𝑜.𝑆(𝜆)– matris – funksiyasını təyin etmək olar. Bu matris – funksiya onunla sinqulyar 

spektr olmadıqda birqiymətli təyin olunan ikitərəfli matris faktorizasiyaya malik olan 𝑆 (𝜆) matris 
funksiyasının matris vuruqları vasitəsi ilə tapılır:  𝑆 (𝜆) = 1 𝑎 (𝜆) 𝑎 (𝜆) 0 1 𝑎 (𝜆) 0 0 1 1 + 𝑏 (𝜆) 0 0𝑏 (𝜆) 1 + 𝑏 (𝜆) 0𝑏 (𝜆) 𝑏 (𝜆) 1 + 𝑏 (𝜆)  

= 1 𝑓 (𝜆) 𝑓 (𝜆) 0 1 𝑓 (𝜆) 0 0 1 1 + 𝑑 (𝜆) 0 0𝑑 (𝜆) 1 + 𝑑 (𝜆) 0𝑑 (𝜆) 𝑑 (𝜆) 1 + 𝑑 (𝜆)          (14) 

𝑏. 𝑜.𝑆(𝜆) = 1 𝑎 (𝜆) 𝑎 (𝜆) 0 1 𝑎 (𝜆) 0 0 1 1 + 𝑑 (𝜆) 0 0𝑑 (𝜆) 1 + 𝑑 (𝜆) 0𝑑 (𝜆) 𝑑 (𝜆) 1 + 𝑑 (𝜆) = 
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= 1 + 𝑏 (𝜆) 0 0𝑏 (𝜆) 1 + 𝑏 (𝜆) 0𝑏 (𝜆) 𝑏 (𝜆) 1 + 𝑏 (𝜆) 1 𝑓 (𝜆) 𝑓 (𝜆) 0 1 𝑓 (𝜆) 0 0 1            (15). 
 Bütün oxda tərs səpilmə məsələsi dedikdə verilmiş 

𝑏. 𝑜.𝑆(𝜆) matris – funksiyasına görə sistemin 

əmsallarının tapılması başa düşülür.  
Göstərmək olur ki,  

𝑒 𝑆 (𝜆)𝑒 =
⎝⎜⎜
⎛ +1+𝑊 (𝜆) +𝑊 (𝜆) +𝑊 (𝜆)+𝑊 (𝜆) +1+𝑊 (𝜆) +𝑊 (𝜆)+𝑊 (𝜆) +𝑊 (𝜆) +1+𝑊 (𝜆)⎠⎟⎟

⎞ × 

× ⎝⎜
⎛ −1+𝑊 (𝜆) −𝑊 (𝜆) −𝑊 (𝜆)−𝑊 (𝜆) +1+𝑊 (𝜆) −𝑊 (𝜆)−𝑊 (𝜆) −𝑊 (𝜆) −1+𝑊 (𝜆)⎠⎟

⎞                                                           (16) 

Burada                  𝑖 𝜎, ±𝑊±(𝜆) = ±𝐶(𝜆)                                                                                               (17). 
Riman məsələsi kimi (16) – dən 

±𝑊±(𝜆) vuruqları tapılır. (17) – dan isə sistemin əmsalları 

tapılır.  
 Əgər (1) sisteminin əmsallarını 𝑥 < 0 olduqda sıfır götürsək,  𝛱(𝜆): 𝐴𝐴𝐵 → 𝑦 (0, 𝜆)𝑦 (0, 𝜆)𝑦 (0, 𝜆)                                                                                          (18) 

keçid matrisini alırıq. Bu matrisə görə (bütün oxun xüsusi halı kimi) 𝛱(𝜆) matrisinə görə sinqulyar 
spektr olmadıqda əmsallar birqiymətli tapılır. Ancaq bütün oxda verilmiş 𝑐 (𝑥) ≡ 0, 𝑥 < 0  𝛱(𝜆) matris – funksiyası yarımoxda verilmiş 𝑆(𝜆) matris – funksiyası ilə aşağıdakı kimi bağlıdır:  𝛱(𝜆) = 1 + 𝑐 (𝜆) 𝑐 (𝜆) 1 + 𝑛 (𝜆)𝑐 (𝜆) 𝑐 (𝜆) 1 + 𝑛 (𝜆)𝑐 (𝜆) 𝑐 (𝜆) 1 + 𝑛 (𝜆) × 

× 𝑑𝑖𝑎𝑞 1 + 𝑎 (𝜆), 1 + 𝑎 (𝜆) 𝑆(𝜆) −𝐼0 𝐼 . 𝐼 = 1 00 1 , 𝑐 (𝜆), 𝑐 (𝜆), 𝑛 (𝜆), 𝑎 (𝜆), 𝑎 (𝜆) funksiyaları 𝑆(𝜆) – matris səpilmə 

funksiyasının faktorizasiya elementləri vasitəsi ilə tapılır.  
 Qeyd etmək lazımdır ki, (2.21) sisteminin 𝑥 ≥ 0 – da təyin olunmuş 3 − 3 = 6 elementi var. 

Ancaq 𝑆(𝜆) = 𝑆 (𝜆) ,  – matris funksiyasının −∞ < 𝜆 < +∞ üçün 4 elementi, 𝜆 > 0 üçün 

isə 8 elementi var. Yəni verilənlər naməlumlardan 2 element çoxdur.  
Göstərmək olar ki, artıq olan elementlər arasında sıx əlaqə var.  
Eyni sayda verilənlərə görə eyni sayda naməlumların tapılması məsələsi verilənlərin təsviri ilə 

sıx bağlıdır.  
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Прямая и обратная задача рассеяния для системы трех линейных 

дифференциальных уравнений однопорядочного управления на полуоси в общем 
случае 

 
Резюме 

 
В данной работе изучается прямая и обратная задачи рассеяния для системы трех 

линейных дифференциальных уравнений одного порядка на полуоси (𝑥 ≥ 0) в общем 
случае. В пространстве 𝐿 (0, +∞) рассматриваются две задачи и определяется ее 
матричная функция 𝑆(𝜆). В отсутствие сингулярного спектра задачи рассеяния опре-
деляется обратная матрица – функция. 
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The dırect and ınverse scatterıng problem for a system of three one – order lınear 

dıfferentıal equatıons ın the semı – axıs ın general case  
 

Summary 
 

In this paper, the direct and inverse scattering problem for a system of three one – order linear 
differential equations in the semi – axis (𝑥 ≥ 0) in general case is studied. In 𝐿 (0, +∞) space, 
two problems are considered and its 𝑆(𝜆) matrix function is defined. In the absence of a singular 
spectrum of the scattering problem, the inverse of the matrix function is determined. 
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