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I BÖLMƏ. 

İQTİSADİYYAT VƏ “İQTİSADİ İNSAN” FENOMENİ 
 
 
 
UOT: 338.1; 330.34/.35; 338.26/.27; 
           338.12;330.34; 330.35; 

Əvəz İslam oğlu BAYRAMOV  
i.e.d., professor, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Email: avazbayramov61@gmail.com 

 
“İQTİSADİ İNSAN” ABSTRAKSİYASI: ÖZÜNÜALDANIŞIN ELMİ STATUSU 

ÜZƏRİNDƏ TƏNQİDİ GƏZİŞMƏLƏR 
 

Xülasə 
“İqtisadi insan” abstraksiyası “iqtisadi mərkəzçilik” ideologiyasının fundamental nəzəri kons-

truksiyasıdır. 
Tədqiqatın məqsədi - sözügedən abstraksiyanın gerçəkliyə adekvatlıq dərəcəsinin yetərli 

olmamasını əsaslandırmaqdan ibarətdir. 
Tədqiqatın metodologiyası - elmlərarası sintezə istinad edir. Gəlinən nəticələrin əsaslandırma  

tipi ehtimallı-deduktiv səciyyəlidir. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - sosio-iqtisadi siyasətin formalaşdırılması prosesində əhəmiy-

yətli rol oynaya bilər. 
Tədqiqatın nəticələri - “iqtisadi insan” abstraksiyasının ideoloji məzmun daşıdığını və antro-

pomərkəzçiliyin qərarlaşması yolunda əsas maneələrdən biri olduğunu ortalığa qoyur. 
Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Tam şəkildə originaldır. “İqtisadi insan” abstraksiya-

sının yeni konseptual baxışını özündə ehtiva edir 
Açar sözlər: iqtisadi insan, model, abstraksiya, institut, sosial varlıq, neoklassika. 
 

Giriş 
Məlumdur ki, industrial təsərrüfatın yaxud modern cəmiyyət tipinin iqtisadi fəaliyyət konstruk-

siyasının qurulduğu əsas bazis “iqtisadi insan” abstraksiyasıdır. Bu abstraksiya modern dəyərlər 
sisteminin iqtisadi (maddi) əsası kimi çıxış edir... 

Bu aspektin öz-özlüyündə, yaxud həm semantik, həm də teleoloji anlamda problem yaratma 
“qabiliyyəti” təhdid doğurma səviyyəsində deyildir. Problem “yaradıcılığı” sözügedən abstraksi-
yanın iqtisadi mərkəzçilik ideologiyasının fundamentində yer alması ilə şərtlənir. Eyni zamanda, 
məlumdur ki, “iqtisadi insan” modern dövrün məhsuludur... Sırf iqtisadi anlamda insan varlı-
ğı→iqtisadiyyat qarşılıqlı əlaqələrinə tarixi-təkamül prosesi prizmasından baxış, yeniləşmə (insan 
varlığının) yönümlülüyünün təsərrüfat tipi ilə sıx bağlılıqda olduğunu ortalığa qoyur (cədvəl 1). 

Göründüyü kimi, bəşər tarixinin ən qədim və qədim dövrlərində hansısa bir iqtisadi maraqlar-
dan danışmaq mümkün deyildir. Ovçuluq və yığım vasitəsilə əldə edilən qida məhsulları sürü/kütlə 
üzvləri arasında bərabər bölünürdü. Artıq qalan hissə -“lənətlənmiş artıqlıq” adı altında məhv edi-
lirdi. İnsan sosial/kütlə bütövlüyünün bir elementi, onun (kütlənin) davranış tərzindən birbaşa 
asılılıqda olan varlıq kimi mövcud olmuşdur. Kütlə bütövlüyü, “sosial bərabərlik” sözün mütləq 
mənasında individuallığı inkar edirdi. Yaxud, iqtisadi maraqlar fərdiləşməmişdi... Sadəcə ona görə 
ki,... iqtisadiyyat mövcud deyildi. Bu yönümdə dəyişikliyin baş verdiyi dövr – neolit inqilabından 
sonrakı dövrə təsadüf edir. Uzun minilliklər ərzində iqtisadi anlam daşıyan hər şey tələbatların 
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ödənilməsinə xidmət edirdi... Yəni, iqtisadiyyat – insanın/sosiumun xidmətçisi keyfiyyətində çıxış 
edirdi. Bu dövrdə iqtisadiyyat sərvət toplama mənbəyi deyildi. İqtisadi maraqların fərdiləşməsi 
yalnız tələbatın ödənilməsi müstəvisində baş verirdi. Qeyd etdiyimiz “biramilli” fərdiləşmə bü-
tövlükdə sosiumu “təhdid” edə biləcək gücdə deyildi. 

Ümumbəşəri səviyyədə “din mərkəzçiliyi” ideologiyasının qərarlaşması fərdiləşmə prosesinin, 
sözün müəyyən mənasında, “dondurulmasında” və iqtisadiyyatın asılı statusda/xidmətçi rolunda qal-  
masında həlledici rol oynamışdır. Sərvət toplamanın mənbələri sırasında iqtisadiyyat yer almırdı. 

Son orta əsrlərə qədər insana münasibət birmənalı olmuşdur: “Allahın yaratdığı varlıq”. Protes-
tant “inqilabi” dini dəyərləndirmənin “mütləq” məzmunluluğunu aradan qaldırdı. Və çox tezliklə 
ictimai təfəkkür tərzində kardinal dəyişiklik baş verdi: insan - ətraf aləmdə mövcud olan “şey”- 
lərdən biridir. Bununla da dünyanın dəyər tutumu deformasiyaya uğradı:dünya “şey”lər (maddiy-
yat) dünyasına çevrildi. 

Cədvəl 1. 
İnsan varlığı tarixi-təkamül prosesində 

 

İnsanın 
təkamülü 

Cəmiyyət tipi Sosial zaman 
İqtisadiyyatın 

tipi 
Məqsəd 

Ətraf mühitlə 
əlaqəsi 

1.İnsana 
qədərki insan 

Zooloji sürü Tarixəqədərki 
tarix 

Məlum deyil Sağ qalmaq İnsan-təbiət 

2.“Qədim” in-
san 

İcma Arxaik zaman Ovçuluq, 
yığım 

Sağ qalmaq İnsan-təbiət 

3.“Ağıllı” in-
san 

Ənənəvi Arxaik  zaman Aqrar 
(patriarxal) 

Tələbatın 
ödənilməsi 

İnsan-təbiət 

4.“Moderin” 
insan 

Modernist Modern zaman İndustrial Tələbat/sərvət İnsan-insan 

5.“İnformativ” 
insan 

Hibrid, 
(modern/post
modern) 

Postmodern Postindustrial Maksimum 
fayda 

İnsan-maşın 

6. Virtual (rə-
qəmsal) insan 

Postmodern Virtual zaman Postindustrial 
(rəqəmsal) 

Maksimum 
effekt 

Maşın-maşın 

 

Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən əldə etdiyi məlumatlar əsasında tərtib olunmuşdur. 
 
Səbəbiyyət qanunu, müxtəlif məzmunlu asılılıqlar, eləcə də, mahiyyət anlayışı – baş verənin 

niyə baş verdiyi, dəyişənin nə olduğu sualları təfəkkürün periferiyasına sıxışdırılır və funksional 
əlaqələr dominant mövqeyə keçir. Gerçəkliyin qiymətləndirilməsi prosesində sosio-mədəni kon-
tekst mötərizə xaricinə çıxarılır... insan fəaliyyətini mənalandıran dini dəyərlər mütləq rasiona-
lizmlə əvəz olunur. 

İnsan – onu insan edən dəyərlər sistemindən uzaqlaşaraq, maddiyyat sferasında hədəflərinə nail 
olmaq yolunda “istədiyini etmə” sərbəstliyi əldə edir. Rasionalizm özünün sırf iqtisadi anlamında, 
iqtisadi davranışın fundamental xarakteristikasına çevrilir... Təbii ki, qeyd etdiyimiz çevrilmə ilkin 
olaraq və daha çox nəzəri müstəvidə baş verir. Bu aspektdən Qərbi Avropada yeniləşmiş yeni 
sekulyar cəmiyyəti bəzi tədqiqatlarda “ruhi heçlik” kimi səciyyələndirirlər [1]. Məsələ burasın-
dadır ki, nəinki iqtisadiyyat, eləcə də bütövlükdə cəmiyyətin “bazarlaşması”, bazar məntiqinin do-
minant mövqeyə keçidi ilə etika sferasında mürəkkəb məzmunlu tranformasiya baş verdi. 

Dəyərlər, etik prinsiplər, insan fəzilətləri və s. “iqtisadiləşməyə” başladı. Yəni, ictimai həyatda 
“iqtisadiyyatın psixologiyası” [2] ön plana keçdi. 

Hər şeyin “iqtisadiləşməsi” modern dəyər konseptlərinin məntiqi zərurətlə doğurduğu unikal 
prosesdir. Uzun əsrlər boyu “arxa planda” yer alan iqtisadiyyat ilkin modern dövründə əlahiddə-
ləşdi, avtonomlaşdı, son moderndə isə ictimai həyatın sistemyaradan komponentinə və əsas requl-
yatora çevrildi. Və sözsüz ki, “hibrid” yaxud modernləşmə prosesi başa çatmamış cəmiyyətlərdə 
qeyd etdiyimiz təsbit tam şəkildə deyil, hissəvi və daha çox mexaniki (üzvi deyil) səciyyə daşıyır. 
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Müəyyən fərqlərin (modermləşmə prizmasından) olmasına baxmayaraq, hər iki cəmiyyətdə 
insanın “iqtisadiləşməsi” mahiyyət etibarı ilə “bazarlaşma” anlamı kəsb etməklə, onun (insanın) 
sosio-iqtisadi prosesin əsas subyekti statusunu deformasiyaya uğradır.O dərəcədə ki, insan - əsas 
subyektmidir/deyilmidir sualını yalnız situativ kontekstdə və müəyyən ehtimalla cavablandırmaq 
mümkün olur. Digər tərəfdən, postindustrial refleksiyanın inkişafı qeyd etdiyimiz “ehtimallı” qiy- 
mətləndirməni belə şübhə altına salır.  

Sosio-iqtisadi sferanın bugünkü inkişaf məntiqindən çıxış etməklə, müasir insanın özünün tarixi 
varlığı ilə - modern insanla eyniyyətdə olmadığını görmək mümkündür. 

“Müasir insan” - analitik konstruksiya olmaqla, müasir cəmiyyətdə ayrı-ayrılıqda götürülmüş 
çoxsaylı individiumların sosial varlığının əsas xarakteristikası kimi çıxış edir” [3].  

Sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, modern erasının “individualisti” artıq mövcud deyildir və 
antropomərkəzçilik prinsipi “işləmir”. Başqa sözlə, “iqtisadi insan”ın sosial varlığı individuallıq 
keyfiyyətini itirmiş və “müasir insan” abstraksiyasının təzahür formalarından birinə çevrilmişdir. 

“...İnsan varlığı ideyası ....totalitar/texnokrat əsarətdə qalmaqdadır... Ona öz düşüncə və hərə-
kətlərinin əsasında olmaq imkanına yox deyilmiş.... o, subyekt deyil, obyekt kimi sonsuz manipul-
yasiyaların bazasına çevrilmişdir” [4]. 

Hamının və hər şeyin virtuallaşması prosesi, prosesin rəqəmsal formata salınması “müasir in-
san” üzərində sonsuz manipulyasiyaların aparılmasını asanlaşdırmaqla, ona kütləvilik və sistem-
lilik keyfiyyəti əxz etmişdir. Rəqəmsallaşan iqtisad elmi və sosiologiya müasir insanı idarəedilən 
istehlakçı abstraksiyası аnlamında interpretasiya edir. Yəni, “iqtisadi insan” modeli – avtonomlu-
ğunu itirməklə qalınır, həmçinin öz yerini sosiologiyanın “möhtəşəm” köməyi ilə müasir insan 
abstraktsiyasına verir. 

“Real insan – çox mürəkkəb və dolaşıq sistemdir... o, Pavlov itini xatırlatmır... Eləcə də, nə 
sadə qomeostat, nə də birölçülü individ deyildir.... Həmçinin, homo economiks sxeminə də sığ-
mır.... Onu ali mürəkkəbliyə malik sistem kimi anlamaq lazımdır.... insan haqqındakı müasir bi-
liklər....savadsızlıq dənizindəki kiçik arxipelaq formalı adaları xatırladır” [5].  

Ümumiyyətlə, insan varlığından daha mürəkkəb, daha ziddiyyətli bir sistem mövcud deyildir. 
Ona görə ki, sosiumun ayrıca götürülmüş bir elementi (üzvü) olan insan -  özündə həm ayrıca 
götürülmüş fərdə xas olanları, həm də bütövlükdə sosial varlığın bütün dəyərlər sistemini, məna 
yükünü daşıyır. 

İnsan varlığı- sosiallaşmanın doğurduğu varlıqdır. Yəni, o yaranışından sosialdır. Və, onu (in-
sanı) sosio-iqtisadi prosesin əsas subyekti statusundan süni yollarla məhrumetmə cəhdləri olumlu 
nəticə ilə sonuclana bilməz. Daha konkret ifadə: rəqəmsal “ekiz”in yaradılması – yüksək iqtisadi 
effektivlik nöqteyi-nəzərindən qəbul  edilən olsa da, ən yaxşı halda yuxarıda qeyd etdiyimiz 
“statusdan məhrum etmə” dövrünün zaman sürəcini uzatmaqdan qeyri bir yekunla tamamlanmaya-
caqdır...  Başqa sözlə , sözün bütün mənalarında insana tarixi dönüş  qaçılmazdır. 

Sosial idrakda insan “obrazları”... 
“İqtisadi insan” abstraksiyası digər sosial elmlərdə epistemoji anlam daşıyır: sosio-iqtisadi real-

lığın (münasibətlərin) daxili məntiqinin əsaslandırılmasında instrumental vasitə kimi çıxış edir. Və 
təbii ki, modelə yanaşmada tətqiqatın məqsədindən asılı olaraq, müxtəlif cəhətlərin aktuallaşdırıl-
ması baş verir ki, bu da anlama diskomfortu yaratmaqdan qeyri bir işə yaramır... 

Yəni, konkret sosial elmlərin axtardıqları şey insan davranışının özü deyil, davranış araşdır-
manın predmeti kimi çıxış etmir: 

“... Daha çox insan aprior model, tədqiqatın instrumenti olaraq insan davranışının hipotezi, iq-
tisad elminin metodunun elementi” keyfiyyətdə qəbul edilir [6]. 

Populyar insan “obrazlarının” müxtəlif əlamətlər üzrə apardığımız müqayisəli dəyərləndirmə-
dən də göründüyü kimi, zahiri görünüşdə müşahidə edilən müxtəlifliyin eyni “daşıyıcıya” aidliyi 
şübhəsizdir. Əslində insan “obrazlarının” müxtəlifliyi, V. Avtonovovun da qeyd etdiyi kimi, sosial 
elmlərin problematikaya yanaşmasında aşırı səviyyədə instrumentalizmə meyil etmələri ilə əsas-



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №1(68)-2023  
 

7 

landırıla bilər. Və, bu “müxtəlifliyin” içərisində funksional fəaliyyətinin yeni dəyər yaratma qabi-
liyyətində olan insanın iqtisadi obrazı-“iqtisadi insandır”. Sosial idrakın “iqtisadiləşməsinin” mən-
tiqi əsaslarında da məhz bu gerçəklik dayanır (cədvəl 2). 

Digər tərəfdən, maksimum effektə can atan “iqtisadi insan” konstruksiyası tələbatların ödənil-
məsindən daha çox sərvət toplamağa xidmət edir. 

Cədvəl 2. 
Populyar insan obrazlarının müqayisəli dəyərləndirilməsi 

 

Əlamətlər “İqtisadi insan” “Sosial insan” “Siyasi insan” “Mədəni insan” 
1) Məqsəd Faydanın 

maksimumu 
Sosial harmoniya Maksimum 

hakimiyyət 
Mənəviyyatın 
harmoniyası 

2) Davranış Mütləq rasional Sosial mühafizə-
nin rasionallığı 

Siyasi “rasional-
lıq”; Əsas olan ic-
timai məqsəddir. 

Kommunikativ 
rasionallıq; 

3) Predmet Məhdud resurslar Təbii/sosial tələ-
batlar; 

Sosial mənafelərin 
müxtəlifliyi 

Mədəni/mənəvi 
dəyərlər sistemi 

4) Məqsədin 
reallaşma vasitəsi 

Mübadilə  Sosial “bütövləş-
mə” duyğusu 

-hüquq; 
-ritorika; 
-konsensus 
-sair 

-dil; 
-simvolika; 
-sair 

5) Əxlaqi-etik 
komponent 

Etinasız Önəmli Siyasi məqsədə-
uyğunluq çərçivə-
sində-önəmli / 
önəmsiz 

Substantiv önəm 
daşıyır. 

 

Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən əldə etdiyi məlumatlar əsasında tərtib olunmuşdur. 
 
Hətta o dərəcədə ki, birinci ikincinin funksiyası kimi çıxış edir. Sərvət toplama-insanın digər 

obrazları üçün də tam şəkildə keçərlidir. Və məhz buna görə də, ümumbəşəri miqyasda “iqtisadi-
mərkəzçilik” ideologiyasının qərarlaşması məntiqi qaçılmazlıq xarakteri daşımaqdadır. Sırf fəlsəfi 
nöqteyi-nəzərdən “iqitisadi insan”ın real/abstrakt sosial varlıq kimi təzahürü modelin formalaşma 
spesifikası ilə xarakterizə olunur. 

Rasionallığın funksional aspektdən müəyyənləşdirilməsi, “iqtisadi insan” modelinin antropolo-
ji versiyası kimi tövsiyə oluna bilər ki, bu versiyada “insan” - real olaraq mövcuddur. “İqtisadi 
insan”ın mütləq eqoizmini, motivasiyanın birmənalı olaraq eqoist məzmun daşımasını isə sözüge-
dən modelin ontoloji əsası kimi qəbul edə bilərik. Bununla belə, modeldə rasional seçimin maksi-
mum faydalılığa bağlılıqda mütləqləşdirilməsi ortodoksal yanaşmanı/şərhi aksiomlar yığını kimi 
ortalığa qoyur. Və ən əsası da sosial kontekstin qəti olaraq inkarı tam şəkildə anlaşılmazlıq yaradır. 
Yəni, gerçəkliklə bağlılıq qırılır. “iqitisadi insan” – istənilən situasiyada faydanın maksimumuna 
can atır ??! Bu səviyyəli abstraksiya heç Robinzon Kruzonun da ağlına gəlməzdi. 

Problemə “iqtisadi varlıq” prizmasından baxış... 
Əvvəlki araşdırmalarmızda da qeyd etmişdik ki, iqtisadi varlıq – sosio-təbii, biososial, sosio-

siyasi, sosio-iqtisadi və sosio mədəni universallığın vəhdətidir: şüurludur, yaddaşı var, canlı orqa-
nizim kimi hərəkət edir. Və hər bir sosium özünəxas iqtisadi varlıq yaradır. Yəni, iqtisadi varlıq 
yaradılandır, spontan şəkildə yaranma ehtimalı yoxdur. Eyni zamanda, iqtisadi varlıq daima dina-
mikadadır, birdəfəlik akt deyildir. Başqa sözlə, daima yaradılma (oxu: dəyişmə/yeniləşmə) mər-
hələsindədir. 

Həmçinin, iqtisadi varlığın təşəkkülü prosesi, varoluşu və inkişaf potensialı təkcə iqtisadi deyil, 
eyni zamanda qeyri-iqtisadi sferaların adekvat “davranış tərzindən” birbaşa asılılıqdadır. İqtisadi 
varlıq-xalis iqitisadi sferadan çoxdur... İqtisadi varlıq-abstrakt varlıqdır, konkret deyildir. 

Yanlış anlamanı önləmək xatirinə qeyd edək ki, bizim sərgilədiyimiz mövqeyin “iqtisadi impe-
rializm”lə bağlılığı yoxdur... Biz iqtisadiyyatın “mütləqləşdirilməsini” yalnış yanaşma hesab edi- 
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rik. Burada söhbət iqtisadi varlığın yaranması və inkişafında qeyri-iqtisadi sferaların önəmli rol 
oynadığından gedir. Yəni, problemin qoyuluşu tam şəkildə əks-istiqamətlidir... 

Və qısa xülasə şəklində təsvir etdiyimiz iqtisadi varlığın mərkəzi konstruksiyası keyfiyyətində 
təlqin olunan “iqtisadi insan” abstraksiyası, nə qədər paradoksal görünsə də, xalis iqtisadi konteks-
tə istinad edir. Bununla bahəm, məlumdur ki,“iqtisadi insan”ın funksional fəaliyyət göstərdiyi 
mühit homogen deyildir (şəkil 1). Göründüyü kimi, fəaliyyət sferası-gerçək  reallıq (oxu: sosio-
iqtisadi reallıq) – yeganə reallıq deyil. Onun nəzəri təsəvvürün  formalaşmasına yaxud yeniləşmə-
sinə təsiri ya yox səviyyəsindədir ki, əksər hallarda bu cür birtərəflilik müşahidə edilir, ya da ger-
çək məzmundan “təmizlənmiş”, deduktiv əqli-nəticələrin çərçivəsinə sığa biləcək hala salınmış 
şəkildə çıxış edir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 1. “İqtisadi insan” müxtəlif “reallıqlar” kontekstində. 
 
Bütün bunlarla bahəm, “iqtisadi insan” modeli institutlara münasibətdə indifferentdir. İqtisadi 

davranışın sosial mühitdə baş verdiyini, eləcə də indvidiumun sosial “yük” daşıması gerçəkliyini 
inkar etmək qeyri-mümkündür. İqtisadi davranışa münasibətdə sosial institutlar (təkcə iqtisadi 
deyil) həm tənzimləyici, həm də əlaqələndirici kimi çıxış edirlər... iqtisadi davranışın rasionallığı-
na sosial normaların davranışa təsiri aspektindən yaranan qeyri-müəyyənliyin neqativ təsirini ön 
görmək - institutlara münasibətdə inkarçı mövqenin davamı situasiyasında-mümkünsüzdür. Əs-
lində, təsvir etdiyimiz fəsadlılıq iqtisadi nəzəriyyənin əsas problemləri sırasına daxil edilməlidir. 

Şübhəsiz olan odur ki, “iqtisadi insan”ın ortodoksal modeli çərçivəsində problemin həlli im-
kanları sadəcə olaraq mövcud deyildir. İqtisadi rasionallığın sosial normalarla harmoniyasına nail 
olmaq “iqtisadi insan” modelinin aksiomatik məzmunundan imtina və onun, real insana maksi-
mum yaxınlaşdırıldığı halda mümkün ola bilər. 

Tənqidi baxışların panoraması ... 
“İqtisadi insan” abstraksiyasına tənqidi yanaşmaların tarixi alman məktəbindən başlanır: 
“...İqtisadi təhlilin yalnız öz maraqlarını güdən eqoist subyektin (insan) üzərində qurulması yol-

verilməzdi” [7].  
- İnstitusionalistlər hesab edirdilər ki, qərar qəbulu prosesinə sosial mühitin təsiri inkar edilə 

bilməz [8]. İqtisadi insanın bu aspektə inkarçı münasibəti reallığı əks etdirmir. 
- Keynsçi baxışa görə, iqtisadi fəaliyyətin böyük hissəsi irrasional impulslara istinad edir. 

C.Keyns bu impulsları “heyvani instinktlər” adlandırırdı [9]. 
- Monetarizmə görə, “iqtisadi insan” psixoloji amilləri inkar edə bilər... əks-halda... rasional 

subyektlər tərəfindən bazardan çıxarılacaqlar [10].         
- İqtisadi imperialistlər”[11] “iqtisadi insan” modelini ümumcəmiyyət miqyaslı davranış para-

diqması kimi qəbul edirdilər. Ortodoksal yanaşma ilə müqayisədə əsas fərqlər: 1) Model-ictimai 
həyatın bütün spektrinə tətbiq edilir; 2)İnsan kapitalı anlayışı dövriyyəyə buraxılır; 3) Keçmiş təc- 

Nəzəri “reallıq” 

Sosio-siyasi 

Sosio-Mental 

Gerçək “reallıq” 

İqtisadi 
insan 
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rübənin davranış tərzinə təsiri qabardılır; 
- “İqtisadi insana” ortodoksal baxışın tənqidçiləri sırasında A.Sen [12] xüsusi yer tutur. A.Sen: 
1) Utilitarizmi və Pareto-effektivliyini inkar edir; 
2) İqtisadi seçimin psixoloji “tutumunu” aktuallaşdırır; 
3) Fərdlərarası müqayisə və etik amillərin uçotunun zəruriliyini əsaslandırır: 
4) “İqtisadi insan” modelinin minimalist versiyasının dünya dinlərinə münasibətdə ziddiyyətli 

məzmun daşıdığını qeyd edir; 
5) Və nəhayət, qərar qəbulu prosesinin təhlilində ümumqəbul edilmiş mənəvi norma və 

dəyərlərin nəzərə alınmasının zəruriliyini əsaslandırır. 
- Neoklassika istehlakşı seçiminə statik mövqedən nəticə olaraq yanaşır. Əslində, söhbət pro-

sesdən getməlidir. Yəni, istehlakçı seçimi-daima dinamikada olan prosesdir. D. Kaneman və 
A.Tverski [13], həmçinin “iqtisadi insan”ın hesablama qabiliyyətinin fundamental olaraq qeyri-
məhdudluğuna, eləcə də informasiyanın mükəmməlliyinə qarşı çıxırlar: analitik bacarıq və infor-
masiya-kasad resurslardır, ona görə də rasionallıq, birmənalı olaraq mütləq deyil, məhduddur... 
Təcrübədə faydalılığın maksimumu ehtimalı gerçəkləşmir. Onun yerinə axtarış ilk kafi variantın 
tapılmasına qədər davam edir. 

- Ənənəvi institusionalizm (14) “məhdud rasionallıq” konsepsiyası çərçivəsində hesab edir ki: 
1) Məqsədin ortodoksal şərhinə yeni əlavələr daxil edilməlidir. Belə ki, qərar qəbulu prosesində 

məqsəd və vasitələrin ciddi iyerarxiyasına nadir hallarda riayət olunur; 
2) Neoklassikanın həm istehlak funksiyası, iqtisadi agentin imkanları, həm də rasionalizm haq-

qındakı təsəvvürü kəskin şəkildə tənqid edilir; 
- Koqnitiv psixologiya müstəvisində problemə yanaşılmalıdır; 
3) Neoklassika-anlaşılmaz bir şəkildə şüur mexanizminin müasir tədqiqatlarının nəticələrini in-

kar edir; 
Sağlam düşüncənin məntiqindən imtina edilməsi istisna hal deyil, insan davranışının ayrılmaz 

atributudur. 
4) İnstitusionalistlər, ələlxüsus C.Xocson, hesab edirlər ki, neoklassik metodoloji individua-

lizmdən uzaqlaşmaq lazımdır. Ən azı ona görə ki, iqtisadi davranışın individual amillərinin müt-
ləqləşdirilməsi xarici mühitin təsirini bəribaşdan inkar edir. Maraqlı cəhət ondadır ki, C.Xocson 
bir tərəfdən metodoloji indvidualizmin volyuntarizmindən bəhs edir, digər tərəfdən, metodoloji 
xolizmi struktur determinizminə görə yararsız sayır.. Və “sintetik şərhi” (həm fərdi, həm də sosial 
strukturu ehtiva etməklə) çıxış yolu kimi göstərir. 

Göründüyü kimi, alman tarix məktəbinin problemə baxış bucağı-bütün təfərrüfatı ilə “alman 
ruh”una istinad edir. Məsələ burasındadır ki, iki dünya müharibəsində darmadağın olmuş bir ölkənin 
müasir cəmiyyəti də “alman ruhu”nun sosio-iqtisadi sferasındakı proyeksiyasına bu gün də sadiqdir. 
Bu aspektdən Almaniya yeganə ölkə deyildir... Skandinaviyanın son 80 illik inkişaf  təcrübəsi də 
“iqtisadi insan” modelinin vazkeçilməz və mərkəzi konstruksiya olmadığını ortalığa qoymaqdadır. 
Eləcə də, Şərq ölkələri - Yaponiya, Çin, Yeni Sənaye ölkələri də eyni mövqeni bölüşürlər. 

Problemə alternativ baxış... 
Neoklassik “iqtisadi insan”a alternativ, həm də rəqabət aparan model institutsionalizm tərəfin-

dən yaradılmışdır. “İnstitutsional insan” yaxud “transaksiyaya yönümlü insan” modelinin forma-
laşmasında əsas hədəf reallığa yaxınlaşmaq və neoklassik modelin monoaspektliyini aradan qal-
dırmadan ibarət olmuşdur... “homo transactus” [15]  “iqtisadi insan”ın transaksiyaya yönümlü ver-
siyası kimi səciyyələnir. 

Əsas spesifik cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu modeldə qərar qəbulunun kökündə kəmiy-
yətcə qiymətləndirmə (alternativ seçimlərdə transaksiya xərclərinin müqayisəsi) deyil, münasibət-
lər məcmusu, daha doğrusu, münasibətlərin strukturu (subyektiv dəyərləndirmə) dayanır.  

Başqa sözlə, “transaksiya insanı” – davranışın inteqrativ modeli olmaqla, iqtisadi nəzəriyyədə 
mövcud olan monoaspektli modellərin ümumiləşdirilmiş forması kimi çıxış edir, (şəkil 2).                
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Şəkil 2. “Transaksiya insanı” modelinin sadələşdirilmiş struktur təsviri. 
   
Mənbə: şəkil müəllif tərəfindən əldə etdiyi məlumatlar əsasında tərtib olunmuşdur. 

 
Şəkildən də göründüyü kimi, davranışın xarakteri birmənalılıqdan çox uzaqdır. Qərar qəbulu 

prosesi dəyişənlər çoxluğunun situativ konfiqurasiyasına istinadla baş verir. Ortodoksal yanaşma-
dakı birölçülülük transaksiya əməliyyatlarında çoxaspektliliklə əvəz olunur. Və aydındır ki, belə 
bir situasiyada davranışın model indentifikasiyası mürəkkəb xarakter kəsb edir. “Mürəkkəblik” 
daha çox psixoloji amillərin təsiri altında formalaşır. Ona görə də, davranışın model identifikasi- 
yası, sözün bütün mənalarında situativ kontekstdə müəyyənləşdirilə bilər. Yəni, ortodoksal baxış-
dan fərqli olaraq, söhbət homogen, birmənalı məzmun daşıyan modeldən deyil, modellər çoxlu-
ğundan gedir. Eyni zamanda, “transaksiya insanı”nın davranış tərzində baş verən dəyişikliklər əsa-
sən və başlıca olaraq institusional xarakter daşıyır. İndividium davranış tərzinin dəyişməsini “tə-
tikləyənlər” sırasında sonuncu yerdə dayanır. Bunlarla bərabər, “transaksiya insanı”nın özünəməx-
sus spesifikası mövcuddur. 

Belə ki, məzmunundan və situativ spesifikadan asılı olmayaraq, əksər strateji baxışlar (tran-
saksiya əməliyyatları ilə bağlı) məhz münasibətlərin struktur aspekti üzərində formalaşdırılır.Yəni, 
“transaksiya insan”ının davranış tərzi, neoklassik baxışdan fərqli olaraq, fərdlərarası münasibət-
lərə çoxölçülü aspektdən yanaşır: homogenlik bəri başdan inkar olunur.  

Yəni, “transaksiya insan”ının davranış tərzi, neoklassik baxışdan fərqli olaraq, fərdlərarası 
münasibətlərə çoxölçülü aspektdən yanaşır: homogenlik bəri başdan inkar olunur. Başqa sözlə,  

İqtisadi 
təfəkkürün 

nəzəri bazası 

- İnstitutlar; 
- Təşkilatlar; 

- İnformasiya axınları 
- Digər individiumlar 

Ekzogen 
mühit 

- Dəyərlər; 
- Normalar; 
- Qaydalar; 

- Stereotiplər 

Davranışın 
xarakteri 

“Transak-
siya insa-
nı” modeli

Endogen 
mühit 

Transaksiya 
xərclərinin mini-
mumlaşdırılması 

- Passiv; (qayda-
larla yönəldilir) 
- Yarıavtomatik 

(adətlər, vərdişlər) 

-Aktiv

- Transaksiyanın 
effektivliyi; 

- Transaksiya 
resurslarının 
maksimumu; 

- Sosial statusun 
yüksəlişi; 

- İnamın yük-
səlişi; 
- sair 

- Davranış 
iqtisadiyyatı; 

- eksperimental 
iqtisadiyyat 

- Məhdud rasional-
lıq konsepsiyası; 

- Transaksiya 
xərcləri nəzəriyyəsi 

İki sistem: 
- idarəedilən; 

- intuitiv 

Davranışın 
rasionallığı: 

məhdud 

Təzahür formaları 
- İnstitutsional 

rasionallıq; 
- Sosial rasionallıq; 
- Ekoloji rasionallıq 
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“...müxtəlif individiumların davranış fərqlilikləri” ön plana çıxarılır [16]. 
“Transaksiya insanı” “iqtisadi insan”ın fövqəl “qabiliyyətinə” sahib deyildir: o, özündən çox 

qaydalara inanır, real (canlı) insanın  obrazını yaratmağa  daha yaxındır,  bununla  yanaşı  yeniliyə  
meyillidir və “çətinə” düşəndə opportunist mövqe sərgiliyə bilər. 

Modelin ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, neoklassik müddəaların əksinə olaraq, davra-
nışı münasibətlər sistemi prizmasından təsvir edir ki, bu da real insan davranışına maksimum “ya-
xından” baxmaq imkanı yaradır. 

“İqtisadi insan”la “transaksiya insanı” modelləri arasındakı müxtəliflik, demək olar ki, əksər 
parametrləri əhatə edir (cədvəl 3). 

Cədvəl 3. 
Modellərin müqayisəli qiymətləndirilməsi 

 

Əlamətlər “İqtisadi insan” modeli 
“Transaksiya (institusional) 

insan” modeli 
1. Formalaşma tarixi İlkin industrializm dövrü Son industrializm; informasi-

ya dövrü 
1) Nəzəri əsası Neoklassik iqtisadi nəzəriyyə Neoinstitusionalizm 
2) Modelin xarakteri Mexaniki; Orqanik məzmun 
3) Əməyin xarakteri Sadə əmək Yaradıcı (kreativ) əmək 
4) Qarşılıqlı əlaqələrin domi-

nant forması 
Mübadilə Yaradıcı “uyğunlaşma” 

5) Davranışın rasionallığı Mütləq / nisbi Məhdud  
6) Rasionallıq funksiyası İndividual İctimai (sosial) 
7) Azadlıq Mütləq Optimal 
8) Əsas motiv Maksimalizm (effektin) Mürəkkəb sistemli: 

- transaksiyanın effektivliyi; 
- sosial statusun yüksəlişi; 
- sair 

9) Əsas məqsəd Şəxsi mənafenin maksimal 
təminatı 

Sosial harmoniya 

10) İnsan obrazının təzahür 
forması 

- satıcı/istehsalçı; 
- istehlakçı 

- idarəedici; 
- icraçı 

 

Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən əldə etdiyi məlumatlar əsasında tərtib olunmuşdur. 
 
Sosial baxışın spesifikası... 
Qeyd etmək lazımdır ki, insan davranışının birtərəfli, yaxud monoaspektli modeli təkcə iqtisa-

diyyatda deyil, eləcə də digər sosial elmlərdə də yaradılırdı. Məsələn, “sosial insan”, “mədəni in-
san” və s. Amma..., bu modellərin hamısı (“iqtisadi insan”dan başqa) sahəvi çərçivəyə “sıxışdırı-
lırdı”. “İqtisadi insan” modeli isə ictimai həyatın bütün sahə və sferalarına aidlik nümayiş etdirir. 

Cədvəl 4-də verilmiş müqayisədən göründüyü kimi, ortodoksal iqtisadi nəzəriyyənin “iqtisadi in-
san” abstraksiyası ayrıca götürülmüş fərdin konkret məzmunlu keyfiyyət xüsusiyyətlərini özündə eh-
tiva edən, başqa sözlə daxili təbiəti və məzmunu ilə konkret məna tutumuna malik... abstraksiyadır. 

Konkretlilik iqtisadi fəaliyyətin funksional məntiqi ilə determinasiya olunur. İctimai həyatın 
digər sahə və sferalarında (o cümlədən, sosial sfera) funksional konkretlilik iqtisadiyyatla müqa-
yisəyə gəlmir... Buna rəğmən – “iqtisadi insan” nəzəri interpretasiyada prosesin subyekti kimi yox, 
abstraksiya – hansısa bir formada (çərçivədə) lokallaşmış “funksiyalar məcmusu” keyfiyyətində 
yer alır. “Funksiyaların məcmusu” – hətta maksimum sistemli şəkildə təzahür etsə də belə..., mü-
cərrəd səciyyə daşıyır: qarşılıqlı bağlılıqda olan funksiyaların “nəyi” dəyişdiyinin (prosesin gedi-
şində) rasional kalkulyasiyasını aparmaq müşküllüyü mövcuddur. Buna görə də, nəzəri interpre-
tasiyanın konkret konseptual məzmunluluğu bu gün də aktual olaraq qalmaqdadır. 
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Paradoksallığı doğuran əsas səbəb nəzəri abstraksiyadan real konkretliyə yüksəlişin əsaslan-
dırma imkanlarının kasadlığıdır:  

-“İqtisadi insan”– individiumdur, cəmiyyət – individiumların mexaniki məcmusudur. Lakin, o, 
iqtisadi prosesin aparıcı subyekti deyildir, müxtəlif məzmunlu manipulyasiyalara sistemli şəkildə 
məruz qalan... “obyektdir”. 

Cədvəl 4. 
İnsan modelləri: müqayisəli baxış 

 

Modellər Məzmunu 
Fəaliyyətin 
xarakteri 

Əxlaqi-etik 
komponent 

Sosial səviyyə 
Nəzəri 
baza 

I. “İqtisadi insan” - Novator 
- Requlyator 
(qiymətləndiri-
ci); 
- Maksimizator; 

Mütləq 
rasional 

Etinasız İndividium Ortodoksal 
iqtisadi 
nəzəriyyə 

II. “Sosial insan”: 
- Birinci model; 

- Sosiallaşmış; 
- Sosial rol oy-
nayan; 
- Sanksiyalara 
məruz qala bilən 

Plüralist Önəmlidir İntersubyektiv A.Lindberq 

- İkinci model - Öz fikri olan; 
- Dəyişikliyə 
meyilli; 
- Fəaliyyət 
göstərən 

Plüralist Önəmlidir İndividual 
(sosiallaşan) 

“_____” 

 

Mənbə: К.Брунер. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества / 
THESIS.  1993. Вып. 3.Т 1. [19]. 

 
Problemə sosioloji baxış “iqtisadi insan”ı sosiallaşdırma imkanında deyildir. “Sosial insan” və 

onun iki modeli araşdırdığımız problemin mahiyyət çalarları aspektindən birmənalılığın təsvirini 
verməkdə acizdirlər... 

Və bu “acizlik” sosiologiyanın deyil, “iqtisadi insan” abstraksiyasının yaratdığı “acizlikdir”. 
Belə ki, sözügedən abstraksiya sosial olanı “iqtisadi insan”dan tam şəkildə təcrid edir: ayrılması, 
parçalanması prinsipcə yolverilməz olanı həyata keçirir. Hətta, sırf iqtisadi kontekstdə də bu cür 
“ayrılma”, süni şəkildə avtonomlaşma – praqmatik nöqteyi-nəzərdən qəbuledilməzdir. Əgər, 
ortodoksal nəzəriyyə özünün aktuallığını (“müstəqil” elmi biliklər sistemi formasında) mühafizə 
etmək /qorumaqla məşğul deyilsə və həqiqətən də, iqtisadi prosesin əsas subyektini “təyin etməyə” 
çalışırsa, onda mənasız əlahiddələşmədən əl çəkməli və inteqral yolla getməlidir... “İqtisadi in-
san”ın iqtisadi prosesin əsas subyekti olması yalnız bir halda gerçəkləşə bilər: “sosio-iqtisadi in-
san” modelinin tətbiqi ilə. Amma, nədən “sosio-iqtisadi insan”? 

- iqtisadi hərəkət- sosial hərəkətin spesifik təzahür formalarından biridir;  İqtisadi hərəkətin 
əlahiddələşməsi-sistemdən kənar hadisə və proseslər doğurur: iqtisadiyyatın anklavlaşması, hissə-
vi zənginləşmə və paralel olaraq kəskin təbəqələşmə prosesi intensivləşir, makro səviyyədə qeyri-
stabil sosial situasiya formalaşır; 

- iqtisadi hərəkətin sosial (oxu: etnik, milli) stereotiplərdən özünütəcridi mümkünsüzdür. Am-
ma... “bazarlaşma”nın dərinləşməsi funksional fəaliyyət mühitinin ortodoksal iqtisadi nəzəriyyə-
nin təməl prinsipləri bazasında formalaşmasına gətirib çıxarır: iqtisadi effektin sosiallaşması alın-
mır və yuxarıda təsvir etdiyimiz situasiya meydana çıxır. 

- iqtisadi effektin sosial “bölgüsü” (dövlətin aktiv müdaxiləsi ilə) ümumcəmiyyət miqyasında 
sosial bütövlük yaratmaq gücündə deyildir. Yaxud, yalnız və yalnız bölgünün ədalətliliyinə bəslə- 
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nən “inamla”-dünya ölkələrinin təcrübəsindən də göründüyü kimi-strateji hədəflərə çatmaq çox 
müşkül məsələdir. İqtisadi prosesin sosial məzmun daşıdığı həm nəzəriyyə və praktikada, həm də 
başlıca olaraq formal institutlarda nəzərə alınmalıdır. İqtisadi inkişafın “sosio - ekoiqtisadi” məz-
munluluğuna aparan yol məhz burdan keçir. 

Sosioloji baxışın gerçəkliyə daha yaxın olduğunu iqtisadi davranışın interpretativ modelindən 
daha qabarıq şəkildə görə bilərik. Sosioloji yanaşmanın nəzəri bazasını “Sosial əməl” konsepsiyası 
təşkil edir [17]. 

İqtisadi davranışın – hərəkətin sosioloji interpretasiyası ortodoksal yanaşmadan daha çox sis-
temliliyi ilə fərqlənir. Şəkil 3-dən göründüyü kimi, iqtisadi davranışa - hərəkətə yanaşma tərzi real 
gerçəkliyə maksimum adekvatlıq nümayiş etdirir: 

- iqtisadi təfəkkürün rasionallığı onun yeganə prinsipi deyildir: təfəkkürün emosional tutumu 
və onun rasionala nisbəti seçimin aparılmasında əsas rol oynayır. Buna görə də, individual seçimin 
rasionallığı əsaslandırılmış şübhə altına alınır. Birmənalı rasional olan kollektiv seçimdir və nəti-
cədə sosial fakt keyfiyyətində təzahür edir. Balans yanaşması sosial stereotiplərə münasibətdə də 
yer almışdır. Bu aspektdən normativliyin sərhəddi individual qavramanın dərəcəsi ilə müəyyən-
ləşir. 

Ortodoksal baxışdan fərqli olaraq davranışın (əsas hədəflə) maksimum faydalılıqla hansısa bir 
formada əlaqəsindən bəhs edilmir. 

Hədəf-iqtisadi mənafelərin təminatıdır. Seçim–konkret situativ məzmunludur... Yəni, mövcud 
situasiyaya adaptasiya olunma nəzərə alınmalı və mövcud “oyun qaydalarına” əməl etməklə hə-
yata keçirilməlidir. Başqa sözlə, “seçim azadlığı” anlayışına/proseduruna konkretlilik gətirilir: se-
çim sərhədlidir, konkret şərtlərə uyğun olmalıdır və ...plüralist səciyyə daşıyır. 

Və ən diqqət çəkən məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, iqtisadi davranışın “daxili elementlə-
rinə” toxunmadan aparılan sosioloji interpretasiya sistemli formada sosio-mədəni kontekstdən 
çıxış edir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şəkil 3. İqtisadi davranışın sosioloji interpretasiyası. 
 
Mənbə: şəkil müəllif tərəfindən əldə etdiyi məlumatlar əsasında tərtib olunmuşdur. 

 
 

Determinasiya

Kollektiv seçim 
(rasional) 

Seçimin istinad nöqtələri 

İndividual seçim 
(irrasional) 

İqtisadi mənafe

Sosial (milli) 
stereotiplər 

İqtisadi 
davranışa 
sosioloji 

baxış 

İqtisadi 
hərəkət 

(fəaliyyət) 

- İqtisadi təfəkkürdə 
rasional/emosional balans 

- Sosial (milli) stereotipdə 
normativ/individual tarazlıq; 

- İqtisadi mənafelərə uyğunluq; 
- Oyun qaydalarına riayət etmə 

- Situasiyaya adaptasiya olunma 

İqtisadi davranışın “daxili komponentləri”: 
- Məqsəd; Vasitə; Seçim azadlığı və alternativliyi; - Faydanın maksimumu; -kalkulyasiya və s. 

İnstitusional, aksioloji, resurs-funksional situasiya;

Sosial-mədəni koordinant sistemi
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SON SÖZ ƏVƏZİ... 
 
Problemə postmodernist baxış spesifikliyi ilə nəzər-diqqəti cəlb edir. Ortodoksal “iqtisadi in-

san”ın modernist paradiqma çərçivəsində kütləvi tənqidi realizm/operasionalizm dilemması ilə 
qarşılaşdı. 

Postmodernizmin [18] əsas metodoloji doktrinası olan dekonstruktivizmin nəzəri ziddiyyətlə-
rin, yaxud “həll mümkünsüzlüyünün” aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynaya biləcəyi ehti-
malı irəli sürüldü. Postmodernistlərə görə ortodoksal “iqtisadi insan” diskursunun məntiqi “da-
lana” girməsinin əsas səbəbi pozitivizmin məntiqi yetərsizliyi/qeyri-mükəmməlliyindədir. Yəni, 
“iqtisadi insan”ın metodoloji əsasları sistemli şəkildə təftiş olunmalıdır. 

Problemin mürəkkəbliyi ondadır ki, qeyd etdiyimiz metodoloji problematika təkcə “iqtisadi in-
san” abstraksiyasını deyil, bütövlükdə iqtisad elmini “dalan” situasiyasına salırdı. Belə ki, ap-
riorizm/empirizm dilemması ayrı-ayrılıqda öz aktuallıqlarını saxlamaqda idilər. Monetaristlər 
(M.Fridman) instrumentalizmi ortalığa atmaqla müəyyən dövr ərzində (1980-ci illərə qədər) me-
todoloji “sakit”liyi bərqərar edə bildilər. Lakin, sonrakı inkişaf mərhələsində yuxarıda bəhs etdi-
yimiz “dalan” situasiyasının həqiqətdə həll olunmadığı gerçəkliyi üzə çıxdı. Həmçinin, postpoziti-
vizm və onun tənqidçiləri (T.Kun, İ.Lakatoş) də  metodoloji dilemmaların həlli imkanlarını sis-
temləşdirə bilmədilər və s. 

Qeyd edək ki, sözügedən problemlər bu gün də aktuallıqlarını qorumaqdadırlar. Beləliklə, 
postmodernist dekonstruktivizm “iqtisadi insan”ın ortodoksal modeli ilə bağlı özünəxas mövqe 
sərgiləmişdir: 

1. “İqtisadi insan” modeli ideoloji “yüklü”dür, ideoloji fəaliyyətin instrumenti kimi çıxış edir. 
2. İqtisad elmi – iqtisadi hadisələrə “məişət” səviyyəsində/təsəvvüründə yanaşmamalıdır. Ona 

görə ki, iqtisadi hadisələr spontan şəkildə baş vermir: ideoloji təsir/pressinq altında formalaşır. Və 
proses kapital sahibləri tərəfindən idarə olunur. 

3. “İqtisadi insan” iqtisad elmi (ortodokslar) tərəfindən “tələbat” anlayışının konseptual sxemi 
çərçivəsində şərh edilir. İqtisadi insanın istehlakçı üstünlüyü ilə eyni səviyyəyə qoyulması özündə 
mifik anlam daşıyır. 

Ümumiyyətlə, iqtisad elmi pozitiv nəzəriyyənin “məzmun idealizmindən” kənar durmalıdır. 
4. Və nəhayət, “iqtisadi insan” – tarixi kateqoriyadır. Yəni, əvvəli olduğu kimi, sonu da var! 
Yarandığı dövrdə formalaşmaqda olan yeni reallığın mahiyyət çalarlarını ehtiva edirdi. Başqa 

sözlə, bu gün diskussiya obyekti olan “iqtisadi insan” 200 il əvvəlin “insan”ıdır. Onun fövqəlza-
man spesifikası yoxdur. 

Həqiqətən də, “iqtisadi insan”ın müasir dövrə qədər “sağ qalmasının” əsas səbəbi onu yaradan 
yeni reallığın eyni cəmiyyət tipi (modern) çərçivəsində mövcudluğudur. Reallıqda baş verən də-
yişikliklərin məna yükü modern cəmiyyət tipinin sərhədlərindən kənara çıxmırdı. Amma, keçən 
əsrin sonlarından başlayaraq postmodern cəmiyyət tipinin formalaşması “iqtisadi insan”ın möv-
cudluq ehtimalını əsaslı surətdə aşağı salmışdır. 

Beləliklə, “iqtisadi insan” abstraksiyasının ideoloji yük daşıdığı bütün təfsilatı ilə göz qabağın-
dadır: “İqtisadi insan” modeli iqtisadi mərkəzçiliyin təməl konstruksiyasıdır. Dünya ölkələrinin 
böyük əksəriyyətinin iqtisadi sistemi məhz bu konstruksiya bazasında formalaşmışdır. Yəni, 
müxtəlifliklər (milli iqtisadiyyatlar) kontekstində, eyni aksiomatik müddəalardan yararlanmaq – 
milli iqtisadi sistemlər arasında müəyyən anlamda eyniyyət yaradır. Yalnış təsəvvürü önləmək 
xatirinə qeyd edək ki, bu halda “eyniyyət” anlayışı müxtəlif iqtisadi sistemlərarası əməkdaşlığı 
“asanlaşdırmağa” xidmət etmir. Qiymətləndirmənin aksiomatik məzmunu, nəyin və necə dəyiş-
məsindən asılı olmayaraq, dəyişmir. Amma...: 

1) Neoliberal paradiqmalı qloballaşdırmanı əhəmiyyətli dərəcədə “asanlaşdırır”; 
2) Ortodoksların “azad eqoistinin” milliləşmə dərəcəsindən asılı olaraq dünya ölkələrini “boy 

sırasına” düzür; 
3) Milli varlığın mental-dəyər sisteminin “oyundan kənar” vəziyyətə düşməsinə səbəb olur; 
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4) Milli, dini, sivil və s. anlayışların qiymətləndirilməsi iqtisadi kontekstdə həyata keçirilir; 
5) Ölkələrarası qarşılıqlı əlaqələr  iqtisadi “çərçivəyə” sığışdırılır; 
6) Dünya bir “dildə” – iqtisadi dildə danışmağa başlayır və s. 
Qlobal kapitalın effektiv dövriyyəsi üçün əlverişli situasiya formalaşır... Qlobal kapital mütləq 

hakimiyyətə yiyələnir. Bir çoxlarının ümidlə baxdıqları rəqəmsal transformasiya bu yönümdə 
hansısa bir formada müsbət işarəli rol oynamır. Tam əksinə! Kapitalın hakimiyyətinin daha da 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Belə ki: 

1) “İqtisadi insan”ın subyekt kimliyi ləğv edilir, virtual məkana “köçürülür”. Bütün funksional 
fəaliyyət süni intellektin nəzarətinə keçir. Amma..., “iqtisadi insan”ın eqoistliyinə, maksimaliz-
minə və ümumiyyətlə ortodoksal dəyərlərlə yüklənmiş təfəkkür tərzinə bir xələl gəlmir; 

2) “İqtisadi insan”ın əsas fəaliyyət sferası-bazar-kəskin şəkildə deformasiyaya uğrayır, klassik 
məzmununu itirir, postbazar erasına keçid başlanır. Bazar spontanlığı, proqram təminatının aşkar-
lığı və məqsədyönlü idarəetmənin təşkili ilə əvəz olunur. “Görünməyən əl” tam şəkildə mənasız-
laşır. Rəqəmsal texnologiyalar istehlakçının nə istədiyini, istehlakçı seçimi və istehlakçı üstünlü-
yünü də özü formalaşdırır; 

3) Müxtəlif milli varlıqlar geososium formatlı topluma çevrilirlər. Bəşəriyyətin yönləndirilməsi 
imkanları dünya tarixində analoqu olmayan bir formada genişlənir. Postdövlət erasına keçid 
gerçəkləşir; 

4) Və yekun olaraq, postindustrial refleksiyanın inkişafı-“insanın ölümü” baş verir... Transin-
san, postinsan erası başlayır və s. 

Təsvir etdiyimiz gözləntilər bugünkü gerçəkliyin “pəncərəsindən” görünənlərdir. Və gö-
ründüyü kimi, ortodoksların “iqtisadi insan”ı, sözün bütün mənalarında, qlobal kapitalın xidmət-
çisidir, konkret ideologiya daşıyıcısıdır (“özü” bilməsə də)! 
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Абстракция “экономического человека”: критические заметки о научном статусе 
самообмана 

 

Резюме 
Абстракция “экономического человека” является фундаментальной теоретической кон-

струкцией идеологии “экономического централизма”. 
Цель исследования - обосновать недостаточную степень адекватности указанной 

абстракции современной действительности. 
Методология исследования относится к междисциплинарному синтезу. Тип обоснова-

ния результатов вероятностно-дедуктивный. 
Прикладное значение исследования - оно может сыграть важную роль в процессе 

формирования социально-экономической политики. 
Результаты исследования - показывают, что абстракция “экономического человека” 

имеет идейное содержание и является одним из главных препятствий на пути утверждения 
антропоцентризма. 

Оригинальность и научная новизна статьи - Полностью оригинальна. Она содержит 
новый концептуальный взгляд на абстракцию “экономического человека”. 

Ключевые слова: экономический человек, модель, абстракция, институт, социаль-
ное бытие, неоклассика. 
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The abstraction of  the “economic man”: criticism on the scientific status of self-deception 

 

Summary 
The abstraction of “economic man” is the fundamental theoretical construction of the ideology 

of “economic centralism”. 
The purpose of the research - is to justify the insufficient degree of adequacy of the said 

abstraction to reality. 
Research methodology - refers to interdisciplinary synthesis. The type of justification of the 

results is probabilistic-deductive. 
The applied importance of the research - it can play an important role in the process of 

formulating socio-economic policy. 
The results of the study - show that the abstraction of “economic man” has an ideological con-

tent and is one of the main obstacles on the way to the establishment of anthropocentrism. 
Originality and scientific innovation of research - completely original. It contains a new 

conceptual view of the abstraction of “economic man”. 
Key words: economic man, model, abstraction, institution, social being, neoclassical. 
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İCARƏ ƏMƏLİYYATLARI VƏ IFRS 16-NIN GƏTİRDİYİ YENİLİKLƏR 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Tədqiqatımızın mövzusu IFRS 16 İcarə standartının icarəçilər üçün ica-
rə uçotunu kökündən dəyişdirməsi və bu standartın təfərrüatları və onun gətirdiyi yeniliklərə dair 
mühasibat uçotunun nümunələrinin verilməsi ilə bağlıdır. 

Tədqiqatın metodologiyası - Araşdırılan problemə sistemli və kompleks yanaşma, habelə e- 
İFRS 16 və İAS 17 icarə standartlarının müqayisəli təhlili, ümumiləşdirilməsi və qiymətləndiril-
məsi ilə bağlı metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – İAS 17 və İFRS 16 icarə standartlarının tətbiqləri arasındakı 
fərqdən dolayı İFRS 16 -nın istifadəsi daha məqsədəuyğundur. 

Tədqiqatın nəticələri – İFRS 16-nın tətbiqi ilə daha tez-tez əməliyyat icarəsi olan sənayelər 
təbii olaraq daha böyük nəticələrlə üzləşəcəklər. İcarənin, xüsusən də audit şirkətlərinin təsirləri 
ilə bağlı apardıqları araşdırmalarda, əməliyyat icarələrinin kapitallaşmasının təsirlərinə Maliyyə 
əmsallarının böyük bir hissəsinin əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyi müşahidə edilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - İFRS 16 qüvvəyə minməzdən əvvəl icarə əməliyyat-
ları balansdan kənarda idi. Bu standartla lizinq əməliyyatları balans hesabatına daxil edilir, ona 
görə də icarə xərcləri Mənfəət Zərər Hesabatına və Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabata 
daxil edilmir və onlar faiz və amortizasiya adları ilə bildirilir. 

Açar sözlər: Lizinq, Mühasibat Uçotu Standartları, İFRS 16. 
 

Giriş 
Qlobal rəqabət və sürətlə inkişaf edən texnoloji və iqtisadi səbəblərə görə biznesin maliyyə 

menecerlərinin investisiyalar üçün fond yaratmaq səylərinin artdığı görünür. Müəssisələrin resurs-
ları onların fəaliyyətinin davamlılığı üçün kifayət etmir. Bu səbəblərə görə müəssisələr öz fəaliy-
yətlərini həyata keçirərkən autsorsinqin üstünlüklərindən yararlanmağa üstünlük verirlər. Lizinq 
xərcləri əsas xərclərdən daha əlverişli olduğundan, Lizinq əməliyyatlarına yaxşı alternativ maliyyə 
mənbəyi kimi baxılır. Müəssisələr fəaliyyətlərinin davamlılığını həyata keçirmək üçün istifadə 
etmələri lazım olan aktivləri almaq əvəzinə bəzi səbəblərdən aktivləri icarəyə götürürlər. Müəssi-
sələri lizinq alternativlərinə vadar edən əsas səbəblər aşağıdakılardır: 

• Biznesin miqyası: Kiçik müəssisələrin kapital çatışmazlığı səbəbindən alternativ maliyyə 
mənbələrinə çıxışda üzləşdikləri çətinliklər onları iri müəssisələrə nisbətən daha tez-tez lizinq 
almağa aparır. 

• Fəaliyyət göstərən sektoru: Xidmət sektorundakı müəssisələrin, xüsusilə hava nəqliyyatı və 
mağaza şəbəkəsi olan pərakəndə satış şirkətlərinin kapital tutumlu müəssisələrə nisbətən daha çox 
lizinq müqavilələri bağladığı görünür. 

• Aktivlərin təbiəti: Müəssisələr xüsusi aktivlərdən daha çox iş maşınları, planşetlər, surət çı-
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xaran maşınlar kimi ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan maddi aktivləri icarəyə götürməyə üstün-
lük verirlər. 

• Maliyyə rıçaqları: Yüksək maliyyə leverageli müəssisələrin əlavə borclanma qabiliyyəti aşa-
ğı olduğundan, bilavasitə pul vəsaitləri tapmaq əvəzinə digər alternativ maliyyə mənbələri arasında 
olan lizinq metoduna müraciət etdikləri görünür. 

• Vergilər: Vergi nöqteyi-nəzərindən bir aktivin birbaşa alınması və lizinq yolu ilə əldə edil-
məsinin fərqli nəticələr verdiyi görünür. Ehtiyac duyulan aktivlərin əldə edilməsində sözügedən 
aktiv üzrə dövr xərclərində yalnız amortizasiya xərcləri qeyd edilir, icarə alternativindən istifadə 
edilərkən, həm amortizasiya xərcləri, həm də faiz xərcləri dövr xərclərində qeyd edilə bilər. Kirayə 
qərarının verilməsində ölkələrin vergi qanunvericiliyinin təmin etdiyi üstünlüklər də təsirli olur. 

• Mülkiyyət: İdarəetmə qərarları baxımından mülkiyyətə sahib olmaq meyli aşağı olan müasir 
müəssisələrdə, xarici borc və icarədən istifadə tendensiyası ənənəvi müəssisələrə nisbətən daha 
çox müşahidə olunur. 

Müəssisə yuxarıda qeyd olunan məsələlərlə yanaşı, maliyyə menecmentinin əlində olan kapital-
dan aktivə investisiya qoymaq əvəzinə, müəyyən müddət ərzində maliyyələşdirmə və ödəniş im-
kanlarını təmin edən lizinq alternativinə meyl edir. İcarəyə üstünlük verilməsi ilə ödənişləri hissə-
hissə etməklə satınalma risklərindən və əməliyyat yüklərindən qorunmaq məqsədi daşıyır. Aktiv-
lərin icarəsi biznesə təkcə maliyyə və əməliyyat imkanları təqdim etməyəcək, həm də köhnəlmə,  
texniki xidmət-təmir xərcləri və aktivlərin gələcək köhnəlməsi risklərindən qaçılacaqdır. Məsələn, 
son zamanlar çox tez-tez qarşılaşdığımız donanma icarəsi bu səbəblərə görə üstünlük təşkil edir 
[1]. 

İcarəyə verilməli olan aktivdən (əsas aktivdən) istifadə hüququ, qiymət müqabilində müəyyən 
müddətə köçürən müqavilə və ya müqavilənin bir hissəsi kimi ifadə edilir. Lizinq aktı ümumiy-
yətlə “əməliyyat icarəsi” və “maliyyə icarəsi” kimi iki başlıq altında aparılır. Maliyyə lizinqi, ica-
rəyə götürülmüş aktivin risklərinin və mükafatlarının böyük hissəsinin icarəyə verənə ötürüldüyü 
bir hərəkətdir. Digər tərəfdən, əməliyyat icarəsi icarəyə götürülmüş aktivin risklərinin və gəlirlə-
rinin əhəmiyyətli hissəsinin icarəyə verəndə qaldığı icarə növüdür [2]. 

Bir sözlə, maliyyə lizinqi aktivini icarəyə götürmək istəyən aktivin istehsalçısı ilə əlaqə saxla-
yıb razılığa gəlmək, həmçinin maliyyə lizinq şirkətinə müraciət edərək kredit tələbi ilə maliyyə-
ləşdirmə tələbi maliyyə lizinq şirkəti tərəfindən qiymətləndirilir. Təsdiq edildikdə şərtlər müəyyən 
edilir, istehsalçı şirkət maliyyə lizinqi şirkətinin təklif etdiyi şərtləri qəbul edir, maliyyə lizinq 
müqaviləsi imzalanır və ödəniş mərhələsinə çatdıqda maliyyə lizinq şirkəti ödəniş üçün işə başla-
yır. Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarında lizinq əməliyyatları İAS 17-də müzakirə olunur. 
İAS 17-yə əsasən, lizinq əməliyyatının maliyyə icarəsi və ya əməliyyat icarəsi olması əsas götü-
rülür. Bu standartda İcarəyə götürən və icarəyə verən üçün uçot prosedurları və prinsipləri 
müəyyən edilmişdir. Müvafiq olaraq, maliyyə icarəsində müəssisənin maliyyə hesabatlarına 
icarəyə verilməli olan öhdəliklər və aktivlər daxil edildiyi halda, əməliyyat icarəsində (əməliyyat 
icarəsində) icarəyə götürülən öhdəliklər və aktivlər maliyyə hesabatlarından çıxarılır. 
Müəssisələrin əməliyyat icarəsi üzrə gələcək borcları maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinin 
məlumatı üçün balans qeydlərində təqdim olunur. 

Bu vəziyyətə görə İAS 17-nin tənqidlərə səbəb olan tərəfi məlumatlara çata bilməməsi, inves-
torların biznesin ödəməli olduğu bir çox borcu görə bilməməsi və icarəçi üçün çox yüksək gəlir 
əldə etmə potensialına malik olmasına baxmayaraq əməliyyat fəaliyyətində istifadə edilən icarəyə 
götürülmüş aktivin maliyyə hesabatlarında əks olunmamasıdır. İnvestorların istədikləri maliyyə 
məlumatları müvafiq və real, şəffaf və müqayisə edilə bilən olmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq, 
İFRS 16-da bu narahatlıqları aradan qaldırmaq üçün icarəçilərin uçotunda icarələrin təsnifatına 
xitam verilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. İAS 17-də göstərilən narahatlıqları aradan qal-
dırmaq üçün, sektorun tələblərinə uyğun olaraq hava yolu şirkətləri, zəncir bazarları və xidmət 
intensiv müəssisələrin tələblərini qarşılamaq üçün 2019-cu ilin yanvar ayından etibarən İFRS 16 
qüvvəyə minmişdir [3]. 
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Beləliklə, İFRS 16 standartı ilə icarə müqavilələrindən irəli gələn icarəçilərin balanslarında isti-
fadə hüququ aktivləri kimi, eyni zamanda, onlara müvafiq icarə öhdəliklərini istifadə hüququ mo-
delinə uyğun olaraq öhdəlik kimi uçota almaq imkanı verilir. Beləliklə, lizinq fəaliyyətinin maliy-
yə və ya əməliyyat icarəsi kimi təsnifləşdirilməsi öhdəliyi aradan qaldırılıb. İFRS 16 lizinq stan-
dartının tətbiqi ilə İAS 17 ləğv edildi və nəticədə maliyyələşdirmə və əməliyyat icarəsi arasındakı 
fərq ləğv edildi. Bütün lizinq fəaliyyətləri əməliyyat balansında aktiv və öhdəliklər kimi uçota 
alınır. Başqa sözlə, təkcə maliyyə lizinq əməliyyatları deyil, eyni zamanda, əməliyyat icarəsi əmə-
liyyatları maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdiriləcəkdir. Beləliklə, İFRS 16 ilə icarə 
əməliyyatlarının uçotunda vahid model əsas götürüləcəkdir. Bu dəyişikliyin maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatda icarəyə götürən müəssisələrin aktiv və öhdəliklərini, mənfəət və zərər və ya 
digər məcmu gəlir haqqında hesabatda maliyyələşdirmə xərclərini və əməliyyat xərclərini artırma-
sı gözlənilir. 

İcarə konsepsiyası 
İcarə icarəsi fəaliyyətinə aid olan əmlaka mülkiyyət hüququnu saxlamaqla, İcarə müqaviləsi ilə 

müəyyən edilmiş qiymət müqabilində, aktivdən istifadə hüququnun icarəçiyə verilməsi və müqa-
vilə üzrə aktivin mülkiyyət hüququnun icarəyə verənə verilməsini və müqavilə üzrə satınalma üs-
tünlüyü yolu ilə müqavilə müddətinin sonunda aktivin mülkiyyət hüququnun icarəyə verənə veril-
məsini tənzimləyən maliyyələşdirmə növüdür. Lizinq fəaliyyətinin predmeti ola biləcək aktivlər 
çox müxtəlifdir. İstehsal maşınlarından (dəzgahlar, çap maşınları, kranlar kimi), kompüterlərdən 
təyyarələrə, kənd təsərrüfatına (məsələn, kombaynlar) və surət çıxaran maşınlara qədər avtomobil 
icarəsi fəaliyyətinə məruz qala bilər. Xüsusilə aktivin iqtisadi ömrünün uzun və “texnoloji dəyi-
şiklik” müddətinin qısa olduğu sektorlarda maliyyə lizinqinin cəlbediciliyi ön plana çıxır. 

Əməliyyat icarəsi 
Əməliyyat icarəsi, xüsusən də xidmət tələb edən bizneslərdə ən çox yayılmış maliyyə alterna-

tivlərindən biridir. Bu lizinq metodunda icarə müqaviləsi müqavilə predmeti olan aktivin iqtisadi 
müddətindən daha qısa müddətə bağlanır. Beləliklə, müqavilə müddətində ödəniləcək icarə ödə-
nişləri icarəyə götürülmüş aktivin iqtisadi dəyərinə uyğun gəlmir. Əməliyyat lizinqinin ən fərqli 
xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, tələb olunan aktiv qısa müddətə icarəyə verilir, texnologiya baxı-
mından tez köhnəlmiş aktivlərə və ya alış xərcləri çox yüksək olan avadanlıqlara üstünlük verilir. 
İngilis dilində “Operational Leasing” kimi ifadə edilən əməliyyat icarəsi icarəyə götürülmüş  akti-
vin təxmin edilən faydalı istifadə müddətinin, yəni iqtisadi ömrünün müəyyən müddətinə icarəyə 
verilməsi prosesidir. 

Əməliyyat icarəsini maliyyə lizinqindən fərqləndirən əsas məqam icarəyə götürülmüş aktivin 
faydalı istifadə müddəti ərzində əhatə əmsalı olmasıdır. Bu üsulda, icarəyə verən tərəfindən edilən 
icarə ödənişlərinin cəmi, aktivin bütün iqtisadi dəyərinə cavab verməyəcəyi üçün sərmayə qoyan 
sahibkarın qanuni olaraq əmlaka hüququ yoxdur. 

Əməliyyat icarəsi metodunda aktivin mülkiyyət hüququ, digər risklər və təmir xərcləri icarəyə 
verənə məxsusdur. Kirayəçi yalnız icarə haqqını ödəməlidir. Əməliyyat lizinqində anlayış daha 
çox icarəçinin qorunmasına yönəlmiş bir anlayışdır. Eyni zamanda, maliyyə lizinqindən fərqli ola-
raq, müqaviləyə xitam verilməsi imkanı icarəyə verən üçün mühüm üstünlük kimi qiymətləndirilir. 
Əməliyyat icarəsinin bəzi xüsusiyyətləri aşağıda verilmişdir . 
 İcarəyə götürülmüş əmlakın bütün baxımı və təmirindən yaranan xərclər icarəyə verənin 

üzərinə düşür. Buna görə də icarəyə götürülmüş əmlakın baxımı və təmiri xərcləri icarə haq-
qına daxildir. 

 İcarəyə götürən müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq icarə müqaviləsini birtərəfli qay-
dada ləğv etmək hüququna malikdir. Müqaviləyə xitam verildiyi halda, icarəçi müqavilə 
predmeti olan əmlakı icarəyə verənə qaytarmağa borcludur. Ancaq xitam verildiyi təqdirdə, 
müqavilədə müəyyən edilmiş xitam haqqını icarəyə götürən icarəyə verənə ödəməlidir. 

 İcarəyə verən üçün lizinqin qısamüddətli olması onun iqtisadi həyatı boyu bir neçə icarə 
etməsinə imkan verir. 
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 Əməliyyat icarəsinə daha çox texnoloji cihazlar, nəqliyyat vasitələri və kommunikasiya va-
sitələri kimi sürətlə inkişaf edən sahələrdə marketinq metodu kimi üstünlük verilir. 

Maliyyə icarəsi 
İngilis dilində “Lizinq” kimi ifadə edilən icarə fəaliyyəti praktikada maliyyə lizinqində istifadə 

olunur. İlk dəfə həyata keçirilməyə başlayanda ölkələr tərəfindən müxtəlif sözlərlə ifadə edilmiş-
dir. İtaliyada “Lecaziene Finanzlaric”, Portuqaliyada “Lacacos Financeira”, Fransada “Location 
Firanciere”, İspaniyada “Arrenolamiento Financiero” lizinq üçün istifadə olunan terminlərdir. 
Lizinq anlayışı ABŞ-da torpaq və bina kirayələrində istifadə olunan bir anlayış olsa da, İngiltərədə 
uzunmüddətli icarə mənasını verir ki, bu da bu mövzuda konseptual qarışıqlığa səbəb olub. 

Müəssisələr həmçinin lizinq yolu ilə qısa, uzun və ortamüddətli fəaliyyətləri üçün lazım olan 
aktivlərə sahib ola bilərlər. Lizinq metodu müəssisələrin maliyyə ehtiyaclarını ödəmək üçün alter-
nativ vasitədir. Maliyyə lizinqi, müəssisələrin məhdud kapital və ya bank kreditləri ilə ehtiyac 
duyduqları aktiv investisiyalarını maliyyələşdirmək əvəzinə ödənişləri daha uzun müddətə 
yayaraq istifadə edə biləcəyi alternativ maliyyələşdirmə texnikası olaraq təyin edilə bilər [4]. 

Maliyyə lizinqində lizinq obyektinin mülkiyyətindən irəli gələn bütün risklərin və gəlirlərin 
əhəmiyyətli dərəcədə qarşı tərəfə ötürülməsi vacibdir. Bu tədbirlərdən başqa bütün digər icarələr 
əməliyyat icarəsi kimi müəyyən edilir. İcarənin maliyyə və ya əməliyyat icarəsi olduğunu müəy-
yən edərkən, icarənin mahiyyətinə, müqavilənin formasından daha çox icarə formasına baxılır. 
İcarənin maliyyə icarəsi adlandırılmasına səbəb ola biləcək hallar aşağıdakı başlıqlar altında 
verilmişdir: 
 Aktivin mülkiyyət hüququ icarə müddətinin sonunda icarəçiyə keçir. 
 İcarə ödənişlərinin cari dəyəri icarə müqaviləsinin əvvəlindən etibarən, heç olmasa, mini-

mum icarəyə götürülmüş aktivin gerçək dəyərinə əhəmiyyətli dərəcədə bərabər olması. 
 İcarəyə götürülmüş aktivdə əsaslı dəyişikliklər edilmədikdə, yalnız kirayəçinin istifadə edə 

biləcəyi xüsusi bir quruluşa sahib olması. 
Maliyyə lizinq əməliyyatlarında müqavilənin üç tərəfi var. Birincisi, maliyyə icarəsinə verilən 

aktivi tələb edən icarəçi (icarə alan) tərəf, ikincisi, İcarəyə verən, yəni aktivin alışını həyata keçirən 
və aktivi icarəçiyə icarəyə verən lizinq şirkətidir. Üçüncü tərəf müqavilə aktivini (təchizatçı) isteh-
sal edən və ya satan müəssisədir. Maliyyə lizinqi müqavilələri həm aktiv üzrə vasitəçi kimi çıxış 
edən satıcı-istehsalçı tərəfdən istifadə etməklə, həm də lizinq alan tərəfin sahib olduğu aktivi bila-
vasitə lizinq alana icarəyə verməklə bağlana bilər. Bu kontekstdə lizinq müqavilələrində tərəflərin 
sayı vəziyyətdən asılı olaraq iki və ya üç ola bilər. 

Nümunə: 1 yanvar 2021-ci ildə ABC müəssisəsi gözlənilən iqtisadi ömrü 10 il və qalıq dəyəri 
sıfır olan maşını icarəyə götürmək üçün X müəssisəsi ilə 5 illik ləğv olunmayan icarə müqaviləsi 
bağladı. 1 yanvar 2021-ci il tarixinə maşının gerçək dəyəri (nağd dəyəri) 100.000 manatdır. 

Müqaviləyə əsasən, icarə müddətinin ilk dörd ilinin sonunda (31 dekabr) ABC müəssisəsi ica-
rəyə verən X təşkilatına 23.000 manat ödəyəcək. Beşinci ilin sonunda 23.539 manatlıq son icarə 
ödənişi ödənilməklə icarəyə götürülmüş əmlakın mülkiyyət hüququ icarəçiyə keçəcək. İcarə üzrə 
gizli faiz dərəcəsi illik 5% təşkil edir ki, bu da icarəçinin əlavə borclanma dərəcəsinə yaxındır. 

 
Cədvəl 1. 

İllik hesabat 
 

İl Endirim Ödəmələr Ödəmənin illik dəyəri 

2021 1,050 23.000 21.905 
2022 1,103 23.000 20.862 
2023 1,158 23.000 19.868 
2024 1,216 23.000 18.922 
2025 1,276 23.539 18.443 

Toplam   100.000 
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Müqavilə maliyyə icarəsidir. Kirayə prosesinin başlanğıcında, icarə prosesi, mülkiyyətin de-
mək olar ki, bütün risk və gəlirlərini biznesdən icarəçiyə ötürür. Beləliklə, icarə əməliyyatı və 
maliyyə icarəsi üzrə debitor borcları uçota alınır, icarəyə götürülmüş aktivin ədalətli dəyəri ilə və 
ya minimum icarə ödənişlərinin diskontlaşdırılmış dəyəri ilə ölçülür. 

İFRS 16 standartı 
Bu Standart icarələrin tanınması, ölçülməsi, təqdim edilməsi və açıqlanması üçün prinsipləri 

müəyyən edir. Standartın məqsədi icarəçilərin və icarəyə verənlərin bu əməliyyatları real şəkildə 
göstərməklə müvafiq məlumatları təqdim etmələrini təmin etməkdir. Bu məlumat maliyyə hesa-
batlarının istifadəçiləri üçün icarələrin müəssisənin maliyyə vəziyyətinə, maliyyə nəticələrinə və 
pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsirini qiymətləndirmək üçün vacibdir. 

İcarəyə verən, icarənin həqiqətən başladığı tarixdə, maliyyə icarəsi üzrə saxlanılan aktivləri 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata götürür və onları xalis icarə investisiyasına bərabər debitor 
borc kimi təqdim edir. 

İFRS 16 icarə standartının aktivlərdə, öhdəliklərdə və kapitalda dəyişikliklərə səbəb olacağı 
gözlənilir. Əməliyyat lizinqini həyata keçirən müəssisələrin balansdankənar hesabatda təqdim et-
dikləri dəyərləri balansa daxil etmələri, ümumi aktiv və öhdəliklərini artırmaları və öz kapitallarına 
azaldıcı təsir göstərmələri gözlənilir. Kapitalda azalma gözləntilərinə bərabər olan, aktivin amor-
tizasiya xərclərinin icarə müddəti ərzində dəyişmədiyi (normal amortizasiya metodu), lakin icarə 
ödənişlərinin faiz elementinin icarə dövrünün əvvəlində bərabər olduğu aktiv və öhdəliklər  bəra-
bərliyin pozulmasına gətirib çıxaracaq və bu, aktivlərin öhdəliklərdən daha sürətli azalmasına sə-
bəb olacaq. 

İFRS 16 icarələrin tanınması, ölçülməsi, təqdim edilməsi və açıqlanması prinsiplərini müəyyən 
edir. Standartın məqsədi icarəçilərin və icarəyə verənlərin bu əməliyyatları real şəkildə göstərmək-
lə müvafiq məlumatları təqdim etmələrini təmin etməkdir. Bu baxımdan, lizinq əməliyyatları ilə 
bağlı maliyyə hesabatlarına daxil ediləcək məlumatlar istifadəçiləri üçün şirkətin maliyyə struktu-
ru, əsas fəaliyyət göstəriciləri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında lazımi qiymətləndirmələrin 
aparılması üçün infrastruktur təmin edəcəyi vurğulanır. Ona görə də demək olar ki, bu yeni stan-
dart ehtiyaca cavab verən perspektiv, şəffaf, tam və başa düşülən, gerçəyə uyğun təqdimat və əhə-
miyyətlilik prinsipi ilə hazırlanmışdır. 

Əhatə dairəsi 
Müəssisələr İFRS 16-nı bütün icarələrə, o cümlədən subicarədə istifadə hüququ olan aktivlərin 

icarəsinə tətbiq edirlər. Standart, kirayəçinin nöqteyi-nəzərindən əsas aktivin aşağı dəyərə malik 
olduğu qısamüddətli icarələr üçün istisna edilmişdir. İcarəyə götürən əsas aktivin aşağı dəyərə 
malik olduğu qısamüddətli icarələr üçün İFRS 16-nın 6 və 8-ci maddələrinin tələblərini tətbiq 
etməyi seçə bilər. Belə olan halda, bu icarələrlə bağlı icarə ödənişləri, icarə müddəti ərzində düz 
xətt əsasında və ya digər sistematik əsasda xərc kimi tanınır. 

İcarənin müəyyən edilməsi 
İRFS 16-ya əsasən, icarə müqaviləsinin başlanğıcında müqavilənin icarə və ya icarəni ehtiva 

edən müqavilə olduğunu müəyyən etmək lazımdır. 
Müqavilə müəyyən edilmiş aktivin istifadəsinə nəzarət hüququnu müəyyən müddətə ötürürsə, 

müqavilə icarədir və ya icarəyə daxildir. Nəzarətin qarşı tərəfə keçdiyini müəyyən etmək üçün 
müəyyən edilmiş vaxt intervalında müştərinin hansı hüquqlara malik olması qiymətləndirilərək 
qərar qəbul edilir. 

 

Nəticə 
İcarə fəaliyyətləri ilə bağlı 1 yanvar 2019-cu ilə qədər icarə əməliyyatları üzrə İAS 17 qüvvəyə 

minir. İAS-ın mühasibat uçotu prosedurları və prinsiplərində İcarə əməliyyatları maliyyə və 
əməliyyat icarəsi kimi iki başlıq altında aparılır. İAS 17-yə uyğun olaraq, maliyyə lizinqi əməliy-
yatları aktiv və öhdəliklərin maliyyə hesabatlarına daxil edilməsini, əməliyyat icarəsində isə aktiv 
və öhdəliklərin maliyyə hesabatlarından çıxarılmasını və qeydlərdə açıqlanmasını tələb edir. Əmə-
liyyat lizinqlərində aktiv və öhdəliklərin maliyyə hesabatlarından xaric edilməsi müəssisələrin real 
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öhdəliklərini düzgün təhlil edə bilməməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də, aktivlərdən əldə edilən 
faydalar mənfəət/zərər hesabatında amortizasiya ilə göstərilə bilməz. Alternativ maliyyələşdirmə 
üsulu olan lizinqdən yaranan maliyyələşdirmə xərcləri mənfəət və zərər hesabatında əks etdirilə 
bilməmiş, lizinq xərcləri isə müvafiq dövrlərdə yalnız əməliyyat xərclərində əks etdirilmişdir. 1 
yanvar 2019-cu il tarixindən qüvvəyə minən İFRS 16 bütün bu problemləri aradan qaldırmışdır. 

İFRS 16-nın tətbiqi ilə daha tez-tez əməliyyat icarəsi olan sənayelər təbii olaraq daha böyük 
nəticələrlə üzləşəcəklər. İcarənin, xüsusən də audit şirkətlərinin təsirləri ilə bağlı apardıqları araş-
dırmalarda, əməliyyat icarələrinin kapitallaşmasının təsirlərinə maliyyə əmsallarının böyük bir 
hissəsinin əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyi müşahidə edilmişdir. Bununla belə, digər akademik 
araşdırmalarda, balansdankənar aktiv və öhdəliklərin artıq analitiklər tərəfindən korrektə edilmiş 
səhm qiymətləri və faiz dərəcələrinə daxil edildiyi müəyyən edilmişdir. Bu vəziyyətin əməliyyat 
icarəsi ilə bağlı aktiv və öhdəliklərin kapitallaşdırılması ilə bağlı narahatlıqları aradan qaldırdığı 
müşahidə edilir. Akademik araşdırmalarda, İFRS 16-dan əvvəl və sonra hesablanmış maliyyə əm-
salları ilə bağlı sektorlar üzrə qiymətləndirmə aparıldıqda, nəqliyyat, saxlama və rabitə sektoru 
istisna olmaqla, bütün sektorlarda əhəmiyyətli dərəcədə fərq olan ümumi nisbətin aktiv olduğu 
görülür və dövriyyə nisbəti və sözügedən nisbət bütün sektorlarda azalır. Statistik cəhətdən əhə-
miyyətli fərqləri olan digər əmsallar pərakəndə ticarət və istehsal sektorları üçün likvidlik əmsal-
larıdır. Ümumiyyətlə, İFRS 16-nın tətbiqinin maliyyə əmsallarına təsiri pərakəndə ticarət sekto-
runda daha çox özünü göstərir. 
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Арендные сделки и инновации МСФО (IFRS) 16 
 

Резюме 
Цель исследования – Темой нашего исследования является стандарт МСФО (IFRS) 16, 

который в корне меняет порядок учета аренды для арендаторов и приводит примеры учета 
деталей этого стандарта и нововведений, которые он вносит. 
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Методология исследования – Использовались системный и комплексный подход к ис-
следуемой проблеме, а также методы, связанные со сравнительным анализом, обобщением 
и оценкой стандартов аренды МСФО (e-IFRS) 16 и МСБУ (IAS)17. 

Значимость исследования для применения – Из-за различий в применении стандартов 
аренды МСБУ (IAS) 17 и МСФО (IFRS) 16 использование МСФО (IFRS) 16 является более 
подходящим. 

Выводы исследования - Отрасли с более частой операционной арендой, естественно, 
столкнутся с более серьезными последствиями с введением МСФО (IFRS) 16. В своих 
исследованиях влияния аренды, особенно аудиторских фирм, было замечено, что на пос-
ледствия капитализации операционной аренды значительное влияние оказывает большая 
часть финансовых коэффициентов. 

Оригинальность и научная новизна исследования – До вступления в силу МСФО 
(IFRS) 16, операции по аренде были забалансовыми. В соответствии с этим стандартом ли-
зинговые операции включаются в баланс, поэтому расходы по аренде не включаются в от-
чет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств и отражаются как 
проценты и амортизация. 

Ключевые слова: Лизинг, Стандарты Бухгалтерского Учета, МСФО 16. 
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Rental transactions and innovations of IFRS 16  

 
Summary 

The aim of the study - The subject of our research is that the IFRS 16 Leases standard funda-
mentally changes lease accounting for lessees and provides details of this standard and examples 
of accounting for the innovations it brings. 

The research methodology - A systematic and complex approach to the investigated problem, 
as well as methods related to comparative analysis, generalization and evaluation of e-IFRS 16 
and IAS 17 lease standards were used. 

The significance of the study - Due to the difference between the application of IAS 17 and 
IFRS 16 lease standards, the use of IFRS 16 is more appropriate. 

The result of the study - Industries with more frequent operating leases will naturally face 
greater consequences with the introduction of IFRS 16. In their research on the effects of leases, 
especially audit firms, it has been observed that the effects of capitalization of operating leases are 
significantly influenced by a large proportion of Financial Ratios. 

Originality and scientific novelty of research - Before IFRS 16 came into effect, lease 
transactions were off-balance sheet. With this standard, leasing transactions are included in the 
balance sheet, so lease expenses are not included in the Income Statement and Cash Flow 
Statement, and are reported as interest and depreciation. 

Key words: Leasing, Accounting Standards, İFRS 16. 
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
Резюме 

Целью исследования является анализ текущего состояния рынка ценных бумаг в част-
ном секторе Азербайджана. 

Методология исследования состоит в предоставлении информации об общем состоя-
нии рынка ценных бумаг, путем сравнения статистических данных за указанные периоды 
времени. 

Значимость исследования – международный опыт доказывает, что развитый сектор 
ценных бумаг является залогом прозрачности финансовой системы страны и способствует 
расширению экономических возможностей. 

Результатом исследования являются предложения и рекомендации необходимые для 
стимулирования роста и развитию корпоративного сектора рынка ценных бумаг в Азер-
байджане. 

Оригинальность и научная новизна исследования – на основе статистических данных 
была показана общая картина тенденции на местном рынке, а также возможные пути рас-
ширения интереса к ценным бумагам в Азербайджане. 

Ключевые слова: Рынок ценных бумаг, участники рынка, Бакинская Фондовая Бир-
жа, корпоративные ценные бумаги, операции репо, первичный рынок, вторичный 
рынок. 

 
Введение 

В современных условиях рынок ценных бумаг считается одним из наиболее эффектив-
ных и перспективных механизмов усиления инвестиционной и экономической активности. 
Банковский сектор и фондовый рынок играют немаловажную роль необходимую для обес-
печения экономической безопасности, финансовой стабильности, а также устойчивого и 
стабильного роста экономики. Обеспечение устойчивого развития экономики страны вле-
чет за собой расширенный доступ корпоративного сектора к сектору финансовых услуг. 
Помимо государственного финансирования появляется необходимость в совершенствова-
нии механизмов капитализации, которые обеспечивают повышение притоков прямых ин-
вестиций и являются дешевым, долгосрочным источником. Рынок ценных бумаг является 
одним из таких механизмов [8]. 

Задачи и функции рынка ценных бумаг 
Для осуществления эффективной экономической политики требуется наличие механиз-

мов, которые могут обеспечить использование всех возможных ресурсов. В рыночной 
экономике этот механизм непосредственно связан с деятельностью рынка ценных бумаг 
(фондовый рынок). Под рынком ценных бумаг понимается система экономических отно-
шений между участниками рынка, касательно вопросов связанных с эмиссией и обра-
щением ценных бумаг. Наличие развитого рынка ценных бумаг является одним из условий 
для устойчивого развития экономики и обеспечения экономической безопасности. Основ-
ная цель – это сбор финансовых средств и создание возможностей для их последующего 
перераспределения в различные сферы экономики посредством сделок по ценным бумагам 
с участниками этого рынка. К основным задачам рынка можно отнести также формиро-
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вание рыночной инфраструктуры, которая будет соответствовать международным стандар-
там, создание вторичного рынка, совершенствование системы управления рынком, модер-
низация системы контроля над инвестиционными рисками и т.д. [5] 

По мнению некоторых исследователей в области фондового рынка, к его функциям от-
носятся следующие: 

- посредничество между собственником финансовых средств (капитала) и его конечны-
ми пользователями; 

- направление капитала на создание и функционирование эффективных субъектов рын-
ка; 

- определение справедливой оценочной стоимости капитала в результате деятельности 
предприятия; 

- интеграция с другими рынками (недвижимость, товары, технологии и т.д.) [6] 
Рынок ценных бумаг в Азербайджане и его основные участники 
Будучи мощным и перспективным механизмом инвестирования в стране, рынок ценных 

бумаг является сектором, где проводятся торги финансовыми активами. Акционерное об-
щество Бакинская Фондовая Биржа (БФБ) было создано 27 августа 1997 года с целью фор-
мирования организованного фондового рынка в Азербайджане. Основная миссия БФБ зак-
лючается в организации и развитии торговли ценными бумагами с эффективным исполне-
нием заключаемых сделок. БФБ является единственной площадкой для организованной 
торговли ценными бумагами, а ее членами являются местные инвестиционные компании, 
которые имеют законную лицензию необходимую для оказания финансовых услуг клиен-
там и владеют правом непосредственного участия в биржевых сделках. Основные финан-
совые продукты, которые торгуются на бирже – это акции, ноты, облигации (государ-
ственные, ипотечные и корпоративные) и операции репо [7]. 

Акция – это инвестиционная ценная бумага, которая подтверждает право ее владельца 
на участие в управлении акционерным обществом и возможности получения части прибы-
ли в виде дивидендов. Акции могут быть простыми или привилегированными. Номиналь-
ная стоимость акции является денежным выражением стоимости акции, которая утверж-
дается уставом акционерного общества. Эмитент не имеет права размещения акции ниже 
своей номинальной стоимости. Размещение акций на первичном рынке, а также последую-
щие операции на вторичном рынке организуются БФБ после того, как они проходят соот-
ветствующую регистрацию на бирже [3]. 

Государственные ценные бумаги – ценные бумаги, которые выпускаются государством 
с целью привлечения свободных денежных средств (в основном из коммерческих банков) 
для затрат бюджета и покрытия дефицита. Ноты Центрального Банка и государственные 
облигации обладают наибольшим спросом и объемом проведенных сделок на БФБ [3].  

Ипотечные ценные бумаги являются долгосрочными бумагами, рефинансируемые с по-
мощью обязательств по одному или нескольким ипотечным кредитам.  Эти бумаги выпус-
каются в форме среднесрочных или долгосрочных облигаций только банками, которые 
функционируют на территории страны и Кредитно-Гарантийным Фондом Азербайджанс-
кой Республики [3]. 

Корпоративные облигации – это облигации, выпускаемые компаниями с целью финан-
сирования своей деятельности. Эти бумаги представляют собой долги, которые эмитент 
обязывается выплатить держателям облигаций в форме процентов (купонов) или дисконта, 
основная сумма которой выплачивается в указанную дату. Корпоративные облигации могут 
быть обеспеченными или необеспеченными. Вторичный рынок этих облигаций органи-
зуется с помощью биржи уже после первичного размещения. Помимо государственных 
ценных бумаг, с помощью корпоративных облигаций также можно совершать операции по 
РЕПО с целью краткосрочного заимствования. Условия сделки РЕПО с применением кор-
поративных бумаг устанавливаются между сторонами с учетом правил введенных БФБ [3]. 
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Доля корпоративного сектора в общем обороте по ценным бумагам 
Несмотря на то, что в течение первого полугодия 2022 года произошло незначительное 

сокращение рынка ценных бумаг, в Азербайджане наблюдалось увеличение в общем об-
ъеме доли корпоративных ценных бумаг. Таким образом, общий оборот рынка ценных бу-
маг снизился на 3.5% в сравнении с прошлым годом того же периода и составил 8.2 мил-
лиарда манатов. Снижение на рынке произошло в основном за счет государственных цен-
ных бумаг [2]. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Рис 1. Оборот ценных бумаг по сегментам рынка за первое полугодие 2021-2022 годов 

(источник ЦБА). 
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Рис 2. Объем торгов по корпоративному сектору рынка ценных бумаг в первичном и 
вторичном рынках за первое полугодие 2021-2022 годов (источник ЦБА). 

 
Как видно на рис 2., объем торгов в корпоративном секторе рынка ценных бумаг вырос 

в 2 раза в первом полугодии 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. 
Особое внимание следует уделить объему первичных размещений, которые выросли более 
чем на 66%. Причиной этому является возросшее доверие эмитентов и инвесторов к рынку, 
высокая доходность эмиссий, а также упрощенный процесс листинга ценных бумаг со 
стороны БФБ. Основную долю рынка корпоративных ценных бумаг занимают долларовые 
облигации Государственной Нефтяной Компании Азербайджана (SOCAR), размещенные 
осенью 2021 года на общую сумму 100 млн. долларов США. Эта вторая эмиссия SOCAR по 
счету осуществленная на местном рынке, спрос на которую во время первичного предло-
жения превысил объем размещения в более чем 3 раза. У эмиссии также присутствует 
маркетмейкер (инвестиционная компания PSG-Kapital), что позволяет своим клиентам 
продать эти бумаги в любое время по установленной маркетмейкером цене на бирже [11]. 

Рост числа первичных размещений в корпоративном секторе рынка ценных бумаг проис-
ходил также с 2020 по 2021 годы, чему свидетельствует статистика БФБ. Понижение объе-
мов на вторичном рынке произошел из-за резкого спада в торгах ипотечных облигаций [11]. 

Стимулирующие механизмы для развития корпоративного сектора рынка ценных 
бумаг 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Азербайджанской 
Республики на 2022-2026 годы были продолжены мероприятия в направлении совершенст-
вования нормативно-правовой базы, институционального развития, расширения инфра-
структурных возможностей для увеличения глубины рынка корпоративных ценных бумаг. 
Таким образом, для стимуляции роста рынка 13 мая 2022 года в Налоговый кодекс Азер-
байджанской Республики были внесены ряд изменений, которые повысят интерес инвесто-
ров к ценным бумагам и помогут эмитентам привлечь свободные денежные средства. Сог-
ласно изменениям, начиная с 1 февраля 2023 года дивиденды, дисконтные и процентные 
доходы, выплачиваемые по акциям и облигациям будут освобождены от налогообложения. 
Важным условием здесь является то, что эти бумаги должны быть публично размещены и 
обращены на регулируемом рынке (БФБ) [9]. 
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Таблица 1.  
Объем торгов и количество сделок на Бакинской Фондовой Бирже по различным 

сегментам рынка за 2020-2021 годы (источник БФБ). 
 

 
 
В соответствии с направлением деятельности по развитию рынка капитала Центральный 

банк проводит активную работу по адаптации нормативно-правовой базы к международ-
ным стандартам, совершенствованию рыночной инфраструктуры, а также поддержке спро-
са и предложения на рынке. Проблемы институционального развития рынка капитала также 
требуют модернизации рыночной инфраструктуры. В данном направлении продолжается 
работа по созданию централизованной операционной системы, охватывающей торговые и 
после торговые операции на рынке капитала. В то же время завершается работа по построе-
нию единого портала электронизации процесса выпуска ценных бумаг между Центральным 
банком, Национальным депозитарным центром и Бакинской фондовой биржей. С внедре-
нием системы можно будет осуществлять процессы регистрации ценных бумаг в электрон-
ном виде с помощью системы “единого окна” [3]. 

Указанные механизмы предпринимаются для стимуляции и роста рынка ценных бумаг, 
но необходимо также учитывать некоторые факторы, которые все же создают определен-
ные барьеры для увеличения доли спроса на бумаги корпоративного сектора. Как известно, 
основными участниками финансового сектора в Азербайджане являются местные банки с 
огромным количеством ликвидных средств на своем балансе. В соответствии с правилами, 
установленными ЦБА, требования к капиталу банков и коэффициента его адекватности 

Объем сделок 
(в манатах)

Количество 
сделок

Объем сделок 
(в манатах)

Количество 
сделок

1. Государственные ценные бумаги 7,287,806,403 2,206 8,622,875,116 1,737
1.1. Первичный рынок 6,188,550,117 1,425 7,610,537,051 1,161

Государственные облигации (Министерство Финансов) 1,497,325,136 543 1,163,194,797 357

Ценные бумаги Центрального Банка 4,691,224,980 882 6,447,342,253 804

1.2. Вторичный рынок 1,099,256,286 781 1,012,338,065 576

Государственные облигации 955,373,114 753 520,937,574 515

Ценные бумаги Центрального Банка 143,883,172 28 491,400,491 61

2. Корпоративные ценные бумаги 816,610,641 5,338 2,128,970,925 2,691
2.1. Первичный рынок 656,577,017 1,081 402,461,434 195

2.1.1. Акции 30,070,002 84 50,000,000 55

2.1.2. Облигации 626,507,016 997 352,461,434 140

Ипотечные облигации 280,043,332 14 250,831,348 14

Другие облигации 346,463,684 983 101,630,086 126

2.2. Вторичный рынок 160,033,623 4,257 1,726,509,491 2,496

2.2.1. Акции 13,936,094 3,822 29,932,975 2,035

2.2.2. Облигации 146,097,530 435 1,696,576,517 461

Ипотечные облигации 62,909,939 3 1,668,856,602 100

Другие облигации 83,187,591 432 27,719,915 361

3. Операции репо 7,196,335,343 4,284 2,150,180,697 1,322
По гос. облигациям 6,834,180,324 4,181 1,941,087,455 1240

По бумагам ЦБА 358,522,405 90 172,309,811 51

По корпоративным бумагам 3,632,613 13 36,783,431 31

Итого (1+2+3) 15,300,752,386 11,828 12,902,026,738 5,750
Первичный рынок 6,845,127,134 2,506 8,012,998,484 1,356
Вторичный рынок 1,259,289,909 5,038 2,738,847,556 3,072
Операции репо 7,196,335,343 4,284

Рынки / Операции
2021 2020
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представляют собой ограничения для приобретения корпоративных бумаг, что в свою 
очередь значительно понижает потенциальный интерес. С учетом этого, для поднятия 
спроса считается целесообразным облегчить эти требования, особенно для ценных бумаг 
прошедшие листинг и торгуемые на БФБ. 

 
Заключение 

Текущее состояние рынка корпоративных ценных бумаг свидетельствует о значимых 
сдвигах в сторону прогресса и говорит о возможных перспективах до поднятия уровня меж-
дународных стандартов. Несмотря на все это, в целях обеспечения устойчивого развития 
рынка ценных бумаг в стране и повышения его роли в экономике страны, необходимо 
совершенствовать законодательство в этой сфере, модернизировать первичный и вторич-
ные рынки, обеспечить прозрачность и конкурентоспособность, провести тщательную ра-
боту в сфере повышения финансовой грамотности населения, стимулировать интерес пере-
хода общества от банковских депозитов к инвестиционной модели поведения, а также об-
легчить вход на местный рынок для иностранных граждан.  
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Azərbaycanda korporativ qiymətli kağızlar bazarının təhlili və inkişaf perspektivləri 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycanın özəl sektorunda qiymətli kağızlar bazarının mövcud 

vəziyyətini təhlil etməkdir. 
Tədqiqatın metodologiyası müəyyən edilmiş zaman üzrə statistik məlumatların müqayisəsi 

yolu ilə qiymətli kağızlar bazarının ümumi vəziyyəti haqqında məlumat verməkdən ibarətdir. 
Tədqiqatın əhəmiyyəti – beynəlxalq təcrübə sübut edir ki, inkişaf etmiş qiymətli kağızlar sek-

toru ölkənin maliyyə sisteminin şəffaflığının açarıdır və iqtisadi imkanların genişlənməsinə töhfə 
verir. 
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Tətqiqatın nəticəsi Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının korporativ sektorunun inkişa-
fının artımını stimullaşdırmaq üçün zəruri olan təklif və tövsiyələrdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – statistik məlumatlara əsaslanaraq yerli bazarda 
tendensiyanın ümumi mənzərəsi, eləcə də Azərbaycanda qiymətli kağızlara marağı genişləndir-
məyin mümkün yolları göstərilmişdir. 

Açar sözlər: Qiymətli kağızlar bazarı, bazar iştirakçıları, Bakı Fond Birjası, korporativ 
qiymətli kağızlar, repo əməliyyatları, ilkin bazar, təkrar bazar. 
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Analysis and development prospects in the corporate sector of securities market in 

Azerbaijan 
 

Summary 
The purpose of the study is to analyze the current state of the securities market in the private 

sector of Azerbaijan. 
The research methodology is to provide information about the situation in the securities 

market in general by comparing statistical data for the specified periods of time. 
The significance of the study - international experience proves that a developed securities 

market is the key to the transparency of the country's financial system and contributes to the 
expansion of economic opportunities. 

The result of the study contains proposals and recommendations necessary to stimulate the 
growth of the development of the corporate sector of the securities market in Azerbaijan. 

Originality and scientific novelty of the study - based on statistical data, a general picture of 
the trend in the local market, as well as possible ways to expand interest in securities in Azerbaijan 
were shown. 

Key words: Securities market, market participants, Baku Stock Exchange, corporate 
securities, repo transactions, primary market, secondary market. 
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QLOBAL İQTİSADİ-MALİYYƏ BÖHRANLARININ XARAKTERİK 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN SƏNAYE SEKTORUNUN 
FƏALİYYƏTİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Qlobal iqtisadi-maliyyə böhranlarının tarixini, xarakterik xüsusiyyətlə-
rini və törətdiyi fəsadlarını açıqlamaq, 15 ildə baş verən böhranların Azərbaycanın sənaye sekto-
runun fəaliyyətinə təsirini tədqiq edərək müvafiq ehtiyat imkanlarını aşkar etmək və onlardan sə-
mərəli istifadə üzrə tövsiyələr işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. 

Tədqiqatın metodikası -  sistemli yanaşma, qruplaşdırma, müqayisəli təhlil və qiymətləndirmə 
metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti -  son 15 ildə baş verən iqtisadi-maliyyə böhranlarının Azərbay-
canın sənaye sektorunun fəaliyyətinə mənfi təsirləri çoxsaylı indikatorların köməyi ilə qiymətlən-
dirilmiş, aşkar edilən nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq təşviq mexanizminin forma-
laşması, innovasiya infrastrukturunun genişləndirilməsi, qlobal dəyər zəncirinə ölkəmizin fəal 
inteqrasiya olunmasının vacibliyi ön plana cəkilir. 

Tədqiqatın nəticələri - Azərbaycanın emal sənayesinin baş verə biləcək böhranlara tab gətir-
məsi üçün daha təsirli, beynəlxalq təcrübəni özündə ehtiva edən qabaqlayıcı təşkilati-iqtisadi və 
texnoloji xarakterli tövsiyələr işlənilmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elm yeniliyi – Dünyada baş verən qlobal iqtisadi-maliyyə böh-
ranlarının təsnifat sxemi işlənilmiş, onların başvermə səbəbləri, xarakterik xüsusiyyətləri və tö-
rətdiyi fəsadlar dünya ölkələri üzrə qısa şərh olunmuşdur. Azərbaycanın sənaye sektorunun fəaliy-
yətinə böhranların təsiri müəllif tərəfindən hesablanan sistem göstəricilərin köməyi ilə təhlil edilib 
qiymətləndirilmiş, aşkara çıxarılan ehtiyat imkanlardan səmərəli istifadə yolları göstərilmişdir. 

Açar sözlər: qlobal iqtisadi böhranlar, emal sənayesi, pandemiya, təsnifat strategiyası, mexa-
nizm. 

 
Giriş 

Qloballaşan dünyada iqtisadi-maliyyə böhranları bəşəriyyətin tarixi boyunca vaxtaşırı baş ver-
miş və müvafiq təsirlərə məruz qalan çoxsaylı ölkələrdə böyük dağıntılara səbəb olur. Kapitaliz-
min formalaşdığı dövrdən bu vaxtadək 30-dan çox qlobal iqtisadi-maliyyə böhranları baş vermiş 
və onlar orta hesabla 8-10 ildən bir təkrarlanır. Başlanğıcını hələ bizim eradan əvvəl Roma İmpe-
riyası dövründə şərtləşdirən iqtisadi böhran maşınlı sənayenin yarandığı dövrlərdə nisbətən inten-
siv xarakter alaraq XIX əsrin 25-ci illərində İngiltərədə baş vermişdir. SSRİ-nin süqutundan sonra 
formalaşan cəmiyyətdə bir-birinə nüfuz edən hadisələr özünün yeni, lakin daha mürəkkəb mərhə-
ləsinə qədəm qoymuşdur. Müasir dünyada insanın təfəkkürü və onun əməyinin nəticəsində istehsal 
edilən yeni silahların, dağıdıcı vasitələrin, neqativ məzmunlu ideologiyaların yaranması və məna-
felərin toqquşması nəticəsində insanların həyatına son qoyulur, yaşayış məntəqələri yerlə-yeksan 
edilir. 

Dünyada baş verən yeni növ virusun sürətlə yayılaraq pandemiyaya çevrilməsi də iqtisadi böh-
ranların baş verməsini şərtləndirir. 

Hələ 2007-ci ildən başlayaraq beynəlxalq miqyasda yanacaq-enerji daşıyıcılarının və ərzaq 
məhsullarının qiymətlərinin sürətli artımı, bank kreditlərinin və aşağı gəlirli ipoteka borclarının 
geri qaytarılması prosesində baş verən çətinliklər, bütünlükdə tələb və təklif arasında yaranan dis-
balans maliyyə böhranının dərinləşməsinə yol açmışdır. Nəticə etibarı ilə baş verən həmin iqtisadi 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №1(68)-2023 
 

32 

və maliyyə böhranları ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatına, onun bel sütununu təşkil edən sənayenin 
dayanıqlı inkişafına öz mənfi təsirini göstərmişdir. 

Qlobal iqtisadi-maliyyə böhranı son onilliklər ərzində dünya iqtisadi  sisteminə sıx inteqrasiya 
olunmuş Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də təhlükəli  risklər yaratsa da, ölkədə həyata keçirilən 
davamlı iqtisadi islahatlar, qeyri-neft sektorunun inkişafı nəticəsində formalaşan valyuta ehtiyatı 
Azərbaycan iqtisadiyyatının böhran dövrü üçün maliyyə sabitliyinin təminatına çevrilmişdir. 
Bütün bunlara baxmayaraq həm 2007-2008-ci illərdə baş verən böhran və COVİD-19 pandemiyası 
Azərbaycanın sənaye sektorunun istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə öz mənfi təsirini göstərmişdir. 
Odur ki, həmin təsirlərin nəticələrini tədqiq etmək, ehtiyat imkanlarını aşkara çıxarmaq və onlar-
dan səmərəli istifadə etmək kontekstində metodiki və əməli xarakterli tövsiyələr işləyib hazırla-
maq zərurəti öz aktuallığını saxlayır. 

İqtisadi böhranların təsnifatı, başvermə səbəbləri və onların törətdiyi fəsadlar 
Tarixin ayrı-ayrı dövrlərində, daha doğrusu bizim eradan əvvəl və sənayenin yarandığı dövrdən 

bu vaxtadək baş verən iri iqtisadi -maliyyə böhranlarının təsnifatı tərəfimizdən tərtib edilən 1 saylı 
cədvəldə öz əksini tapmışdır. 

 
Cədvəl 1 

Beynəlxalq səviyyədə baş verən əsas iqtisadi-maliyyə böhranlarının xarakterik xüsusiyyətləri 
və törətdiyi fəsadların təsnifatı 

 

Başvermə tarixi 
(dövrü) 

Başlıca səbəbləri 
Əhatə etdiyi 

ölkələr 
Törətdiyi fəsadlar (ziyanlar), 

nəticələr 
1 2 3 4 

Bizim eradan 
əvvəl III-IV əsrlər 

Ayrı-ayrı əyalətlər ara-
sında iqtisadi əlaqələ-
rin zəif olması; 
-İmperiya ərazisinin 
zəif qorunması 
-Orduda intizamın zəif 
olması 
-Cəmiyyətdə davam 
edən mədəni böhran 

Roma imperiyası 
dövründə 

Nəticə etibari ilə İmperiya süqut 
etdi, dağıldı 

1772-ci il Londonda başlayan 
kredit böhranı, 
qarşılıqlı borcların geri 
qaytarma prosesində 
baş verən gərginliklər 

İngiltərə, 
Şotlandiya, 
Hollandiya, 
Avropanın və 
Britaniyanın 
koloniyaları 

İngiltərədə və digər ölkələrdə bank 
sektorunun çökməsi 

1825, 1836 və 
1847-ci illər 

Müstəqillik əldə edən 
Latın Amerikası 
ölkələrinə maliyyə 
kapitalı axınının 
artması 

İngiltərə, ABŞ, 
Almaniya, Fransa, 
İtaliya 

Bir sıra inkişaf edən ölkələrin iqti-
sadiyyatı repsessiyaya uğramış, 
sənaye məhsulunun istehsalı kəskin 
azalmışdır. 

1857-ci ildə ilk 
dünya iqtisadi 
böhranı 

Dəmiryol şirkətlərinin 
kütləvi şəkildə müflis-
ləşməsi nəticəsində 
baş vermişdir. 

ABŞ, Almaniya, 
İngiltərə, Fransa 
və digər Avropa 
ölkələri 

Xammal və materialların daşınma-
sında yaranan təchizat problemi 
nəticəsində sənaye məhsulları 
istehsalının əsaslı şəkildə aşağı 
düşməsi 

1872-1873-cü 
illərdə ikinci 
dünya iqtisadi 
böhranı 

Yaranan bank və val-
yuta böhranı, daşınmaz 
əmlak üzrə spekulyativ 
əməliyyatların 
çoxalması 

Almaniya, 
Danimarka, 
Avstriya, İtaliya, 
Finlandiya, 
Norveç, ABŞ 

Qiymət artımı, kredit faizlərinin 
yüksəlməsi, bankların fəaliyyətində 
qeyri-sabitliyin yaranması 
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Cədvəl 1-in davamı 
 

1900-1903-cü 
illər 

Rusiya və ABŞ-da 
başlayan sənaye 
böhranı 

ABŞ, Rusiya, 
Almaniya, İtaliya, 
Fransa və s. 

Sənaye müəssisələri iflasa uğramış, 
işsizliyin səviyyəsi kəskin 
yüksəlmişdir. 

1907-1914-cü 
illər 

I Dünya müharibəsi 
qabağı və ondan son-
rakı dövrdə yaranan 
iqtisadi böhran 

Bir çox dünya 
ölkələri 

İqtisadiyyatın dağılması, əhalinin 
məhvi, xəstəliklər və s. 

1920-1921 və 
1929-1933-cü 
illərin dünya 
iqtisadi böhranı 

Ən uzun, ağır və çox-
cəhətliliyi ilə fərqlənən 
böhran olmaqla sənaye 
istehsalı kəskin azal-
mışdır. Bu böhran 
1939-cu ilədək davam 
etmiş və Böyük Dep-
ressiya püskürməsi baş 
vermişdir. 

ABŞ-da başlamış, 
sonra Avropa və 
Asiya ölkələrini 
əhatə etmişdir. 

Sənaye istehsalı ABŞ-da 41,2%, 
Almaniyada 40,2%, Fransada 31%, 
İtaliyada 33%, İngiltərədə 16,2% 
azalmışdır. Çində kənd təsərrüfatı 
istehsalı 72% aşağı düşmüşdür. 
Dünyanın 32 ölkəsində işsizlərin 
sayı 21,4 mln. nəfərə çatmışdır. 
Dünyada sosial qarşıdurmalar baş 
vermişdir. 

II Dünya mühari-
bəsindən sonra 
1948-1949; 1953-
1954; 1957-1958-
ci illərdə baş 
verən müxtəlif 
böhranlar 

II Dünya müharibə-
sinin törətdiyi fəsadlar, 
milli-iqtisadiyyatlarda 
baş verən parçalanma-
lar,  hərbi istehsalın 
artması, inflyasiya 
prosesinin güclənməsi 

ABŞ, Almaniya, 
İngiltərə, 
Yaponiya, bütün 
post sosialist 
ölkələr 

“Soyuq müharibə” şəraitində hərbi 
istehsalın artması böhran illərində 
inflyasiya prosesini gücləndirmiş, 
XX əsrin 50-60-cı illərində hərbi 
xərclər kəskin artmış, istehsal edi-
lən məhsullara hərbi sənayedə üs-
tünlük verilmiş, maliyyə sistemində 
disbalans yaranmışdır. ABŞ-da 
mənzil tikintisi 50%, maşınqayır-
ma, kimya və elektronika sahələrin-
də istehsal 20-30% azalmış, işsizlə-
rin sayı 8,5 mln. nəfərə çatmış, orta 
əməkhaqqı azalmış, firmaların müf-
lisləşməsinin miqdarı artmışdır. 
Nəticədə böhranın yaratdığı itki 
400 milyard dollaradək yüksəlmiş-
dir. 

1970-1975-ci 
illərdə silsilə 
enerji böhranları 

İstilik enerjisi və xam-
mal ilə səciyyələnmiş 
və yaxud OPEK-in 
neft böhranı kimi 
yadda qalmışdır. 

ABŞ, İngiltərə, 
İsveç, Yaponiya 
və digər inkişaf  
etmiş ölkələr 

Enerji balansında dəyişiklik baş 
vermiş, neftin xüsusi çəkisi artmış, 
enerji ehtiyatlarının idxalından 
asılılıq güclənmişdir. Xammal 
məhsullarının qiyməti 87% 
yüksəlmiş, xammalın əvəzlənməsi 
siyasətinə keçid 2 dəfə azalmış və 
ərzaq böhranı yaranmışdır. 

1979-1982-ci 
illərdə baş verən 
iqtisadi böhran 

Gündəlik istehlak mal-
ları istehsalında və ağır 
sənayedə baş verən 
böhranlar nəticəsində 
istehsalın həcminin 
kəskin azaldılması 

İnkişaf edən və 
inkişaf etməkdə 
olan bir çox 
ölkələri əhatə 
etmişdir. 

Sənaye istehsalının həcmi inkişaf 
etmiş ölkələrdə 95,5%, inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə 87,5%, 
Avropa iqtisadi birliyi ölkələrində 
isə 1,2% azalmışdır. 

1985-1990-cı 
illərdə SSRİ-də 
baş verən iqtisadi 
böhran 

Həyata keçirilən “ye-
nidənqurma” siyasəti 
iqtisadi böhranı də-
rinləşdirmiş, iqtisadi 
böhran siyasi böhranla 
müşahidə olunmuşdur. 

SSRİ-də və digər 
post sosialist 
ölkələrində 

SSRİ-də istehsal və milli gəlir2,5-3 
dəfə azalmış, SSRİ-nin və dünya 
sosializm sisteminin iflasına gətirib 
çıxarmış, inflyasiya yüksək həddə 
çatmışdır. 
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Cədvəl 1-in davamı 
 

1988-1993 illərdə 
baş verən siyasi 
böhran 

Sumqayıt şəhərində 
baş verən millətləra-
rası toqquşma, Qərbi 
Zəngəzurdan azərbay-
canlıların tam şəkildə 
çıxarılması, Azərbay-
canda başlayan azadlıq 
hərəkatı, I Qarabağ 
savaşı 

Ermənistan-
Azərbaycan-
Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin baş 
verməsi 

200 min nəfərdən çox azərbay-
canlının Ermənistandan qovulması, 
Dağlıq Qarabağ və  
ətraf 7 inzibati rayonun işğal 
edilməsi, iqtisadiyyatın və sosial 
infrastrukturun tam dağıdılması, 
700 minə yaxın əhalinin məcburi 
köçkün və qaçqın halına salınması, 
40 min nəfərə yaxın əhalinin əsir 
götürülməsi və kütləvi qırğını, 
Xocalı soyqırımının törədilməsi,  
6 mindən çox sənaye və kənd 
təsərrüfatı müəssisəsinin, su-elek-
trik stansiyalarının dağıdılması, 
geniş miqyaslı ekoloji terrorun 
həyata keçirilməsi və s. 

1991-1995-ci 
illərdə yaranan 
iqtisadi böhran 

Sosializmdən bazar 
iqtisadiyyatına keçid, 
müttəfiq respublika-
ların öz müstəqilliyini 
yenidən bərqərar 
etməsi 

SSRİ-nin 
tərkibinə daxil 
edilən müttəfiq 
respublikalar 

Bazar iqtisadiyyatı sisteminə  
keçid, iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi 
nəticəsində istehsalın həcminin 
kəskin azalması, yüksək dərəcədə 
inflyasiyanın baş verməsi,  
işsizliyin artması, əməkhaqqının 
kəskin azalması, milli valyutanın 
buraxılması və onun tezliklə 
ucuzlaşması. 

1997-ci ilin Asiya 
böhranı 

Banklar tərəfindən 
sistemsiz paylanan 
kredit bazarlarda çoxlu 
borcların yaranmasına 
şərait yaratdı. 

Taylandda 
başlayan böhran. 
İndoneziya, 
Sinqapur, Honq-
Konq, Malayziya, 
Cənubi Koreya 

Taylandın valyuta ehtiyatının 
tükənməsi, bazarlarda yaranan 
gərginlik, sərmayə sahiblərinin 
Şərqi Asiya ölkələrinin iqtisadi 
böhrana sürüklənməsi nəticəsində 
dünya miqyasında maliyyə 
çöküşünün yaranması. 

2001-2002-ci il 
Argentina iqtisadi 
böhranı 

Valyuta problemləri və 
maliyyə çatışmazlığı. 
Depozit hesablarının 
dondurulması, 
əmanətlərin bankdan 
çıxarmaq imkanına 
məhdudiyyət 

Argentina və 
onun uzun illər 
davam edən 
maliyyə böhranı 

İnflyasiya 5000% səviyyəsinə,  
yəni astronomik səviyyəyəı 
çatmışdır. Ölkənin bütün bazarlara 
çıxışının itməsi, özəl maliyyə 
qurumlarının ölkədən xaric 
edilməsi, müəssisələrin iflasa 
uğraması, istiqraz buraxılışının 
60%-nin borclara  
ödənilməsi və s. 

2007-2008-ci 
illərdəki iqtisadi 
böhran 

“Böyük Depressiya” 
böhranından sonra ən 
gərgin qlobal iqtisadi 
hadisə hesab edilir. 

Bütün dünya 
ölkələrinin 
iqtisadiyyatında 

ÜDM-in mənfi dinamikası 
yaranmış, dollar ucuzlaşmış,  
dünya ticarətində əsaslı geriləmə 
baş vermiş, işsizlik və yoxsulluq 
yüksək səviyyəyə çatmış, ipoteka 
borcları artmış, sosial-iqtisadi 
problemlərin siyasi xarakter alması, 
ərzağın qiymətlərinin artması və s. 
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Cədvəl 1-in davamı 
 

2020-ci il II Qarabağ 
müharibəsinin 
başlanması 

Ermənistan-
Azərbaycan 

44 gün ərzində Ali baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı 
Azərbaycan ordusu 300-ə yaxın 
şəhər və kəndlərimizi işğaldan azad 
edərək Şanlı Qələbəyə nail olundu. 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonları işğaldan azad edildikdən 
sonra keçən dövrlərdə onun bərpa-
sına 7,7 mlrd. manat vəsait yönəlt-
məklə müasir infrastruktur yaradıl-
mış, ərazilər minalardan və döyüş 
sursatlarından tədricən təmizlə-
nərək əhalinin öz dogma yurdlarına 
böyük qayıdışına imza atılmışdır. 

2020-ci ildə baş 
verən qlobal 
COVİD-19 
koronavirusu 
(pandemiya 
dövrü) 

Ən böyük tələb və 
təklif şoklarının 
yaranması 

Bütün dünya 
ölkələri 

Səhiyyə hadisəsinin daha çox iqti-
sadi fenomenə çevrilməsi baş verdi, 
risk menecmenti konsepsiyası ilə 
əlaqədar nəzəriyyələrə ciddi zərbə-
nin vurulması, riskin qiymətlən-
dirilməsi üzrə yeni yanaşmaların 
yaranmağa başlaması, qlobal məh-
sul bazarının və istehsalın kəskin 
azalması, əhalinin sağlamlığı ilə 
bağlı narahatçılığın yaranması, 
ölüm hallarının kütləvi xarakter al-
ması, xarici ticarətin həcminin, 
makroiqtisadi göstəricilərin səviy-
yəsinin aşağı düşməsi, qlobal dəyər 
zəncirində baş verən qırılmalar və s. 

2021 və 2022-ci 
illər 

Yaxın Şərqdə davam 
edən antiterror əmə-
liyyatları, Rusiya-
Ukrayna müharibəsi 

Yaxın Şərq 
ölkələri, Rusiya, 
Ukrayna 

İşsizlik və miqrasiya probemləri 
güclənmiş, insan ölümü artmış, 
Avropa ölkələrində enerji və taxıl 
böhranı yaranmış, taxta və kağız 
materialları bahalaşmışdır. 

 

Mənbə: Cədvəl müəllif tərəfindən KİV-də mövzuya aid dərc edilən məlumatların sistemləşdirilməsi nəticəsində tərtib 
edilmişdir. 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, böhranlar dünyanın çox sayda inkişaf edən və inkişaf etməkdə olan 

ölkələrini əhatə etmiş və ciddi fəsadlar törətmişdir. Onların içərisində: sənaye istehsalının kəskin 
azalması, işsizliyin artması, ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət sahələrinin müflisləşməsi, xammalın 
qiymətinin artması, inflasiyanın yüksək həddə çatması, kredit faizlərinin yüksəlməsi, hərbi sənaye 
məhsullarının istehsalının sürətli artımı, enerji balansında dəyişiklik, neftin qiymətinin artıb-azal-
ması, yoxsulluğun yüksək həddə çatması, ipoteka borclarının çoxalması, xəstəliklərin baş verməsi 
nəticəsində insan tələfatı, ədalətsiz müharibələr və sairə üstünlük təşkil etmişdir. 

2007-2008-ci illərdə baş verən iqtisadi böhranların Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri 
Bu böhran dünya maliyyə bazarında yaranmış və iqtisadiyyatın real sektoruna nüfuz edərək 

ciddi fəsadlar yaratmışdır. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatına da öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, 
2009-cu ildə 2008-ci ilə nisbətən ÜDM-in həcmi 11,3%, onun adambaşına düşən məbləği 12,4%, 
sənaye məhsulunun  həcmi 24,2%; sənayedə yaranan əlavə dəyər 25,6%; onun ÜDM-dəki xüsusi 
çəkisi isə - 58,5%-dən 49,1%-zə enmiş və yaxud 9,4 punkt azalmışdır. Müqayisə dövründə sənaye 
müəssisələrinin sayının 93 vahid və ya 3,2% azalması orada istehsal edilən məhsulun bir müəssisə 
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həddindəki məbləğinin də 21,4% azalmasını şərtləşdirmiş, bir sənaye müəssisəsində yaranan əlavə 
dəyər isə 23,1% azalmışdır. Bütün bunlar nəticə etibarı ilə ölkənin sənaye sektorunda yaranan xalis 
mənfəətin 27%, onun bir müəssisəyə düşən məbləğinin isə - 24,5% azalmasına yol açmışdır. 
Nəticədə, sənayedə formalaşan xalis mənfəətin ölkə iqtisadiyyatındakı eyni adlı göstəricisində 
xüsusi çəkisinin 8,6 punkt azalmasına şərait yaratmışdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, respublikanın bütün sənaye müəssisələrinin anbarlarda hazır məhsul 
ehtiyatı (qalığı) 2007-2009-cu illərdə 21% azaldığı halda, emal sənayesi müəssisələrində onun 
məbləği cəmi 6,1 mln. man və ya 3,0% azalmışdır. Həmin dövrdə sənaye istehsal indeksi 117,7%-
dən 80,6%-ə, o cümlədən  emal sənayesində 118,8%-dən 95,4%-ə enmiş, 2009-cu ildə əvvəlki ilə 
nisbətən kəskin azalmışdır. 

Rəsmi statistik məlumata görə, böhran səbəbindən sənayedə əsas kapitala yönəldilən investi-
siyanın məbləği 2007-2009-cu illərdə 29,8%, həmin vəsaitin ölkə iqtisadiyyatındakı investisiya-
dakı xüsusi çəkisi isə 19,8% aşağı düşmüşdür. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, ölkənin emal səna-
yesinə yönəldilən investisiyanın mütləq həcmini daxili investisiyalar təşkil edir. Digər hesabla-
malara görə, ölkənin emal sənayesinə yönəldilən xarici investisiyalar  epizodik xarakter daşıyır və 
azalan xətlə dəyişir ki, bu da oradakı müəssisələrin innovasiya aktivliyinə, eləcə də istehsalın şa-
xələndirilməsinə öz mənfi təsirini göstərir.  

Həmin iqtisadi böhran dövründə, daha doğrusu 2009-cu ildə ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 
əvvəlki ilə nisbətən 50,2%, o cümlədən ixracın həcmi 55,1% azalmış, idxalın həcmində də 14,7% 
geriləmə müşahidə edilmişdir [2, s. 610]. Ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, 2010-cu ildə 
Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən antiböhran tədbirləri nəticəsində əvvəlki ilə nisbətən həm 
makroiqtisadi göstəricilərdə və həm də sənaye fəaliyyətini əks etdirən fərdi hesablanmış göstəri-
cilər üzrə yüksək artım tempi təmin edilmişdir (cədvəl 2). 

COVİD-19 pandemiyasının sənaye iqtisadiyyatının inkişafına təsiri 
Dünya ölkələrinin səhiyyə sistemlərindəki boşluqlar nəticəsində qlobal iqtisadi dəyər zəncirinə 

dağıdıcı zərbə vurmuş COVİD-19 pandemiyası 2007-2008-si illərdə yaranan “Böyük Depressiya” 
böhranından sonra tələb və təklif şoklarını özündə əks etdirən ən böyük uğursuzluqdur.Tarixdə ilk 
dəfədir ki, səhiyyə hadisəsi nəticə etibarı ilə daha ciddi iqtisadi fenomen halına çevrilmişdir. 
Pandemiya risk menecmentinə dair formalaşan konsepsiya üzrə mövcud nəzəriyyələrə ciddi zərbə 
vurmuş, riskin qiymətləndirilməsi üzrə ən nüfuzlu kredit agentliklərinin və yaxud iqtisadi proq-
nozlaşdırma üzrə tanınmış qurumların qiymətləndirə bilmədiyi yeni yanaşmaların ortaya çıxması-
nın vacibliyini ön plana çəkmişdir. Hazırda az templə də olsa davam edən pandemiya insanların 
sağlamlığı ilə bağlı narahatlıqlarla yanaşı biznes və istehlakçı inamın aşağı düşməsinə, məhsulların 
ixracına, eləcə də daxili bazarda hərəkətinə öz məhdudiyyətini saxlamaqdadır. Pandemiyanın təsiri 
nəticəsində məcmu gəlirlərin azalması, tələbin daralması prosesi davam edir ki, bu da bazarda 
qiymətlərin sürətlə artmasını şərtləndirir. Rəsmi statistik məlumata görə Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən müəssisə və təşkilatlarda 2021-ci ildə yaranan zərərin məbləği 2020-ci illə müqayisədə 
22 mln. man, o cümlədən sənayedə- 255 mln. man artmışdır [2, s. 378]. Həmin dövrdə respublika-
da sənaye məhsulu istehlakçının qiymət indeksi 75,2%-dən 169,6%-ə yüksəlmişdir ki, bu da MDB 
ölkələri içərisində ən yüksək artımdır [2, s. 35]. 

COVİD-19 pandemiyası ölkədə istehsal edilən sənaye məhsulunun mülkiyyət növlərinə görə 
həcminə də öz mənfi təsirini göstərmişdir. Dövlət tərəfindən ayrılan maliyyə dəstəyinə baxma-
yaraq 2020-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən dövlət mülkiyyətində olan sənaye müəssisələrində isteh-
salın həcmi – 3,8%; qeyri-dövlət müəssisələrində - 24,4%; xarici mülkiyyətdə olan müəssisələrdə 
isə - 33,1% azalmışdır (cədvəl 3). 
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Cədvəl 2. 
Dünyada 2007-2008-ci illərdə baş verən iqtisadi böhranların Azərbaycan sənaye-

iqtisadiyyatına təsirini özündə əks etdirən göstəricilər (hər ilin müvafiq qiymətləri ilə) 
 

Göstəricilər 

İllər Artım tempi faizlə 

2007 2008 2009 2010 
2008-

2009-cu 
illərdə 

2009-
2010-cu 
illərdə 

Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM), 
(mln.man) 

28361 40137 35602 42465 88,7 119,3 

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 
(man) 

3297 4604 4033 4753 87,6 117,9 

Sənaye məhsulunun həcmi (mln.man) 22495 29774 22564 27978 75,8 124,0 

Sənayedə yaranan əlavə dəyər 
(mln.man) 

16871 23497 17490 21942 74,4 125,5 

Sənayedə yaranan əlavə dəyərin ÜDM-
də payı (%-lə) 

59,5 58,5 49,1 51,7 -9,4 +2,6 

Sənaye müəssisələrinin sayı, vahid 2825 2887 2794 2650 96,8 94,8 

Bir sənaye müəssisəsində istehsal 
edilən məhsulun həcmi, mln.man 

7,96 10,3 8,1 10,6 78,6 130,9 

Bir sənaye müəssisəsində yaranan 
əlavə dəyər, mln. manat 

5,97 8,14 6,26 8,28 76,9 132,3 

Sənaye sektorunun xalis mənfəəti, 
mln.manat 

15138 21451 15660 19558 73,0 124,9 

Bir sənaye müəssisəsində formalaşan 
xalis mənfəət, mln.manat 

5,36 7,43 5,61 7,38 75,5 131,6 

Sənayedə formalaşan xalis mənfəətin 
ölkə iqtisadiyyatındakı payı, faizlə 

77,5 73,3 64,7 68,5 -8,6 +3,8 

Bütün sənaye müəssisələrinin anbarla-
rında hazır məhsul ehtiyatı (qalığı), 
mln. man 

278,0 250,6 213,3 215,4 85,1 101,0 

O cümlədən:   
emal sənayesi sahələrində 

192,2 204,3 186,4 165,9 91,2 89,0 

Bir sənaye müəssisəsindəki məhsul 
ehtiyatının (qalığının) məbləği 
mln.man 

0,10 0,09 0,08 0,08 88,9 100,0 

Sənaye istehsalı indeksi (əvvəlki ilə 
nisbətən, faizlə) 

117,7 123,4 80,6 130,5 X X 

O cümlədən:  
emal sənayesində 

118,8 111,7 95,4 105,1 X X 

Sənayedə əsas kapitala yönəldilən 
investisiyalar, mln.manat 

4591 4249 3225 4276 75,9 132,6 

Sənayedə əsas kapitala yönəldilən 
investisiyaların ölkə üzrə bütün 
investisiyalardakı xüsusi çəkisi, faizlə 

61,5 42,7 41,7 43,2 -1,0 +1,5 

Xarici ticarət dövriyyəsi, mln.dollar, o 
cümlədən 

11772 54926 27551 33162 50,2 120,4 

İxracın həcmi 6058 47756 21428 26560 44,9 124,0 

İdxalın həcmi 5714 7170 6123 6602 85,4 107,8 
 

Mənbə: Cədvəl “Azərbaycanın statistik göstəriciləri”nin və “Azərbaycanın sənayesi” illik statistik məc-
muələrinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilib hesablanmışdır [2;3]” 
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Cədvəl 3 
COVİD-19 pandemiyasının Azərbaycanda istehsal edilən sənaye məhsulunun (işin, xidmətin) 

mülkiyyət növləri üzrə bölgüsünə təsiri (mln. manatla) 
 

Göstəricilər 
İllər Artım tempi 

2019 2020 
Mütləq 

kənarlaşma ± 
Əvvəlki ilə 

nisbətən %-lə 
Bütün mülkiyyət növləri üzrə 46999,2 37269,9 -9729,1 79,3 
Dövlət mülkiyyəti 8422,4 8101,7 -321,7 96,2 
Qeyri-dövlət mülkiyyəti 38576,8 29168,2 -9408,6 75,6 
Xüsusi mülkiyyət 7200,8 7852,0 +451,2 109,1 
Birgə (qarışıq mülkiyyət) 940,8 972,1 +31,3 103,3 
Xarici mülkiyyət 30435,2 20344,1 -10091,1 66,9 

 

Mənbə: Azərbaycanın sənayesi. Statistik məcmuə. Bakı, “DSK, 2022, s.12” 
 
COVİD-19 pandemiyasının Azərbaycanın sənaye iqtisadiyyatına təsirini özündə əks etdirən və 

tərəfimizdən hesablanan indikatorların mütləq və faizlə səviyyəsini xarakterizə edən məlumatlar 
4 saylı cədvəldə əks etdirilmişdir. Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, pandemiyanın geniş 
vüsat aldığı 2020-ci ildə 220 yeni sənaye  müəssisəsi fəaliyyət göstərsə də bütünlükdə sənaye 
məhsulunun həcmi 2019-cu ilə nisbətən 20,7%, sənayedə yaranan əlavə dəyər 27%; onun ÜDM-
dəki payı – 7,3 punkt azalmışdır. Müqayisə dövründə hər bir sənaye müəssisəsində istehsal edilən 
məhsulun və əlavə dəyərin məbləği də azalmış, bu da nəticə etibarı ilə sənaye sektorunda forma-
laşan mənfəətin 34,1% azalmasına, zərərin isə - 146,6% artmasına imkan vermişdir. Müqayisə 
dövründə bütün sənaye məhsullarının anbarlarında hazır məhsul qalığı 128,1%, bir müəssisənin 
payına düşən qalıq məhsulu 120%, emal sənayesi müəssisələrində isə - 119,1% çoxalmışdır. Təhlil 
dövründə sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiyanın məbləği 193 mln.manat azalmış, lakin 
onun ölkə üzrə bütün investisiyaların tərkibindəki xüsusi çəkisi – 49,9%-dən 52,6%-ə çatmış və 
yaxud 2,4 punkt yüksəlmişdir. 

Yuxarıda qeyd edilən bütün faktlar onu söyləməyə imkan verir ki, ölkə sənayesində istifadəsi 
zəruri olan çoxsaylı ehtiyat imkanları mövcuddur və onlardan səmərəli istifadə üzrə daha təsirli 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac duyulur ki, bu da baş verə biləcək iqtisadi və maliyyə 
böhranının qarşısının alınmasına öz töhfəsini verə bilər. 

 
Cədvəl 4. 

COVİD-19 pandemiyasının Azərbaycan sənaye iqtisadiyyatına təsirini 
özündə əks etdirən göstəricilər 

 

Göstəricilər 
İllər Artım tempi 

2019 2020 
Mütləq 

kənarlaşma ± 
Əvvəlki ilə 

nisbətən %-lə 
Sənaye məhsulunun həcmi, (mln.man) 46999 37270 -9738 79,3 
Sənayedə yaranan əlavə dəyər, (mln.man) 33886 24733 -9153 73,0 
Sənayedə yaranan əlavə dəyərin ÜDM-də payı, 
(%-lə) 

41,4 34,1 -7,3 X 

Sənaye müəssisələrinin sayı, vahid 3169 3389 +220 107,0 
Bir sənaye müəssisəsində istehsal edilən 
məhsulun həcmi, mln.man 

14,8 11,0 -3,8 74,3 

Bir sənaye müəssisəsində yaranan əlavə dəyər, 
mln.manat 

10,7 7,3 -3,4 68,2 

Sənaye sektorun xalis mənfəəti, mln.manat 28629 18868 -9761,0 65,9 
Bir sənaye müəssisəsində formalaşan xalis 
mənfəət, mln.manat 

9,0 5,57 -3,43 61,9 
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Cədvəl 4-ün davamı 
 

Sənayedə formalaşan xalis mənfəətin ölkə 
iqtisadiyyatındakı payı, faizlə 

54,5 47,5 -7,0 X 

Bütün sənaye müəssisələrində formalaşan 
zərərin məbləği, mln.man 

725 1063 +338,0 146,6 

o cümlədən: 
emal sənayesi sahələrində 

488,5 426 -62,5 87,2 

Bir sənaye müəssisəsində formalaşan zərərin 
məbləği, mln.man 

0,23 0,31 +0,08 134,8 

Bütün sənaye müəssisələrinin anbarlarında 
hazır məhsul ehtiyatı (qalığı), mln.man 

485,0 621,1 +136,1 128,1 

o cümlədən: 
emal sənayesi sahələrində 

420,5 500,6 +80,1 119,1 

Bir sənaye müəssisəsindəki məhsul ehtiyatının 
(qalığının) məbləği, mln.man 

0,15 0,18 +0,03 120,0 

Sənaye istehsalı indeksi (əvvəlki ilə nisbətən, 
%-lə) 

101,8 96,0 -5,8 X 

o cümlədən: 
Emal sənayesində 

111,5 110,6 -1,0 X 

Sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiya-
lar, mln. man 

925,8 9065 -193 98,0 

Sənayedə əsas kapitala yönəldilən investisiya-
ların ölkə üzrə bütün investisiyalardakı xüsusi 
çəkisi, faizlə 

49,9 52,6 +2,4 X 

 

Mənbə: Cədvəl “Azərbaycanın statistik göstəriciləri” və “Azərbaycanın sənayesi” illik statistik məcmuələrin məlu-
matları əsasında  müəllif tərəfindən tərtib edilib hesablanmışdır [2;3]. 

 

Nəticə 
Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında nəzər-

də tutulan qlobal meyillər, çağırışlar və imkanlar kontekstində qarşıdakı onilliklərdə bütünlüklə 
ölkə iqtisadiyyatını və onun üzv tərkib hissəsini təşkil edən sənaye sektorunu mümkün ola biləcək 
qlobal iqtisadi-maliyyə və sosial böhranlardan qorumaq üçün aşağıdakı təklif və tövsiyələrin 
həyata keçirilməsi öz faydasını vermiş olacaqdır: 

- Milli iqtisadiyyatın strukturunun dəyişməsi əsasında mütərəqqi menecment formalarından 
geniş istifadə və innovasiya infrastrukturu şəbəkəsinin genişləndirilməsi; 

- Azərbaycanın yüksək gəlirli ölkələr sırasına daxil olunması üçün iqtisadiyyatda sürətli rə-
qəmsal meyillərin gücləndirilməsi hesabına qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiyanın dəstəklənməsi; 

- Açıq iqtisadiyyat modelinin 4-cü sənaye inqilabının tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün emal 
sənayesinin alt sahələrinin texniki-texnoloji səviyyəsinin, innovasiya aktivliyinin birbaşa xarici 
investisiyaların fəal cəlb edilməsi hesabına yüksəldilməsi, həmin sahədə xammal ixracından dəyər 
zənciri boyunca dərin emala keçirilməsi nəticəsində ixracyönümlü və idxalı əvəz edən geniş çeşidli 
sənaye və xalq istehlakı malları istehsalı imkanlarının genişləndirilməsi; 

- Emal sənayesi sahələrində beynəlxalq standartların və keyfiyyət menecmentinin tətbiqinə 
münbit şəraitin yaradılması; 

- Qeyri-neft-qaz sektorunun geniş şaxələndirilməsi hesabına valyuta gəlirlərinin artırılması; 
- Daxili və birbaşa xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına fəal cəlb edilməsi hesabına aşağı 

investisiya, dayanıqlı məzənnə, maliyyə sektorunun bütün seqmentlərinin sabitliyi, dayanıqlı və 
yüksək ödənişli yeni iş yerlərinin yaradılması, yüksək keyfiyyətli insan kapitalının formalaşması-
nın təmin edilməsi; 

- Sənaye sektorunda sağlam və rəqabətli biznes mühitinin formalaşdırılması üçün məqsədli 
və startap layihələrinin işlənilməsi və icrasına üstünlük verilməsi. Bu məqsədlə innovasiya infra-
strukturunun ölkənin bütün ərazilərində geniş şəbəkəsinin yaradılması. 
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Характерные особенности глобального финансово-экономического кризиса и 
исследование его влияния на деятельность промышленного сектора Азербайджана 

 
Резюме 

Цель исследования - Раскрыть историю возникновения, характерные особенности и 
отрицательное влияние глобального финансово-экономического кризиса и его влияние за 
последние 15 лет на деятельность промышленного сектора Азербайджана, выявить соот-
ветствующие резервы и разработать рекомендации по их эффективному исследованию 

Методология исследования - Были использованы методы, системный подход, группи-
ровка, сравнительный анализ и оценка. 

Практическое значение исследования – заключается в том, что с помощью многочис-
ленных индикаторов было оценено отрицательное влияние финансово-экономического 
кризиса на промышленный сектор Азербайджана за последние 15 лет. Для устранения 
выявленных недостатков предложен соответствующий механизм стимулирования, обосно-
вана целесообразность расширения инновационных инфраструктур и активизация эконо-
мики страны в глобально-стоимостной цепи. 

Результаты исследования- разработаны практические рекомендации организационно-
экономического и технологического характера, использование которых будет способство-
вать предупреждению предстоящего кризиса в обрабатывающей промышленности респуб-
лики. 

Оригинальность и научная новизна исследования - характеризуется прежде всего 
разработкой принципиальной схемы классификации глобальных финансово-экономичес-
ких кризисов, происходящих в мире, вкратце указаны их причины, характерные особеннос-
ти и отрицательные последствия по странам мира. С помощью разработанных автором 
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системных индикаторов проанализировано и оценено влияние кризиса на деятельность 
промышленного сектора республики. 

Ключевые слова: глобальный экономический кризис, обрабатывающая промышлен-
ность, пандемия, классификация, стратегия, механизмы. 
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Doctoral student of the 
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Characteristic features of the global financial and economic crisis and the study of its 

impact on the activity of the industrial sector of Azerbaijan 
 

Summary 
Purpose of the study To reveal the history of the emergence, characteristics and negative 

impact of the global financial and economic crisis and its impact over the past 15 years on the 
activity of the industrial sector of Azerbaijan, to identify the relevant reserves and develop 
recommendations for their effective study. 

Research methodology systematic approach, grouping, comparative analysis and evaluation 
methods were used 

The practical significance of the study lies in the fact that, with the help of numerous indi-
cators, the negative impact of the financial and economic crisis on the industrial sector of 
Azerbaijan over the past 15 years was assessed. To eliminate the identified shortcomings, an app-
ropriate incentive mechanism is proposed, the expediency of expanding innovative infrastructures 
and activating the country's economy in the global value chain is substantiated. 

The results of the research - more effective preventive organizational-economic and 
technological recommendations containing international experience have been developed for the 
processing industry of Azerbaijan to withstand possible crises.  

Originality and scientific innovation of the research - The classification scheme of the global 
economic and financial crises occurring in the world has been developed, the reasons for their 
occurrence, their characteristic features and the contrasts caused by them have been briefly 
explained for the countries of the world. The impact of crises on the activity of the industrial sector 
of Azerbaijan was analyzed and evaluated with the help of system indicators calculated by the 
author, and the ways of effective use of the discovered reserve opportunities were shown. 

Key words: global economic crisis, manufacturing industry, pandemic, classification, 
strategy, mechanisms. 
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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - Layihə fəaliyyətinin müqavilə üzrə tənzimlənməsində layihələrin qiy-

mətləndirilməsi, iqtisadi səmərəsi və səmərəliliyin iqtisadi metodlarının tədqiqi və təhlil olunma-
sıdır. 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqat aparılarkən ümumiləşdirmə, təhlil metodlarından, milli 
iqtisadiyyatın inkişafı və tənzimlənməsi ilə bağlı fərman və sərəncamlardan istifadə olunmuşdur. 

Tədqiqatın tədbiqi əhəmiyyəti - İdarəetmə fəaliyyətində müqavilə üzrə tənzimlənmənin artı-
rılmasında layihələrin düzgün qiymətləndirilməsi bir çox müəssisə üçün yararlı ola bilər. 

Tədqiqatın nəticələri - İdarəetmə sahəsində layihələrin düzgün təmin olunması, onların tərtibi 
qiymətləndirilməsi, iqtisadi səmərəliliyin artırılmasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki o, 
iqtisadi səmərəliliyin formalaşmasında əsas meyar kimi təqdim olunur. 

Açar sözlər: layihə, risk, nəzarət, keyfiyyət, struktur, investisiya, maliyyə. 
 

Giriş 
Müasir iqtisadi səmərəliliyin həyata keçirilməsi təkcə elmin və faktiki istehsalın inkişaf yolu 

ilə deyil, həm də layihə müqavilələrinin bağlanması və tənzimlənməsi yolu ilə həyata keçirilir. 
Layihənin icrası istehlakçı üçün layihə nəticələrinin əhəmiyyət dərəcəsinə görə yüksək dərəcədə 
əhəmiyyətli, orta dərəcədə əhəmiyyətli və az əhəmiyyətli layihələrə ayrılırlar. 

Müasir dövrdə ölkələrdə iqtisadi inkişafın, sosial rifahın yüksəldilməsi və bu qəbildən olan di-
gər məsələlərin həlli nəticəyə əsaslanan dövlət proqramlarının icrası ilə həyata keçirilir. Layihə 
idarəçiliyində vaxt, maliyyə və əmək resurslarından səmərəli istifadəni təmin edən doqquz kom-
ponent üzrə idarəçilik yanaşması, eyni zamanda nəticələrə dair yüksək keyfiyyət və operativliyi 
təmin edən idarəetmə prinsipləri öz əksini tapır.  

Layihənin təsnifatı səviyyəsinə görə, miqyasa görə dəyişiklik, əlamətin genişliliyi, keyfiyyətə 
olan tələbata, onların təmin olunması üsullarına görə, iştirakçısının, investisiya fəaliyyətinin ob-
yektinə görə, layihənin yaranmasının əsas səbəblərinə görə həyata keçirilməsi araşdırılmışdır.  

Layihə yerinə yetirilərkən hər bir aralıq məhrələdə görülən işlərin gedişi və nəticələri yoxlan-
malı və son məhsulun keyfiyyəti qiymətləndirilməlidir. 

Layihənin əsas məqsədi sistemin, obyektin iqtisadi göstəricilərini yüksəltməkdir. Layihənin 
məqsədinin, tərkib hissələri və heyətini formalaşdırlma, planlaşdırma və nəzarət proseslərini hə-
yata keçirmək üçün onun strukturunu  müəyyənləşdirmək lazımdır.  

Layihənin elementləri və xüsusiyyətləri 
Layihəni vaxtında və keyfiyyətli yerinə yetirmək üçün onu düzgün idarə etmək lazımdır. La-

yihənin konsepsiyasını işləmək və yaratmaq üçün zəruri məsələlərdən biri onun ilkin şərtləri və 
məhdudiyyət tələblərinin müəyyən olunmasıdır. 

Bu parametrlər aşağıdaklarla xarakterizə olunur: 
• sistemin mövcud vəziyyəti ilə; 
• sistemin ətraf mühiti ilə; 
• layihənin nəticəsinə olan tələblərlə; 
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• layihənin həcminə, keyfiyyətinə, xərcinə, gəlirinə, vaxtına, ehtiyatına, riskinə və digər para-
metrlərinə qoyulan məhdudiyyətlərlə. 

Layihənin yerinə yetirilməsində qəbul edilmiş qərarlar layihənin parametri qarşısında qoyulmuş 
məhdudiyyətləri təmin edir. Layihənin həyat dövrünü əhatə edən bütün sənədlər çoxluğu la-
yihələrin sənədləşdirilmə sistemini, layihənin həyat dövrünün bütün fazalarını əhatə edir və bu 
sənədlər komanda heyəti ilə layihənin digər iştirakçıları arasında əlaqələrin yaranmasında müsbət 
rol oynayır.  

Layihənin uğurla başa çatması bir sıra parametrlərlə xarakterizə olunur. Bu parametrlərdən mü-
hüm yer tutanı layihənin nəticəsində əldə olunan texniki-iqtisadi və digər göstəricilərin xarakteris-
tikasıdır, o cümlədən: 

• işin həcmi üzrə göstəriciləri; 
• işlərin icra vaxtları üzrə göstrəricilər; 
• qiymət, xərc, maya dəyəri, gəlir üzrə göstəricilər; 
• keyfiyyət üzrə göstəricilər; 
• riks və etibarlılıq məsələləri üzrə göstəricilər; 
• layihənin həyat qabiliyyəti üzrə göstəricilər; 
• rəqabət qabiliyyəti üzrə göstəricilər; 
• ictimai və sosial keyfiyyətlər üzrə göstəricilər. 
Layihənin keyfiyyətinin idarə edilməsi funksiyaları layihənin bütün həyat dövrünü, onun bütün 

element və detallarını əhatə edir.  
• layihə, təşkilatı və təşkilati qərarları; 
• istifadə olunan materiallar, avadanlıq, xammal və sairə; 
• layihə icra olunarkən görülən işlərin keyfiyyəti; 
• layihə üzrə alınan nəticənin keyfiyyəti. 
Layihə iştirakçılarının tərkibi, rolu, funksiyası və məsuliyyət bölgüləri layihənin növündən, 

miqyasından və onun mürəkkəbliyindən asılıdır. İştirakçılar arasında funksiyalar layihənin yerinə 
yetirilməsindən asılı olaraq dəyişə bilər. Yalnız aşağıdakı funksiyalar hamıya məlum olmaldır və 
dəyişdirilə bilməz: 

1. Layihənin mahiyyəti tam açıqlanmalı, planlaşdırılmalı və onun təşəbbüskarı elan edilmə-
lidir; 

2. Layihədə maraqlı olan şəxslər və ya təşkilatlar müəyyənləşdirilməli, onun sifarişçisi, sahibi, 
müştərisi elan edilməlidir;  

3. Layihəni yerinə yetirmək üçün maliyyə dəstəyi olmalı, layihənin investoru elan edilməlidir; 
4. Layihəni hazırlayıb yerinə yetirmək üçün onun icraçıları elan edilməlidir; 
5. Layihənin nəticəsində əldə olunan məhsul hər hansı bir istehsal və ya xidmət ilə xarakterizə 

olunur. İstehsalat nəticəsində əldə olunan gəlir layihənin digər sahəsinə yönəlməlidir. 
İdarəetmə nəzəriyyəsi həmişə təcrübələrin nəticəsinə əsaslanan prinsiplərin formalaşması baza-

sında inkişaf etdirilmişdir. Layihələrin uğurla başa çatmasında biliklər bazasının böyük əhəmiyyəti 
vardır. Layihələrin idarə edilməsi metod və vasitələrinin tətbiq edilməsi təkcə nəticənin əldə olun-
masına xidmət etmir, eyni zamanda dəyərə, vaxta, ehtiyatlara qənaət edilir ki, risk ehtiyatlarını 
azaldır və etibarlılıq səviyyəsini artırır. Layihəyə olan tələbləri yerinə yetirmək və iştirakçıların 
gözlədiyi nəticələri əldə etmək üçün layihənin icrasında bilik, təcrübə, metod və vasitələrin tətbiq 
edilməsi vacibdir. 

Məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi elementlərin əsas ayrılmaz hissəsidir. Ümumilikdə, hər hansı 
bir layihənin dəyərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinə imkan verən başlıca üç xüsusiyyət 
mövcuddur: 

−  Məhsuldarlıq - müəyyən müddət ərzində kənar təchizatçılardan əmtəə və xidmətlərin əldə 
edilməsinə çəkilən birbaşa xərcləri çıxmaqla istehlakçılar tərəfindən qoyulan əmtəə və xidmətlərin 
dəyəridir; 
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−  İnvestisiyaların həcmi – kapital qoyuluşları və bütün səviyyələrdə ehtiyatlara yönəldilən bü-
tün sərmayələrdir. Onlara bütün xərclər və bir maliyyə ili müddətini keçən amortizasiya müd-
dətləri daxildir; 

−  Cari xərclər -  hazır məhsula investisiya cəlb etmək üçün təşkilat tərəfindən xərclənən bütün 
vəsaitlərdir; 

Layihənin strukturu – müəssisənin əlaqələri üsulu və elementlər arasında münasibətdir. Siste-
min strukturunun hazırlanması zamanı sistemin bir çox elementlərinin təsviri və onlar arasındakı 
əlaqələr, səviyyələr və sistemin elementləri arasında münasibətdir. Layihənin strukturlaşdırılması 
layihənin bölmələrini aşağıdakı əlamətlərə görə daxil etməlidir: 

1. Layihə məhsulunun komponentləri; 
2. Həyat tsiklinin mərhələləri; 
3. Təşkilati strukturun elementləri. 
Layihənin strukturlaşması həyat tsiklinin mərhələlərinə görə prosesin strukturu adlanır. Təşki-

latı layihələndirmə zamanı təşkilati strukturun optimallaşdırılmasının əsas aspektlərinə nəzər ye-
tirmək vacibdir. Bunlara aşağıdakıları daxil etmək olar: 

− idarəetmənin diapazonu, yəni bölmənin rəhbərinə və ya onun daxili təşkilat vahidinə tabe 
olan işçilərin sayı; 

− idarəetmə səviyyəsinin sayı; 
− işlər, proseslər, alətlərin növü, yeri; 
− məhsul və ya istehlakçıların kateqoriyası üzrə fəaliyyətin detallaşdırılması; 
− səlahiyyətlər və məsuliyyətlər üzrə bölüşdürmə və reqlamentləşdirmə. 
Layihələr müxtəlif funksiyaları həyata keçirən zaman bir-birindən əhəmiyyətli məsafədə yer-

ləşən insanlar tərəfindən icra edilir ki, bu zaman da, informasiya mübadiləsi və fəaliyyətin koor-
dinasiyası məsələləri çox vacib hesab edilir. İnformasiyaların olması da eyni səviyyədə onun 
qıtlığı kimi layihənin həyata keçirilməsinə neqativ təsir göstərir. Həmçinin, kommunikasiya tələb-
lərinin irəli sürülməsi və kommunikasiyaların idarə edilməsi üçün layihənin aşağıdakı aspektləri 
olduqca vacib sayılır: 

• layihəyə cəlb edilmiş bölmələr üzrə ixtisaslar; 
• layihəyə cəlb edilmiş insan resurslarının kəmiyyət və yerləşmə logistikası; 
• layihə istehlakçılarının daxili və xarici informasiyaya olan ehtiyacları. 
Kommunikasiyaların idarə edilməsi planına aşağıdakıları daxil etmək olar: 
− layihənin iştirakçıları tərəfindən kommunikasiyalara tələblər; 
− format, detallaşdırmanın məzmunu və səviyyəsi daxil olmaqla ötürülən informasiyalar haq-

qında məlumatlar; 
− informasiyaların ötürülməsi zamanı metodlar və ya texnologiyalar; 
− kommunikasiyaların tezliyi; 
− işçi heyəti tərəfindən aşağı səviyyədə həll edilə bilən problemlərin yuxarı səviyyələrə 

ötürülmə ardıcıllığını və vaxtını müəyyən edən instansiyalar üzrə ötürülmə sxemi; 
− ümumi qəbul edilmiş terminologiyaların lüğəti. 
Layihənin keyfiyyətinə nəzarət. Ümumi mənada keyfiyyət layihənin tələb üzrə xarakteristi-

kalarının uyğunluq dərəcəsi kimi xarakterizə olunur.  
Layihədə keyfiyyətə nəzarət barədə iki aspekti ayırd etmək olar: 
1. Layihənin keyfiyyəti, hansı ki, onun predmet sahəsindın asılı deyil; 
2. Məhsulun keyfiyyəti, hansı ki, onun predmet sahəsi ilə müəyyən edilir. 
Layihənin keyfiyyətinə nəzarət prosesinə aşağıdakı idarəetmə təsirləri daxil edilir: 
− keyifiyyətin təmin edilməsinin məqsəd və kriteriyaları; 
− keyfiyyət üzrə məqsədə nail olmağın metodları; 
− layihədə keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə qoruyucu tələblərin təsviri. 
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Keyfiyyətlərin təmin edilməsi idarəetmə tədbirlərinin kompleksi olub layihənin bütün iştirakçı-
ları tərəfindın tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinin təmin edilməsinə yönəldilir və sistemli xa-
rakter daşıyır.  

Layihə risklərinin idarə edilməsi sistemi. İnteqrasiya olunmuş layihə risklərinin idarəetmə 
sisteminin tərtib edilməsi prosesində aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır: 

−  layihə risklərinin qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılmasını müəyyənləşdirmək üçün va-
hid şəkilli və ardıcıl yanaşmaların tərtib edilməsi və tətbiq edilməsi; 

−  layihə icrası nəticəsinə daha yüksək dərəcədə təsir göstərən risklərin aşkarlanması, aradan 
qaldırılması üzrə səmərəli tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması; 

−  risk vəziyyətlərinin yaranmasına dərhal reaksiya göstərilməsi, daxili və xarici biznes mühi-
tinin dəyişməsinin diqqətdə saxlanılması; 

−  mümkün olan risk xərclərinin azaldılması və risklərin aradan qaldırılmasına istiqamətlənmiş 
bütün tədbirlərlə bağlı xərclərin optimallaşdırılması; 

−  inteqrasiya idarəetmədə informasiya sistemləri risklərinin idarə edilməsinin innovasiya la-
yihələrinə tətbiq edilməsi. 

Layihə risklərinin idarə edilməsi prosesinin əsas mərhələləri müxtəlif şəkildə təsnifləşdirilə bi-
lər. Mövcud olan təcrübəni nəzərə alaraq layihə risklərinin idarə edilməsi prosesi bir qayda olaraq 
özündə aşağıdakı mərhələləri birləşdirir: 

− məqsədlər və risklər üzrə idarəetmə strategiyasının tərtib edilməsi; 
− risklərin identifikasiyası; 
− risklərin aradan qaldırılması; 
− risklərin monitorinqi. 
Risklərin aradan qaldırılması aşkarlanan və qiymətləndirilən risklərin məqbul səviyyəyə qədər 

çatmasını təmin edir.  
Risklərin kəmiyyət analizi hər bir risk ehtimalının kəmiyyət qiymətləndirilməsinə və onun 

müəssisə məqsədlərinə təsirinə istiqamətləndirilir.  
Riskin kəmiyyət təhlilinin keçirilməsi üçün aşağıdakı resurslardan istifadə etmək olar: 
− risk - menecment planı; 
− qeyd edilən risklərin təsnifatı; 
− prioritet risklərin təsnifatı; 
− xarici mənbələrdən məlumatlar; 
− müəssisənin daxili sənədləri. 
Risk əleyhinə tədbirlərin planlaşdırılması üçün tədbirlər planı tərtib edilir. Risk əleyhinə təd-

birlər planı – detallaşmanın elə mərhələsinə qədər tərtib edilməlidir ki, burada artıq fəaliyyətlər 
həyata keçirilməlidir. Bura aşağıdakı göstəricilərdən bir neçəsi və ya hamısı daxil olmalıdır: 

− risklərin aşkarlanması, onların təsviri, risklərin təsir etdiyi fəaliyyət sahəsi, onların səbəbi və 
həmçinin müəssisənin hədəfinə necə təsir göstərməsi; 

− risk daşıyıcıları, onlarla bağlı məsuliyyət; 
− risklərin kəmiyyət və keyfiyyət təhlilinin nəticələri; 
− hər bir prioritet risk növlərinin idarə edilməsi üzrə razılaşdırılmış tədbirlər; 
−  seçilmiş strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə spesifik tətbirlər; 
− gözlənilməyən təsadüflər planı və onların təzahürləri ilə mübarizə. 
Layihə iştirakçıları (STAKEHOLDERS) və onların əsas funksiyaları 
Layihə iştirakçılarının tərkibi, rolu, funksiyası və məsuliyyət bölgüləri layihənin növündən, 

miqyasından və onun mürəkkəbliyindən asılıdır. Yalnız aşağıdakı funksiyalar hamıya bəlli olma-
lıdır və dəyişdirilə bilməz: 

1. Layihənin mahiyyəti tam açıqlanmalı, planlaşdırılma və onun təşəbbüskarı elan edilməlidir. 
2. Layihədə maraqlı olan şəxslər və ya təşkilatlar maliyyələşdirilməli, onun sifarişçisi, sahibi, 

müştərisi elan edilməlidir. 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №1(68)-2023 
 

46 

Hər bir layihə aşağıdakı tərəfləri də maraqlandıra bilər: 
• yerli icra hakimiyyəti orqanlarını; 
• ictimai təşkilatları; 
• əhalinin müxtəlif təbəqələrini; 
• vətəndaşları. 
Layihənin rəhbəri hüquqi şəxs olaraq layihənin yerinə yetirilməsində sifarişçinin və investorun 

nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərir və aşağıdakı əsas işlərə cavabdehdir: 
• planlaşdırma; 
• nəzarətetmə; 
• koordinəetmə (əlaqələndirmə). 
Layihənin komanda heyəti – layihəni yerinə yetirmək və ona rəhbərlik etmək məqsədi ilə yara-

dılmış xüsusi təşkilatdır. Komandanın əsas məqsədi layihəni uğurla başa çatdırmaq və nəticə əldə 
etməkdir. Komandanın əsas heyətinin sayı layihənin mürəkkəbliyindən, miqyasından, xüsusiy-
yətindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Komandanın əsas heyəti layihələrin rəhbərindən və texniki 
aspektlər üzrə işləri koordinasiya (əlaqələndirmə) edən layihənin mühəndisindən təşkil olunur. 

İnvestisiya layihələrinin maliyyələşməsi üsulu layihənin maliyyə məqsədinə uyğunluğunu 
təmin etmək məqsədi ilə investisiya resurslarının cəlb edilməsi vasitəsi kimi çıxış edir. Layihələrin 
maliyyələşdirilməsi üsullarını aşağıdakı kimi nəzərdən keçirmək olar: 

• özünümaliyyələşdirmə, yalnız öz vəsaitləri hesabına investisiya qoymaq; 
• korporativləşdirmə, habelə kapitalın maliyyələşdirilməsinin digər formaları; 
• kredit maliyyələşdirilməsi; 
• lizinq. 
Daxili maliyyyələşdirmə investisiya layihəsinin həyata keçirilməsini planlaşdıran müəssisənin 

vəsaiti hesabına təmin edilir. O, öz vəsaitlərinin -  nizamnamə kapitalının, habelə müəssisənin 
fəaliyyəti zamanı yaranan vasitələrin, ilk növbədə xalis mənfəətin və amortizasiyanın hərəkətlərini 
nəzərdə tutur. 

Xarici maliyyələşdirmə xarici mənbələrdən, maliyyə institutlarının, qeyri-maliyyə şirkətlərinin, 
əhalinin, dövlətin, xarici investorların vəsaitlərindən istifadəni nəzərdə tutur.  

Səhmdarlıq investisiya layihələrinin kapitalla maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur. Bank inves-
tisiya kreditləri şirkətlərinin öz vəsaiti hesabına onların həyata keçirilməsini və qiymətli kağızların 
emissiyasını təmin edə bilmədiyi hallarda, investisiya layihələrinin kənardan maliyyələşdirilməsi-
nin ən səmərəli formalarından biri kimi çıxış edir. 

Lizinq – (lizinq ingilis dilindən “icarəyə götürmək”) lizinq obyektinin (daşınan və daşınmaz 
əmlakın) alınması və uzunmüddətli icarə əsasında müvəqqəti istifadəyə verilməsi nəticəsində ya-
ranan əmlak münasibətlərinin məcmusudur. Lizinq həm sənaye investisiyası, həm də kredit əla-
mətlərinə malikdir. Onun ikili mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o bir tərəfdən gəlir əldə etmək üçün 
maddi əmlaka investisiya qoyuluşunu nəzərdə tutduğuna görə, bir növ kapital qoyuluşudur, digər 
tərəfdən isə kreditin xüsusiyyətlərini saxlayır (ödəniş, təcili, qeyri-ödəmə əsasında).  

İnvestisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi aşağıdakı vasitələrlə həyata keçirilir:  
−  kapital sərmayəsi; səhmlərin alınması yolu ilə nağd pul qoyuluşlarını təmsil edən; 
−  büdcə investisiyaları birbaşa subvensiyalar vasitəsi ilə, birbaşa investisiya proqramları hesa-

bına həyata keçirilir;  
−  lizinq icarəyə verənin mülkiyyət hüququnu saxlamaqla əmlakın uzunmüddətli icarəsinə əsas-

lanan investisiyaların maliyyələşdirilməsi üsulu kimi (maşın, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri və 
digər nəqliyyat vasitələrinin orta və uzunmüddətli icarəsi); 

−  Borc maliyyələşdirilməsi, hüquqi və fiziki şəxslərin bank kreditləri və borc öhdəlikləri hesa-
bınadır.  
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Lizinq maliyyələşdirilməsi: onun köməyi ilə layihə iştirakçıları obyektin hamısına və ya bir 
hissəsinə sahiblik hüququnun pay sahibi olan investor və ya vergi güzəştlərində istifadə olunan 
layihənin mülkiyyətindən bütün və ya bir hissəsini alacaq investorlara verə bilərlər. 

 
Nəticə 

Ölkə praktikasında layihələrin idarəetmə konsepsiyası öz əksini konkret sosial-iqtisadi məqsəd-
lərə nail olma istiqamətlərində kompleks qarşılıqlı bağlı tədbirlərdən ibarət olan məqsədli kom-
pleks proqramların formalaşmasının yerinə yetirilməsinin təşkilini nəzərdə tutan proqram-məq-
sədli idarəetmə metodunun, xüsusi ilə planlaşdırılmanın geniş tətbiqində tapdı. 

Layihə anlayışı ilə bağlı verilən təriflərdən istifadə olunaraq layihə anlayışını aşağıdakı kimi 
xarakterizə etmək olar: 

a. layihənin müəyyən bir məqsədi vardır; 
b. layihə xarakterizə olunmuş və sənədləşdirilmiş bir dövrdür; 
c. layihə müvəqqətidir,müəyyən vaxt limitində yekunlaşır və ya onun icrası dayandırılır; 
d. layihəni maliyyələşdirən və yekun məhsulu alacaq olan subyektlər olur; 
e. layihə qeyri-müəyyənlik və risk daşıyır. 
Ümumi halda qeyd etsək, hər hansı bir fəaliyyətin layihə adlandırılması üçün, həmin fəaliyyət 

aşağıda qeyd olunmuş xüsusiyyətlərdən minimum birini özündə daşımalıdır: 
1. dəyişiklik yaratmalı; 
2. vahid strategiyanın həyata keçirilməsinə istiqamətləndirilməli; 
3. müəyyən problemin həllində təsirli olmalıdır. 
Bütün bu məqsədlərlə biznes idarəçiliyində layihə fəaliyyətinin müqavilə üzrə tənzimlənməsi 

və iqtisadi səmərə və səmərəliliyin artırılmasına nail olmaq olar. Layihə idarəçiliyində uğur me-
yarları olaraq göstərilən büdcə, keyfiyyət, zaman və ölçü bir-biri ilə bağlı meyarlardır. 

 
ƏDƏBİYYAT 

1. İ.A.Babayev. Layihələrin idarə edilməsi metodologiyası: Monoqrafiya, Bakı, “Elm”, 300 s. 
2. İ.A.Babayev. Layihələrin idarə edilməsi. Milli kompotensiyaların əsasları. Peşəkar biliklərin 

əsasları. Milli sertifikatlaşdırma sistemi / NCV (az) – Bakı, “Çaşıoğlu”, 2002, 214 s. 
3. İ.A.Babayev. Layihələrin idarə edilməsi, Bakı, 120 s. 
4. N.Karayev. İnnovasiya menecmenti, Bakı, 2011. 
5. K.Şahbazov. Menecment, Bakı, 2007. 
6. Diter Druker. Mənfəət güdməyən təşkilatlarda menecment, Ankara, 1994. 
7. http://www.cit.tuberlin.de/uploads (media) project management.pdf. 
8. http://www/blump.eu/user/eesu.de/bluepcu/dmn/inhatpmz.pdf. 

 
магистр, Нармина Рахман кызы Мамедова 

науч. рук. Фируза Наджаф кызы Алиева  
доктор экономических наук, АКУ 

 
Регулирование и управление проектным финансированием в управленческой 

деятельности 
 

Резюме 
Цель исследования - изучение и анализ оценки проектов, их экономической эффектив-

ности, а также экономических методов эффективности проектов при договорном регулиро-
вании и управлении проектной деятельности. 

Методология исследования - При проведении исследования использовались методы об 
общения и анализа, а также указы и распоряжения, связанные с развитием и регулирова-
нием национальной экономики. 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №1(68)-2023 
 

48 

Прикладная значимость исследования - Правильная оценка проектов при росте дого-
ворного регулирования в бизнес-деятельности может быть полезна для многих организа-
ций. 

Результаты исследования - Правильное обеспечение проектов в сфере бизнеса и их со-
держательная оценка имеют большое значение в повышении экономической эффективнос-
ти, потому что они представлены как главные критерии в формировании экономической 
эффективности. 

Ключевые слова: проект, риск, контроль, качество, структура, инвестиции, 
финансы. 
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Summary 

Purpose of the research: is to study and analyze the evaluation of projects, their economic 
efficiency, and the economic methods of efficiency in contract regulation of project activities in 
business management. 

Methodology of the research: During the research, generalization and analysis methods, аs 
well as decrees and orders related to the development and regulation of the national economy were 
used. 

Applied significance of the research: Correct evaluation of projects in the increase of contract 
regulation in business activities may be useful for many organizations. 

Results of the research: Correct provision of projects in the field of business and their content 
evaluation are of great importance in the increase of economic efficiency. Because these are 
presented as the main criteria in the formation of economic efficiency.  
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ELEKTRON AVADANLIQLAR İSTEHSALI MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNVESTİSİYA 
FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Xülasə 

Müasir istehsal fəaliyyəti çoxsaylı və qarşılıqlı əlaqəli mürəkkəb sistem əmələ gətirir. Elektron 
istehsal müəssisələrinin investisiya təminatının yaxşılaşdırılması, onların fəaliyyətinin səmərəlili-
yində mühüm rola malikdir. 

Tədqiqatın məqsədi – Elektron avadanlıqlar istehsalı fəaliyyətinin mahiyyətinin açıqlanması, 
istehsal fəaliyyəti subyektləri arasında münasibətlərdəki ziddiyyətlərin səbəblərinin aşkar edil-
məsidir.  

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat prosesində müşahidə, müqayisəli təhlil və məntiqi ümu-
miləşdirmə üsullarından istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – əldə edilən nəticələr elektron avadanlıqlar istehsalı müəssi-
sələrinin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi, subyektlərin qarşılıqlı münasibətlərinin yaxşılaş-
dırılması tədbirlərinin hazırlanması və icrası zamanı istifadə oluna bilər.  

Tədqiqatın nəticələri – elektron avadanlıqlar istehsalı sisteminin mahiyyətinə aydınlıq gətiril-
miş,  elektron avadanlıqların istehsal fəaliyyəti subyektləri arasında münasibətləri şərtləndirən əsas 
amillər xarakteriz edilmiş, həmin münasibətlərdəki ziddiyyətlərin səbəbləri göstərilmişdir.   

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – elektron avadanlıqların istehsal prosesinin iqtisadi 
mahiyyəti səciyyələndirilmiş, elektron avadanlıqların istehsalı müəssisələrinin münasibətlərindəki 
ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yolları göstərilmişdir. 

Açar sözlər: istehsal müəssisələri, münasibətlər, investisiya, innovasiya, yerli investor, risk, 
gəlir. 

 
Giriş 

Məqalədə elektron avadanlıqlar istehsalı müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin onun inkişa-
fında və səmərəliliyində yeri və rolu tədqiq olunmuşdur. İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi bazası 
araşdırılmış, onun funksiya və prinsiplərinə fərqli münasibətlər müqayisəli təhlil olunmuşdur. İn-
vestisiya bazarı xarakterizə olunmuş, sənaye müəssisəsinin investisiya təminatı baxımından onun 
imkanları şərh olunmuşdur. Elektron avadanlıqları istehsalı müəssisələrinin investisiya təminatı-
nın təşkili baxımından investorun vəzifələri dəqiqləşdirilmişdir. İnvestisiyaların idarə olunması 
sistemində müəssisələrin investisiya fəaliyyətinin yeri və rolu müəyyən edilmişdir. Sənayenin bu 
sahəsində istehsal subyektlərinin investisiya fəallığı və investisiya fəaliyyətinin səmərəliliyi ara-
sında əlaqənin konseptual aspektləri tədqiq olunmuşdur. 

İnvestisiya fəaliyyəti: mahiyyət və prinsiplər 
İnvestisiya fəaliyyəti, müvafiq mənbələrdə kapitalı artırmaq, istehsalı genişləndirmək və mo-

dernləşdirmək məqsədi ilə investisiya qoyuluşu (əsasən, uzun müddətə) ilə əlaqədar hərəkətlər 
sistemi kimi verilir. Digər yanaşmada  invеstisiyа fəаliyyəti perspektivdə mənfəət əldə еtməк məq-
sədi ilə öz pul resurslarından imtinа еdən investorlar tərəfindən invеstisiyа qоyuluşları ilə əlaqədar 
həyаtа кеçirilən tədbirlərin məcmusu кimi təqdim olunur.   

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində investisiya fəaliyyəti investorların ölkə ərazi-
sində investisiya qoyuluşu ilə bağlı hərəkətlərinin məcmusu kimi təsbit olunur. “İnvestisiya fəa-
liyyəti sahəsində dövlət tənzimlənməsinin əsas prinsiplərinə: mülkiyyətin toxunulmazlığı; qanun-
çuluq; insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması və təmin edilməsi; konfidensial məlu- 
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matların qorunması” aid edilir. [1] 
Azərbaycan Respublikasında “investisiya fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin əsas məqsədi 

yerli və xarici investisiyalar hesabına dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsindən, rəqabətqa-
biliyyətli istehsal və xidmət sahələrinin inkişaf etdirilməsindən, iqtisadiyyatda yeni texnologiya-
ların, innovasiyaların tətbiq olunmasından ibarətdir”. [2] Burada investisiya fəaliyyəti sahəsində 
dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri qismində, həmçinin investorlara göstərilən xidmətlərin rəqəm-
sallaşdırılması və həmin xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi üzrə göstərilməsi vurğulanır. 

Ölkə qanunvericiliyində dövlətin “investisiya fəaliyyətinin təşviqi məqsədi ilə - vergi və digər 
dövlət ödənişləri üzrə güzəştlərin müəyyən edilməsi; güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi; xüsusi 
iqtisadi zonaların, sənaye parklarının və digər rejimli zonaların yaradılması;  dövlət-özəl tərəfdaş-
lığı mexanizminin genişləndirilməsi; yerli və xarici investorlara Azərbaycan Respublikasının in-
vestisiya potensialı, habelə investisiya fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının nor-
mativ-hüquqi aktları, investisiya layihələri və potensial tərəfdaşlar barədə onlayn platformalar va-
sitəsilə məsləhət və məlumatların verilməsi, bu sahədə müvafiq tədbirlərin təşkili; investisiya fəa-
liyyətinin təşviqi məqsədini daşıyan digər tədbirlərin” [3] həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

İnvestisiya fəaliyyətinin reallaşdırılması məqsədi ilə investisiya qoyuluşunu şərtləndirən təd-
birlərin məcmusu kimi investisiya layihəsi, elektron avadanlıqları istehsalı müəssisəsində linves-
tisiya qərarının ifadə formasıdır. Bu layihə bir qayda olaraq qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq 
üçün müvafiq hərəkətlər məcmusunu reallaşdırır. İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi o 
zaman mümkün olur ki, investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olan bütün subyektlərin iqtisadi maraqları 
üst-üstə düşür - onların hər biri bu konkret obyektə investisiyaların sürətlə həyata keçirilməsində 
maraqlı olmalıdır [7]. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində ölkədə investisiya fəaliyyəti sahəsində priori-
tetlər qismində “iqtisadiyyatın texnoloji tutumunu artıran, innovasiyaların tətbiqinə və inkişafına 
yönələn investisiya layihələri” [4] göstərilir. İnvestisiya fəaliyyətinin innovasiyalı inkişaf layihə-
ləri çərçivəsində göstərilməsi müasir dövr üçün səciyyəvi hal almışdır. İnnovasiyalı inkişaf layi-
həsi bu halda elmi-texniki proqramların həyata keçirilməsini, əsaslı (fundamental) tədqiqat işləmə-
lərinin maliyyələşdirilməsini, məhsul və proses innovasiyalarının mənimsənilməsini əhatə edir. 
Eyni zamanda, innovasiyalı inkişafın zəruri atributları olan yeni texnologiyaların, nou-hauların, 
lisenziyaların və s. əldə edilməsi elektron avadanlıqları istehsalı  subyektinin investisiya fəaliyyəti 
gedişində baş verir.  

“Sənaye müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin əsas funksiyaları müəyyən sənaye sərhədləri 
daxilində aşağıdakı vəzifələri həll etməkdir:  

- sənaye müəssisəsinin istehsal, təşkilati-təsərrüfat sistemlərinin genişmiqyaslı yenilənməsi və 
modernləşdirilməsi;  

- istehsal və satış həcmlərinin genişləndirilməsi, bazar payının artırılması;  
- yeni fəaliyyət sahələrinin inkişafı; yeni sənaye sahələrinə çıxış; 
- müəssisədən asılı olan iqtisadi agentlərin müştərilər, təchizatçılar, kreditorlarla fəaliyyətin 

səmərəliliyinin artırılması; 
- mümkün risklərin və təhdidlərin diversifikasiyası; müəssisənin sabit maliyyə nəticəsinin 

təmin edilməsi; 
- sənayenin investisiya cəlbediciliyinin artırılması; müəssisənin, sənayenin innovativ inkişafı-

nın təmin edilməsi və s.” [16, s. 34-36] 
İnvestisiya prosesi investisiya aktivlərinin növlərini, həcmini və investisiya müddətini müəyyən 

edən investor hərəkətlərinin məcmusudur [21]. 
Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq investor ölkə ərazisində investisiya fəaliyyətini həyata 

keçirən yerli və xarici investordur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yalnız öz iqtisadi məqsədləri 
və iqtisadi maraqları naminə bu və ya digər fəaliyyət sahəsinə vəsait yönəldən subyekt investor 
hesab olunur. İnvestor müasir dövrün reallığına çevrilmiş şəbəkə imkanlarından yararlanmaqla 
investisiya qoyuluşlarının məqsəd və obyektlərini müəyyənləşdirir, vəsait tapır və gəlir əldə etmək  



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №1(68)-2023  
 

51 

üçün onu investisiya obyektinin inkişafına yönəldir. 
Yerli investor investisiya fəaliyyətini həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və 

Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsi, xarici investor isə investisiya fəaliyyəti göstərən əcnə-
bilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər və onların filial və nümayəndəlikləri, 
beynəlxalq təşkilatlar, habelə xarici dövlətlərdir. [18] 

İnvestisiya fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə münasibətlər xeyli dərəcədə fərqlidir [24]. Həmin 
prinsiplərə aşağıdakıların aid edilməsinə rast gəlinir: müstəqillik, azadlıq, könüllülük, bütün işti-
rakçıların bərabər hüquqlu olması, investisiya sövdələşməsi iştirakçıları arasında münasibətlərin 
tənzimlənməsində müqavilənin əsas sənəd olması. Müstəqillik konkret halda müəssisənin mövcud 
qanunvericiliyə əməl etməklə investisiya fəaliyyətinə başladıqdan sonra, bu fəaliyyətə fiziki və 
hüquqi şəxslərin, habelə dövlətin müdaxilə etməməsini ifadə edir. Azadlıq prinsipi investorun in-
vestisiya qoyuluşunun növü, forması, həcmi, müddəti və s. xarakteristikalarının seçimində azad 
olduğunu nəzərdə tutur. Əlbəttə, digər təsnifatlar və şərhlər də vardır [20]. 

İnvestisiya sövdələşməsi iştirakçılarının münasibətlərinin tənzimlənməsində əsas sənəd kimi 
müqavilənin aşağıdakı istifadə istiqamətlərini nümunə göstərmək  olar: 

- investor investisiya qoyuluşunun həyata keçirilməsi üçün müqavilə əsasında, (habelə müsa-
biqə  və ya hərrac qaydasında) digər fiziki və hüquqi şəxsləri investisiya fəaliyyətinə cəlb edir; 

- investorun qərarı əsasında investisiyaya sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqları digər hüquqi 
və fiziki şəxslərə müqavilə əsasında verilə bilər və s.  

İnvestisiya fəaliyyətinin təməl prinsiplərinə münasibətdə mütəxəssislərin fəal müdaxiləsinin 
nəticəsi olaraq fərqli yanaşmalar daha çoxdur [5]. 

Bununla belə, həmin prinsiplər qismində: 
- sistemlilik prinsipi; 
- risklərin balanslaşdırılması (müəssisənin çox yüksək riskə malik  investisiyaları borc hesabına 

deyil, öz vəsaiti hesabına maliyyələşdirməsi və s.) prinsipi; 
- yalnız xərclərin gəlirlərdən az olması halının səmərəli olduğunu nəzərdə tutan – investisiya 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin hədd prinsipi; 
- gəlirlərin xərclərdən zamanca xeyli sonra gəlməsini nəzərə alan adaptasiya xərcləri prinsipi; 
- multiplikativ effekt prinsipi və s. demək olar ki, qəbul edilir və fəaliyyət üçün əsas götürülür. 
İnvestisiya bazarı və müəssisənin investisiya fəaliyyəti 
İnvestorlar, əsasən fəaliyyət məqsədləri və xarakterinə görə fərdi və institusional investorlar 

kimi fərqləndirilirlər. Biznesini inkişaf etdirmək, habelə müəyyən sosial problemləri həll etmək 
məqsədi ilə investisiya qoyan fiziki və ya hüquqi şəxs kimi fərdi investor investisiya fəaliyyətinin 
birbaşa iştirakçısı olmaya bilər. Əsas fəaliyyət məkanı qiymətli kağızlar bazarı olan və maliyyə 
vasitəçiləri qismində çıxış edən institusional investorlar (investisiya şirkətləri, fondları və s.) isə 
müxtəlif müəssisələrin vəsaitlərini toplayaraq investisiya fəaliyyətini həyata keçirirlər.   

İnvestisiya layihələrinin reallaşdırılması və deməli, investisiya fəaliyyətinin göstərilməsi üçün 
bütün zəruri şərtlər investisiya bazarında formalaşır. İnvestisiya bazarı anlayışına fərqli yanaşma-
lar vardır. Bu isə həmin anlayışın birmənalı qəbul edilən şərhinin olmadığını göstərir. Əksər hal-
larda investisiya bazarı dedikdə  investisiya malları və investisiya xidmətləri bazarı, digər hallarda 
isə investisiyaların maliyyələşdirilməsi üçün maliyyə resursları bazarı nəzərdə tutulur. Digər ba-
zarlarda olduğu kimi, investisiya bazarında satıcılar və alıcılar çoxsaylıdır. Mahiyyətcə investisiya 
bazarını bütün investisiya malları və xidmətlərinin satıcıları və alıcıları arasında iqtisadi münasi-
bətlərin məcmusu kimi qəbul etmək olar [23, s. 13]. 

İnvestisiya bazarında tələb və təklif nisbəti fəaliyyət mühitindən və potensial investorlara mü-
nasibətdən, dövlətin investisiya siyasətinin prioritetlərindən və bir sıra digər amillərdən asılıdır. 
Həm tələb, həm də təklif ehtiyaclar və onların ödənilməsi imkanları ilə bağlıdır. Bununla belə, real 
və potensial investisiya tələbinə fərqli münasibət göstərilməlidir. Məsələ ondadır ki, istehsal müəs-
sisəsinin investisiyaya faktiki ehtiyacı kimi real investisiya tələbi investisiya qoyuluşları məqsədilə 
nəzərdə tutulan faktiki vəsaitlər olduğu halda, potensial investisiya tələbi adından göründüyü kimi  
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gözlənilən tələbdir.  
İnvestisiya bazarının öyrənilməsi səviyyəsi investorun fəaliyyətinin nəticəsini, onun qarşıya 

qoyulan məqsədə uyğunluğunu şərtləndirən vacib məsələdir. İnvestisiya bazarını xarakterizə edən 
əsas göstəricilər məhsul bazarında dövriyyədə olan əsas vəsaitlərin səciyyəsi, onlara tələb və tək-
lifin kəmiyyət ifadələri, investisiya malları üzrə əməliyyatların parametrləridir. Digər mallardan 
fərqli olaraq, investisiya malları, gələcəkdə gəlir əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif fəaliyyət sahə-
lərində istifadə edilə bilən mallardır [26].   

Bu baxımdan investisiya proseslərinə münasibətdə diqqəti cəlb edən aşağıdakı münasibəti qeyd 
etməyi lazım bilirik. “İnvestisiya prosesində tələb və təklif arasında münasibət yarandığına görə,  
istehsalda əldə edilən artımı (əlavə dəyəri) digər məhsulların istehsalında istifadə olunan aralıq 
istehlak mallarına, konkret halda investisiya mallarına tələbin artması kimi qiymətləndirmək la-
zımdır” [6, s. 4/5]. 

Təcrübədən göründüyü kimi, daha yüksək gəlir, adətən daha riskli sahə və istiqamətlərdə inves-
tisiya qoyuluşlarından əldə edilə bilər. Risk-gəlir nisbətinə münasibətdə investorların strategiya və 
taktikaları kifayət qədər fərqli olur. Bu baxımdan investorları mühafizəkar və aqressiv kimi fərq-
ləndirmək olar. Mühafizəkar investorlar yüksək riskli investisiyalardan qaçır və investisiyaların 
təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışırlar. Aqressiv investorlar isə yüksək gəlir və sürətli kapital ar-
tımı vəd edən yüksək riskli layihələrə üstünlük verirlər [25]. 

İnvestisiya fəaliyyətinin növləri kimi, ilk növbədə ölkə vətəndaşları, qeyri-dövlət bölməsində 
fəaliyyət göstərən qurumlar tərəfindən göstərilən özəl investisiya fəaliyyəti; dövlətin investisiya 
fəaliyyəti; əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, əcnəbi hüquqi şəxslər, xarici dövlətlər və bey-
nəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən göstərilən xarici investisiya fəaliyyəti; birgə investisiya fəa-
liyyəti fərqləndirilir.   

Elektron avadanlıqları istehsalı müəssisələrinin investisiya təminatını təşkil etmək və investor-
ların qanunvericilik çərçivəsində davranışını sənəd dövriyyəsində əks etdirmək baxımından in-
vestor aşağıdakı işləri yerinə yetirməlidir:  

- əsas kapitala yönəldilən vəsaitin həcmi və onun maliyyələşdirilməsi mənbəyi haqqında müva-
fiq bankların (maliyyə orqanlarının) rəsmi surətdə məlumatlandırılması; 

- fəaliyyət üçün zəruri olduqda müvafiq dövlət strukturlarından razılıq və ya icazənin alınması;  
- investisiya layihələri arxitektura, sanitariya-gigiyena, texnoloji, ekoloji və bir sıra digər tələb-

lərinə əməl edilməsini nəzərdə tutursa müvafiq ekspertiza rəyinin alınması və s. 
İndi isə investisiyaların idarə olunması sistemində elektron avadanlıqları istehsalı müəssisələ-

rinin investisiya fəaliyyətinin yerinə və roluna nəzər salaq (sxem 1.1).  
İnvestisiyaların idarə edilməsi sisteminin funksiyaları ilə idarəetmənin xüsusi sahəsi kimi in-

vestisiyaların idarə edilməsi funksiyalarını fərqləndirmək məqsədəuyğundur. Belə ki, müəssisədə 
investisiyaların idarə edilməsi sisteminin funksiyalarına investisiya fəaliyyətinin təhlili, planlaşdı-
rılması, təşkili, təşviqi və investisiya qərarlarının icrasına nəzarət aid edilirsə, idarəetmənin xüsusi 
sahəsi kimi investisiyaların idarə edilməsi funksiyaları kimi real və maliyyə investisiyalarının, 
investisiya resurslarının və investisiya fəaliyyətində pul axınlarının idarə edilməsi funksiyaları gö-
türülür. Elektron avadanlıqları istehsalı müəssisələrində idarəetmənin bütün mərhələlərində inves-
tisiya fəaliyyəti obyekt kimi diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu halda yalnız kompleks yanaşma 
müəssisələrin investisiya təminatının yaxşılaşdırılması baxımından əhəmiyyətli nəticələr verə bi-
lər.   

Fəaliyyət sahəsi kimi investisiyaların idarə edilməsi, xərcləri azaltmaq, bazarın müvafiq seq-
mentinin tədqiqi, riskləri minimumlaşdırmaq və investisiya hesabına gələcək gəlirləri artırmaq 
üçün tənzimlənməsinə, təşkili və proqramlaşdırılmasına yönəlmişdir. Biznes-plan yuxarıda gös-
tərilən aspektləri özündə birləşdirir. 
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Sxem 1.1. Müəssisədə investisiyaların idarə edilməsinin sadələşdirilmiş sxemi. 
 
İnvestisiya fəallığı və fəaliyyətin səmərəliliyi  
Müəssisələrin investisiya fəaliyyətinin səmərəliliyi onu şərtləndirən amillərdən bilavasitə asılı-

dır. Həmin amillər və onların yaratdığı mühiti müxtəsər surətdə xarakterizə edək. İlk növbədə, bu 
baxımdan, dövlətin investisiya siyasətinin roluna nəzər salaq. Müəssisənin investisiya fəaliyyəti 
dövlətin investisiya siyasətinin xarakteri və prioritetlərini nəzərə almalıdır. Hazırda dövlətlər öz 
investisiya siyasətində milli iqtisadiyyatın, o cümlədən yüksək texnoloji sənaye sahələrinin dina-
mik və dayanıqlı inkişafına, habelə regionlarda yeni sənaye fəaliyyətlərinin təşkilinə üstünlük ve-
rirlər. 

Bu meyil bir neçə onilliklər boyunca davam edir.  Aşağıdakı mənbədə göstərildiyi kimi inves-
tisiya siyasətinin başlıca məqsədi “iqtisadiyyatın intensiv inkişafına, məsrəflərin səviyyəsinin aşa-
ğı salınmasına, istehsal potensialının və mövcud əsas istehsal fondlarının istifadəsi dairəsinin  ge-
nişləndirilməsinə qoyuluşların artırılmasıdır” [8, s. 132] 

Dövlətin investisiya siyasəti elektron avadanlıqları istehsalı müəssisəsinin investisiya fəaliyyəti 
üçün əlverişli şərait formalaşdırır. “Kapital qoyuluşundakı, gömrük və vergi siyasətindəki güzəşt-
lər, ucuz kreditlər və digər həvəsləndirici tədbirlər, maddi-texniki baza, valyuta məzənnəsinin sər-
bəst şəkildə dəyişməsi investisiyanın hərəkətinə təsir göstərən amillərdəndir” [17, s. 355]. 

Dövlətin investisiya siyasətinin prioritetləri əsaslandırılarkən nəzərə alınan mühüm amillər 
qismində iqtisadiyyatın və onun ayrı-ayrı sahələrinin perspektiv strukturunun formalaşdırılması və 
əsas sosial məsələlərin həlli xüsusi olaraq vurğulanmalıdır [11, s. 9]. Tədqiqatçılar sadalanan amil-
lərlə yanaşı iqtisadiyyatın investisiyaya ehtiyacının ödənilməsi, onun həcmi və strukturunun 
müəyyən edilməsi, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması yolu ilə daxili və xarici investorların 
cəlb edilməsini [14, s. 159] dövlət siyasətinin prioritetləri hesab edirlər.  

Eyni zamanda aşğıdakı mənbədə göstərildiyi kimi “prioritet investisiyalaşmanın struktur siya-
sətində kapitalın cəlb edilməsi, səfərbər olunması, transformasiyası və prioritet layihələrə yönəl-
dilməsi və s. ilə əlaqədar problemlər ortaya çıxır” [10, s. 43]. 

İnvestisiya proqramlarının hazırlanması bu baxımdan önəmli hesab edilir ki, yerli müəssisələr, 
dövlət və xarici investorlar tərəfindən həyata keçirildikdə “dövlət maraqlarının təmin olunması 

İnvestisiyaların  idarə edilməsi sisteminin 
funksiyaları

Müəssisənin investisiya 
fəaliyyətinin təhlili

Müəssisənin investisiya 
fəaliyyətinin planlaşdırılması

İnvestisiyaların idarə 
edilməsinin təşkili

İnvestisiyaların təşviqi

İnvestisiya qərarlarının icrasına 
nəzarət

İdarəetmə sahəsi kimi investisiyaların idarə edilməsi 
funksiyaları  

Maliyyə investisiyalarının idarə edilməsi 

Real investisiyaların idarə edilməsi

İnvestisiya resurslarının formalaşmasının idarə 
edilməsi

İnvestisiya fəaliyyətində pul axınlarının idarə 
edilməsi

Müəssisədə investisiyaların idarə olunması 
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baxımından əsas məsələ kapital qoyuluşunun prioritet istiqamətlərinin müəyyən olunmasıdır. 
Odur ki, belə bir vacib məsələdə dövlətin investisiya siyasətinin əsasını təşkil edən hərtərəfli 
işlənmiş proqramı olmalıdır” [21, s. 36].   

Mənbələrdə göstərilir ki, dövlətin “investisiya siyasətinin ən mühüm vəzifəsi mövcud ehtiyat-
lardan səmərəli istifadə etməklə, vəsaiti elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsini təmin edən sa-
hələrin xeyrinə yenidən bölüşdürməkdən ibarətdir” [14, s. 76-77]. 

Müəssisələrin investisiya fəaliyyətində maraqlı olması başlıca şərtdir. Hazırda bu cəhətdən və-
ziyyəti qənaətbəxş hesab etmək çətindir. Müəssisələrin investisiya ilə təminatında onların investi-
siya fəallığı mühüm rol oynayır. Elektron avadanlıqları istehsalı müəssisələrinin kredit dərəcələ-
rində baş verən dəyişikliklərə kifayət qədər həssas yanaşmaması, başqa sözlə, onların investisiya  
fəaliyyəti ilə həmin dəyişikliklər arasında asılılığın zəif olması borc vəsaitlərinin investisiyalaşma 
məqsədi ilə cəlb olunmasında ciddi problemlərin mövcudluğundan xəbər verir. Həmin problemlər 
qismində kreditlərin dəyərinin yüksək olması ilə yanaşı, mütəxəssis və tədqiqatçılar tərəfindən 
kreditlərin həcm və müddət məhdudiyyətləri də önə çəkilir [12]. Qlobal maliyyə və iqtisadi böh-
ranı və digər səbəblərdən müəssisələrin böyük əksəriyyəti investisiya fəaliyyətinin  uzunmüddəti 
planlaşdırılmasına diqqəti azaltmışlar. Onlar daha tez ödənilən qoyuluşlara və yüksək likvidliyə 
malik layihələrin icrasına üstünlük verirlər.     

Müəssisələrin kifayət qədər investisiya qoymaması səbəblərini aydınlaşdırmaq üçün Rusiya Fe-
derasiyasının Mərkəzi Bankı İngiltərə Bankının aparmış olduğu  sorğunun metodoloji bazasından 
istifadə etməklə anoloji sorğu keçirmişdir. Bu sorğunun nəticələri postsovet ölkələrinin iqtisadi 
məkanında investisiya təminatı problemlərinin qismən oxşarlığı səbəbindən diqqətəlayiq hesab 
edilmişdir. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankının haqqında danışılan sorğusu zamanı müəssi-
sələrin investisiya qoyuluşlarını məhdudlaşdıran səbəblər iki qrupa ayrılmışdır. Bu qruplar maliy-
yə və iqtisadi (qeyri-maliyyə) xarakterli məhdudiyyətlər kimi fərqləndirilmişdir. 

Müəssisələrin investisiya qoyuluşlarını məhdudlaşdıran birinci qup amillərə maliyyəyə çıxışın 
çətinliyi (o cümlədən, borc vəsaitinin dəyərinin yüksək  olması)  və müəssisələrin öz vəsaitlərinin 
qeyri-investisiya xarakterli istifadəsinə üstünlük verməsi aid edilmişdir. İkinci qrupa iqtisadi və-
ziyyətin qeyri-müəyyənliyi, investisiya qoyuluşlarının ödənilmə müddətinin uzun olması və əldə 
edilən gəlirlərin aşağı səviyyəsi, müəssisələrin investisiya davranışındakı ətalət və s. aid edilmiş-
dir. [11, s. 17] 

Aparılan tədqiqatların və qeyd edilən sorğunun nəticələrinə əsaslanaraq demək olar ki,  elektron 
avadanlıqları istehsalı müəssisələrinin öz vəsaitlərinin az olması onların investisiya fəallığına 
birbaşa təsir edən amildir. Belə ki, müəssisənin öz vəsaitlərinin həcmi, ilk növbədə aşağıdakı üç 
mühüm amilin – mənfəətin, rəqabət qabiliyyətinin və buraxılan məhsula tələbin funksiyası kimi 
çıxış edir. Postsovet məkanı ölkələrində aparılan digər tədqiqatlarda da bu məsələyə anoloji mövqe 
bildirilir [18].  

Artıq qeyd etdiyimiz sorğunun nəticələrinə qayıdaraq bildirək ki, müəssisələrin investisiya fəal-
lığının aşağı olmasının qeyri-maliyyə səbəbləri kimi, burada, habelə aşağıdakı amillər xüsusi ola-
raq vurğulanır: 

“ - ixtisaslı kadrların çatışmazlığı; 
- qeyri-investisiya məqsədi ilə istifadə olunan vəsaitlərin daha tez ödənilməsi; 
- istehsal və sosial infrastrukturun kifayət qədər inkişaf etməməsi; 
- risklərin yüksək səviyyəsi; 
- requlyator yükünün çox olması; 
- mülkiyyət hüquqlarının zəif qorunması” [9, s. 17]. 
İnvestisiya fəallığının arzu edilən səviyyəsinin əldə edilməsində ixtisaslı kadr və müvafiq in-

frastrukturun inkişaf səviyyəsi amilləri artan rola malikdir. Özü də bu amillər arasında qarşılıqlı 
asılılıq da kifayət qədər güclüdür. Belə ki, rəqəmsal mühitdə ixtisaslı kadrların zəruri təcrübə qa-
zanması üçün infrastrukturun vəziyyəti, sonuncunun inkişafı üçün isə onların peşəkar kadrlar tərə-
findən intensiv istifadəsinə ehtiyac vardır.  
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Nəticə 
Nəhayət, deyilənləri xülasə edərək aşağıdakıları söyləmək olar. Müəssisələrin investisiya fəa-

liyyətinin səmərəliliyi, ilk növbədə həmin fəaliyyət sisteminin iqtisadi əsaslarının, maliyyə prak-
tikasının və hüquqi təminatın zəruri səviyyəsinin əldə edilməsi halında təmin edilə bilər. Elektron 
avadanlıqları istehsalı müəssisələrinin investisiya fəaliyyəti, kapitalı artırmaq, innovasiyalı isteh-
sal fəaliyyətini genişləndirmək məqsədi ilə həyata keçirilir. İnvestisiya layihələrinin həyata keçiril-
məsi, investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olan bütün subyektlərin iqtisadi maraqları üst-üstə düşməsi 
halında mümkündür. İnnovasiya amili rəqabət qabiliyyətini artırmaq imkanları baxımından artan 
rola malikdir. Elektron avadanlıqları istehsalı müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin əsas prin-
siplərinə münasibətlər xeyli dərəcədə fərqlidir. Bununla belə, həmin prinsiplərə ilk növbədə  müs-
təqillik, sistemlilik, azadlıq, könüllülük, bütün iştirakçıların bərabər hüquqlu olması, investisiya 
sövdələşməsi iştirakçıları arasında münasibətlərin tənzimlənməsində müqavilənin əsas sənəd ol-
ması prinsipləri qeyd edilməlidir. 

İnvestisiya fəaliyyətinin göstərilməsi üçün bütün zəruri şərtlər investisiya bazarında formalaşır. 
İnvestisiya bazarında tələb və təklif nisbəti fəaliyyət mühitindən və potensial investorlara münasi-
bətdən, dövlətin investisiya siyasətinin prioritetlərindən və bir sıra digər amillərdən asılıdır. Daha 
yüksək gəlir, adətən daha riskli sahə və istiqamətlərdə investisiya qoyuluşlarından əldə edilə bilər. 
İnvestisiyaların idarə edilməsi investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi çərçivəsində investisiya 
fəaliyyətinin idarə edilməsi ilə bağlı bütün aspektləri əhatə edən sistemdir. İnvestisiyaların idarə 
edilməsi sisteminin funksiyaları ilə idarəetmənin xüsusi sahəsi kimi investisiyaların idarə edilməsi 
funksiyalarını fərqləndirmək məqsədəuyğundur.  
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Концептуальные вопросы эффективности инвестиционной деятельности 
предприятий по производству электронной техники 

 
Резюме 

Современная производственная деятельность образует сложную систему, которая мно-
гообразна и взаимосвязана. Повышение инвестиционной безопасности предприятий элек-
тронного производства играет важную роль в повышении эффективности их деятельности. 

Цель исследования - Раскрыть сущность деятельности по производству электронной 
техники, выявить причины противоречий в отношениях между субъектами производствен-
ной деятельности. 
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Методология исследования – в процессе исследования использовались методы наблю-
дения, сравнительного анализа и логического обобщения. 

Прикладная значимость исследования - полученные результаты могут быть исполь-
зованы при подготовке и реализации мероприятий по обеспечению эффективной работы 
предприятий по производству электронной техники, улучшению взаимоотношений субъек-
тов. 

Результаты исследования - уточнена сущность системы производства электронной 
техники, охарактеризованы основные факторы, определяющие отношения между субъекта-
ми производственной деятельности электронной техники и указаны причины возникнове-
ния противоречий в этих отношениях. 

Оригинальность и научная новизна исследования - охарактеризована экономическая 
сущность процесса производства электронной техники, показаны пути устранения проти-
воречий во взаимоотношениях предприятий-производителей электронной техники. 

Ключевые слова: производственные предприятия, отношения, инвестиции, иннова-
ции, местный инвестор, риск, доход. 
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Conceptual issues of efficiency of investment activity of electronic equipment 

manufacturing enterprises 
 

Summary 
Modern production activity forms a complex system that is diverse and interconnected. 

Increasing the investment security of electronic production enterprises plays an important role in 
improving the efficiency of their activities. 

The purpose of the study is to reveal the essence of the activity for the production of electronic 
equipment, to identify the causes of contradictions in relations between the subjects of production 
activity. 

Methodology of the research - the methods of observation, comparative analysis and logical 
generalization were used in the course of the research. 

Applied significance of the study - the results obtained can be used in the preparation and 
implementation of measures to ensure the efficient operation of enterprises for the production of 
electronic equipment, improve the relationship of subjects. 

The results of the study - the essence of the system of production of electronic equipment is 
clarified, the main factors that determine the relationship between the subjects of the production 
activity of electronic equipment are characterized, and the reasons for the emergence of 
contradictions in these relations are indicated. 

Originality and scientific novelty of the research - the economic essence of the process of 
production of electronic equipment is characterized, ways to eliminate contradictions in the 
relationship of enterprises-manufacturers of electronic equipment are shown. 

Key words: industrial enterprises, relations, investments, innovations, local investor, risk, 
income. 
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TİCARƏTDƏ VERGİTUTMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Müasir dünyada ticarət sferası aparıcı iqtisadi fəaliyyət sferalarından 
biridir. Topdan və pərakəndə ticarət subyektlərində vergitutmanın xüsusiyyətləri və bu xüsusiy-
yətlərdən yaranan problemlər tədqiqatın predmetini təşkil edir. Sahənin davamlı inkişafına bax-
mayaraq vergitutma sahəsində yalnız konkret sahə üzrə gələcək inkişafın və vergitutmanın tək-
milləşdirilməsi məqsədi ilə deyil, bütövlükdə vergitutma sisteminin, eləcə də sahənin stimul-
laşdırılması və inkişafı kontekstində xüsusi diqqət yetirilməli problem məsələlər mövcuddur.  

Tədqiqatın metodologiyası - Ticarət sferasında məlumatların vizuallaşdırılması istiqamətində 
təhlil, sintez, deduksiya və modelləşdirmə, cədvəl və qrafik metodlarından istifadə tədqiqatın 
metodologiyasını xarakaterizə edir. 

Tədqiqatın tətbiqinin əhəmiyyəti - Ticarət sahəsində vergitutmanın əsas xüsusiyyətlərinin 
nəzərdən keçirilməsi əsasında problemlərin və onların səbəblərinin müəyyən edilməsi təcrübədə 
tətbiq edilə bilən təkliflərin hazırlanmasına imkan verəcəkdir.  

Tədqiqatın nəticələri - Tədqiqat prosesində əldə edilmiş nəticələr Vergi Məcəlləsinin təkmil-
liyinin artırılması istiqamətində vergi orqanları mütəxəssisləri tərəfindən istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın unikallığı və elmi yeniliyi - Müəllifin tədqiqatında bir sıra yeniliyə və praktiki 
əhəmiyyətə malik elementlər müəyyən edilmişdir: elmi əsərlərin və normativ-qanunvericilik aktla-
rının təhlili əsasında ticarət sferasında iqtisadi subvektlərdə vergitutmanın sistemli xüsusiyyətləri 
müəyyən edilmişdir; hədiyyəli sertifikatlarla ticarət üzrə və güzəşt və qiymət əlavəsi şəraitində 
vergitutmanın problemləri müəyyən edilmişdir; vergi qanunvericiliyinin konkretləşdirilməsinə və 
bütün vergi hüquq münasibətləri iştirakçılarının vergi risklərinin minimallaşdırılmasına istiqamət-
lənmiş ticarət təşkilatlarında vergitutmanın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri təklif olunmuşdur. 

Açar sözlər: vergi qanunvericiliyi, mənfəət vergisi, hədiyyəli sertifikatlar, ticarət güzəşti, 
ticarət əlavəsi, ƏDV, təşkilatın marketinq siyasəti, çatışmazlıqlar. 

 
Giriş 

Ticarət mürəkkəb iqtisadi-təşkilati sistem olmaqla malların istehsalçılardan istehlakçılara 
çatdırılmasında xidmət funksiyasını yerinə yetirən vahid bir strukturdur. İlkin olaraq ticarət natural 
ifadədə əmək bölgüsünün yaranması ilə əlaqədar formalaşmış, sonralar pulun yaranması ilə 
əlaqədar olaraq əmtəə-pul münasibətlərində evolyusiya olunmuşdur. Bununla da hazırda ticarət 
fəaliyyəti-malların əldə edilməsi və sonradan satışı ilə əlaqədar sahibkarlıq fəaliyyəti növüdür [1; 
4]. 

Ticarət sferası cəmiyyətin yaranmasının ilkin dövründən formalaşmış və malların (iş, xidmət-
lərin) satışı forması kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman o, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məş-
ğul olan vergi ödəyicilərindən tutulan vergilər hesabına ölkə büdcəsinə böyük həcmdə pul daxil-
olmalarını təmin edir. Öz növbəsində, vergi ödənişləri dövlətin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi 
mənbəyi olmaqla istənilən dövlətin öz funksiyalarının həyata keçirilməsinin mühüm istiqaməti 
hesab olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, ticarətin dünyada ən inkişaf etmiş sferalardan biri və xərc-
lərin örtülməsi müddəti baxımından cəlbedici olmasına baxmayaraq, vergitutma sahəsində ticarət 
sektorunda vergitutmanın spesifik xüsusiyyətlərindən irəli gələn  çoxsaylı suallar və ziddiyyətlər 
yaranır.  
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Ticarət sahəsinin iqtisadi və fisksal əhəmiyyəti 
Ticarət münasibətlərinin inkişaf tarixi göstərir ki, ticarət subyektlərinin əsas hədəfi maksimum 

mənfəət əldə etməkdir. Lakin ticarət sferasında fəaliyyətin məqsədlərindən asılı olaraq ticarət təş-
kilatlarının iki kateqoriyası fərqləndirilir: kommersiya və qeyri-kommersiya. Kommersiya ticarət 
fəaliyyəti subyektlərinə müxtəlif təşkilati-hüquqi formada ticarət fəaliyyəti göstərən hüquqi şəxs-
lər, bir neçə subyektləri özündə birləşdirən birliklər, eləcə də ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan və 
müvafiq qaydada fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçən şəxslər, xüsusi vergi rejimini - “Peşəkar 
gəlir vergisi”ni tətbiq edən fiziki şəxslər daxildir [1; 4]. Mülkiyyətin sosial-iqtisadi formalarının 
müxtəlifliyi subyektlərin qarşılıqlı əlaqələrinə və müxtəlif mülkiyyət formalı obyektlərə, eləcə də 
onların vergitutma qaydalarına bilavasitə təsir göstərir. Vurğulamaq yerinə düşər ki, mülkiyyət 
formasından və fəaliyyət məqsədindən asılı olmayaraq ticarət subyektləri ticarət fəaliyyətinin 
növlərinə və ticarət müəssisələrinin növlərinə görə fərqlənir (şəkil1). 

                                
Şəkil 1. Fəaliyyət növləri üzrə ticarət subyektlərinin təsnifatı. 

 
Milli iqtisadiyyata töhfəsi baxımından pərakəndə kommersiya ticarət təşkilatları böyük maraq 

doğurur. Məhz onlar dövlətin gəlirlərinin əsas hissəsini formalaşdırır ki, sonradan həmin vəsaitlər 
müxtəlif kanallarla milli iqtisadiyyatda yenidən bölüşdürülür və iqtisadi artımın və cəmiyyətin 
sosial inkişafının mənbəyi hesab edilir. 

Respublikanın ümumdaxili məhsulunun (ÜDM) istehsalında ticarətin payı böyükdür. Topdan 
ticarət dövriyyəsi 2017-ci ildə 31024,8 milyon manatdan artaraq 2021-ci ildə 31981,9 milyon 
manat təşkil etmiş, pərakəndə ticarət dövriyyəsi isə 35268,1 milyon manatdan 44217,5 milyon 
manata çatmışdır. 2020-ci ildə ÜDM-72432,2 mln. man, 2021- 92857,7 mln. man., pərakənadə 
ticarət dövriyyəsi isə müvafiq olaraq 40166,5 və 44217,5 mln.man və ya ÜDM-də onun payı 2020-
ci ildə 55,4%,  2021-ci ildə 47,6%, əhalinin hər nəfərinə düşən pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 
həcmi  2020-ci ildə 4027,5 manat, 2021-də 4413,9 manat olmuşdur [8]. 

İstehlak bazarında pərakəndə ticarətin payı 2020-ci ildəki 83,8%-dən azalaraq 2021-ci ildə 
83,5% təşkil etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, mülkiyyət növləri üzrə 2021-ci ildə pərakəndə 
ticarət dövriyyəsi, ictimai iaşə və ödənişli xidmətlərin həcmində dövlət mülkiyyətinin payı 2020-
ci ildə 3,5%-dən 3,6%-ə çatmış, qeyri dövlət mülkiyyətinin payı isə müvafiq dövrlərdə azalmışdır: 
96,5%-dən 96,4%-ə düşmüşdür. Eyni mənzərə pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və ödənişli xidmət-
lərin ümumi həcmində hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların xüsusi çəkisində də özünü göstər-
mişdir. Belə bir faktı da göstərmək yerinə düşər ki, dövriyyələrin artımı pərakəndə ticarət üzrə 
43,7 faiz, topdan ticarət üzrə 43,7 faiz, ictimai iaşə üzrə 18,1 faiz təşkil etmişdir [8]. 

Sahibkarlığın inkişafında dövlətin vergi siyasəti mühüm təsirə malikdir. Bu baxımdan belə bir 
fikri vurğulamaq olar ki, ticarət sferasının inkişafı dövlətin prioritet məqsədlərindən biridir və mə-
sələyə bu kontekstdən yanaşaraq qeyd etmək olar ki, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün münbit iqtisadi 

Pərakəndə ticarət 
müəssisələri (xırda pərakəndə 

ticarət daxil olmaqla) 

Topdan pərakəndə ticarət 
müəssisəsi

Topdan ticarət müəssisələri 
(xırda topdan ticarət daxil 

olmaqla) 
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şəraitin yaradılması nöqteyi-nəzərindən ticarət subyektlərində vergitutma mexanizmi əlverişli və 
səmərəli olmalıdır.  

Respublikada iqtisadiyyatın inkişafı vergi daxilolmalarının həcminin artmasına səbəb olmuş-
dur. 2020-ci ildə vergi daxilolmaları 7875 milyon manat təşkil etmişdir ki, bu da 2019-cu ilin 
proqnozu ilə müqayisədə müvafiq olaraq 7,6% çoxdur. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə da-
xilolmalar 2656,5 milyon manat təşkil etmişdir ki, onun 62,6%-i qeyri-neft sektorunun payına dü-
şür. Belə artım, ilk növbədə, ÜDM-in artımı ilə əlaqədardır. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1175 
milyon manat və ya proqnozdan 33,5% çox olmuşdur ki, bu, minimum əməkhaqqının və dövlət 
büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda əməkhaqqının artırılması ilə əlaqədar vergi bazasının 
genişlənməsi ilə izah olunur. Vergi növləri üzrə daxilolmaların artımı mənfəət vergisi üzrə 33,7%, 
ƏDV üzrə 18,3% təşkil etmişdir [9]. 

2021-ci ildə qeyri-neft sektorundan vergi üzrə daxilolmalar 24% artaraq 6,9 milyard manata 
çatmış, o cümlədən, ƏDV üzrə 17%, aksizlər üzrə 25%, mənfəət vergisi 16,3% artmışdır. Qeyd 
olunmalıdır ki, vergi daxilolmalarının yüksək artım tempi ictimai iaşədə 84,1%, pərakəndə tica-
rətdə 53,7%, xidmət sektorunda 19,7%  olmuşdur. Bu, həmin dövrdə dövriyyənin artımı ilə müşa-
yiət olunmuşdur: pərakəndə ticarət üzrə 43,7%, topdan ticarət üzrə 43,7%, ictimai iaşə üzrə 18,1% 
[9]. 

Cari ilin yanvar-avqust aylarında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 9787,4 
milyon manat, o cümlədən, qeyri-neft sektorundan 5698,7 milyon manat vergi daxil olmuşdur. 
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə vergi daxilolmalarında artım 4 milyard manata yaxın 
(67,8%), qeyri-neft sektoru üzrə artaraq 1434,8 milyon manat (33,6%) təşkil etmişdir. Vergi 
daxilolmalarının artımı, ilk növbədə, ÜDM-in artması ilə izah olunmalıdır. Vergi daxilolmalarında 
müşayiət olunan artımın ÜDM-in artımını üstələməsi həmin artımın ÜDM artımı ilə yanaşı başqa 
bir neçə istiqamətdən qaynaqlandığını əks etdirir [10]. 

Ticarət sferasında vergi və ticarət güzəştləri 
Qiymətlərin tənzimlənməsinin və müştərilərin cəlb edilməsinin geniş alətlərindən biri ticarət 

güzəştləridir [3]. AR Vergi Məcəlləsində ticarət əlavəsinin tərifi verilsə də, mühasibat uçotunun  
normativ tənzimlənməsi sistemi sənədlərində, eləcə də vergilər və yığımlar haqqında vergi qanun-
vericiliyində “güzəşt” anlayışının tərifinə rast gəlinmir. İşgüzar dövriyyə ənənələrinə uyğun olaraq 
güzəşt dedikdə malın alıcı tərəfindən əvvəlcədən müəyyən edilmiş dəyərinin azalması başa 
düşülür. O, adətən, satıcı tərəfindən müəyyən edilmiş şərtləri yerinə yetirən alıcıya təqdim edilir. 
Vurğulamaq yerinə düşər ki, AR Mülki Məcəlləsinə görə alıcı mala qiymətin müəyyən edil-
məsində sərbəstdir (səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən müəyyən olunan və ya tənzimlənən 
qiymətin tətbiq edilməsi hallarından savayı). 

Vergitutma məqsədi üçün qiymətin nəzərəçarpacaq dəyişməsinə səbəb olan verilmiş topdan 
ticarət güzəştlərinin təyinatı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər belə sövdələşmələr üzrə qiymət 
tərəddüdü (yuxarı və ya aşağı) 20%-dən çox olarsa vergi orqanı həmin sövdələşmələrin nəticələ-
rinin müvafiq mallara bazar qiymətinin tətbiqi əsasında dəyərləndirilməsi kimi vergi və peni-
yaların yenidən hesablanması haqqında motivasiya olunmuş qərar çıxara bilər. Bu zaman, qeyd 
etmək lazımdır ki,  belə güzəştlərin tez-tez tətbiq olunması səbəbindən ticarət təşkilatları və vergi 
orqanları arasında mübahisələr yaranır. Əgər təşkilat öz fəaliyyətində eyni və ya oxşar mala bazar 
qiyməti səviyyəsindən 20% çox olarsa marketinq siyasətinin mövcud olmaması zamanı güzəştin 
tətbiqinin əsaslı olduğunu sübut etməlidir. Güzəşt siyasətini formalaşdırmaq asan məsələ deyil və 
bu baxımdan bəzi təşkilatlar bu məsələyə diqqət yetirmirlər və nəticədə müəyyən  suallar yaranır 
ki, həmin suallar yalnız vergi orqanlarının diqqətini cəlb etmir [5].  

Marketinq siyasətinin tərtib edilməsində mühüm bəndlərdən biri təşkilatın tətbiq etdiyi və ya 
gələcəkdə tətbiq edə biləcəyi güzəştlərin mümkün variantlarının marketinq siyasətinə daxil 
edilməsidir. Məsələn, qış kateqoriyasına aid mallara mövsümi güzəştləri təqdim edərkən təşkilat 
həmin güzəştin tətbiqinin əsaslandırılmasına müvəqqəti vaxt sərfindən özünü qorumaq üçün 
həmin güzəştləri qabaqcadan özünün marketinq siyasətində əks etdirməlidir [3]. Belə bir faktı da 
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qeyd etmək yerinə düşər ki, istehlak tələbinin mövsümi tərəddüdlərini nəzərə alaraq satıcı müəy-
yən güzəştlər tətbiq edir (məsələn, bayramlara aid mallara), belə güzəştlərin Vegi Məcəlləsində 
nəzərdə tutulmuş normalar çərçivəsində mövsümi güzəştlərə aid edilməsi mürəkkəbdir. Vurğu-
landığı kimi, marketinq siyasətinin tərtib edilməsi hər hansı bir normativ aktla reqlamentləş-
dirilmir, marketinq siyasıtinin hazırlanması zamanı yuxarıda qeyd olunan misal da nəzərə alın-
maqla bütün mümkün variantlar göstərilməlidir. Bu qəbildən güzəştlərə ödəniş müddətinin azal-
dılmasına görə, xüsusi kateqoriyadan olan alıcılar üçün, daimi müştərilər və ya müəyyən şirkət-
lərin əməkdaşları üçün tətbiq olunan güzəştləri aid etmək olar. 

Qeyd edək ki, güzəştin verilməsi üzrə sonuncu misalda göstərilən variantında əlavə olaraq təşkilat 
özünün daxili sənəd dövriyyəsində “Daimi müştərilərin siyahısı”nı verməlidir. Belə sənəd təşkilatın 
marketinq siyasəti haqqında qaydaya əlavə edilə bilər. Deyilənlərə rəğmən, güzəşt bölməsi üzrə 
marketinq siyasəti topdan və pərakəndə ticarət təşkilatlarında fərqlidir. Belə ki, təqdim olunan 
güzəştlər pərakəndə ticarət satıcıları üçün istisnasız ümumqəbul edilmiş xarakter daşıyır [5]. 

Bununla yanaşı, topdan satıcılar üçün yalnız güzəştlərin, bonusların təqdim edilməsinin ümumi 
qaydaları və əsasları əks etdirilə bilər. Eləcə də, topdan satıcılar marketinq siyasətində güzəştlərin 
verilməsinin ayrı-ayrı şərtlərinin müvafiq müqavilələr və həmin müqavilələrə əlavə olaraq razı-
laşmalardan irəli gəldiyini göstərməlidirlər. Mühasibat uçotu və güzəştlərin təqdim edilməsi sahə-
sində təşkilatın tələbatını ödəyə biləcək hər hansı bir daxili standartın hazırlanmasını məqsə-
dəuyğun hesab etmək olar. 

Ticarət sahəsində vergitutma ilə bağlı problemlərdən biri də, hədiyyə sertifikatlarının vergiyə 
cəlb edilməsi problemləri və perspektividir. Güzəştlərin tətbiqi ilə yanaşı müxtəlif bayramlar üçün 
daha çox tələb olunan variant qismində hədiyyə sertifikatlarının vergitutmaya cəlb edilməsinin 
xüsusiyyətlərinə də nəzər yetirmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, hədiyyə sertifikatlarının 
vergiyə cəlb edilməsi məsələləri təkcə respublikamız üçün aktual deyil. Məsələn, hədiyyə kartları  
ABŞ-da müasir və aktual problem olaraq qalmaqdadır [7]. 

Son illərdə yaranan bu problemlə bağlı müəyyən təlimatlar nəşr edilmişdir. Hədiyyə serti-
fikatlarının satışı üzrə ƏDV vergi avansı kimi tanınır və bu baxımdan vergi bazası və vergi öhdə-
liyinin hesablanması öhdəliyi yaranır. Bu halda təşkilat “avans” ƏDV-ni çıxmaq hüququna 
malikdir. Hədiyyə sertifikatlarının satışı zamanı təşkilatın mənfəət vergisi üzrə vergitutma bazasını 
müəyyən edərkən hesablama metodundan istifadə edən satıcı təşkilatda əlavə ödənilən məbləq 
gəlir hesab edilmir, deməli, vergitutma bazası yaranmır. Bu zaman malın satışı tarixinə sertifikatı 
təqdim edənə gəlir (ƏDV çıxılmaqla) satışdan gəlir kimi tanınır və mənfəət vergisinin  tutulması 
məqsədi ilə həmin məbləğ əldə edilmiş malların dəyərində azaldılır [5].  

Beynəlxalq təcrübədə bu məsələ ilə əlaqədar bir neçə fərqli yanaşmaya rast gəlmək müm-
kündür. Məsələn, ABŞ-da satılmış hədiyyə kartlarının bütün dəyəri həmin kartlar üzrə gəlirin ilkin 
əldə edilməsi ilindən sonrakı ikinci vergitutma ilinin sonuna qədər tanınmalıdır. ABŞ qanunve-
risiliyinə görə hədiyyə sertifikatları buraxılış ilində və sonrakı iki ildə ödənildiyindən, oxşar gəlir 
maliyyə və vergi məqsədi üçün tanınacaqdır. Lakin ikinci ilin sonuna qədər örtülməyən sertifi-
katlar vergitutma gəlirinə daxil edilməlidir. Sözügedən məsələ ilə əlaqədar digər problem xidmət-
lərə görə verilən hədiyyə sertifikatları ilə bağlıdır (onlar pul vəsaitləri daxil olduqda vergiyə cəlb 
edilir). Nəzərə almaq lazımdır ki, ticarət təşkilatı gəlirlərin tanınmasını maliyyə hesabatı və ya 
vergitutma məqsədi üçün onlar əldə edilənə qədər saxlaya bilər (təxirə salınma bir ildən yuxarı ola 
bilməz). Gəlir ödəniş ilindən sonrakı ildən gec olmayaraq tanınmalıdır [7]. 

Digər problem həmin kartlardan istifadə olunmaması ilə əlaqədardır. Bu, xarici təcrübənin 
öyrənilməsi zamanı müşahidə olunmuşdur. Əgər tərəflərin razılaşdığı müddət başa çatdıqdan 
sonra alıcı hədiyyə sertifikatını təqdim etməzsə, alıcı tərəfindən alınmış ilkin ödəniş məbləği 
mənfəət vergisi məqsədi ilə əvəzsiz əldə edilmiş əmlak hesab edilir və belə sertifikatlar üzrə ƏDV 
çıxıla bilməz. Belə ki, vergi tutulan mənfəət məbləği silinmiş avansdan ƏDV məbləğində azaldıl-
ması mümkün deyil. Eyni zamanda, məhkəmə təcrübəsi göstərir ki, məhkəmələr dəfələrlə silinmiş 
avanslardan ƏDV-nin xərclərdə nəzərə alınması haqda vergi ödəyicilərinin hüququnu təsdiq 
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edirlər (əgər silinmə zamanı vergi gəlirlərdə nəzərə alınmışdırsa). Bu baxımdan, fikrimizcə, 
qanunvericilikdə hesablanmış ƏDV daxil olmaqla hədiyyə sertifikatlarının bütün dəyərinin vergi 
tutulan mənfəətdə əks etdirilməsi məqsədəuyğundur. Bununla əlaqədar həmin ƏDV-nin çıxılması 
mümkündür, çünki, həmin sertifikat üzrə faktiki satış (ondan istifadə) baş verməmişdir. Məsələyə 
belə yanaşma, hədiyyə sertifikatlarının əmlak hüquqlarına bərabər tutulmasına və sessiya zamanı 
təşkilatın mənfəət vergisinin uçotunda yanaşmaya imkan verəcəkdir:  

a) sertifikatların istifadə müddəti başa çatdığı zaman onların satışını əmlak hüququnun satışı 
kimi yenidən təsnifləşdirmək (ƏDV-dən gəliri əks etdirməklə);  

b) sertifikatların satışı zamanı ödənilmiş ƏDV məbləğini xərclərin tərkibində uçota almaq [5]. 
Sözügedən məsələ ilə bağlı digər yanaşmaya da rast gəlinir. Belə ki, bəzi iqtisadçılar nəzərdən 

keçirilən istifadə edilməmiş sertifikatların əvəzsiz əldə edilmiş əmlak kimi nəzərdən keçirilməsini 
təklif edir [6]. Lakin belə yanaşma ticarət təşkilatının ödənilmiş ƏDV-nin uçota alınmaması ris-
kinin azaldılmasını təmin etmir. Digər tərəfdən, ABŞ-ın təcrübəsinə əsaslansaq, sertifikatların ver-
gi uçotunun optimallaşdırılmasının üçüncü variantını – xüsusi ehtiyatlardan istifadəni (məsələn, 
ABŞ-da bu ehtiyat gələcəkdə hədiyyə sertifikatlarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulur) qeyd 
etmək olar. Vurğulamaq yerinə düşər ki, həmin ölkənin təcrübəsi şirkət üçün vergi optimallaşdı-
rılması aləti kimi həmişə effektli deyildir [7]. 

Mağaza oğurluqlarının uçotu problemi nisbətən yeni və az tədqiq olunmuş hesab edilir. Adətən, 
mal itkisinin realizə olunması təşkilata gəlir gətirə bilən material obyektinin çatışmazlığı kimi 
səciyyələndirilir. “Mal itkiləri” anlayışına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur [2; 4; 5]. Fikrimizcə, 
“çatışmazlıq” anlayışının bir sıra texnoloji itki əlamətlərinə (ilk növbədə, malların miqdarının 
azalması) bərabər tutulması düzgün olardı. Vergi qanunvericiliyinə əsasən vergi orqanları tərə-
findən çatışmazlıqların təşkilatın qeyri-satış xərclərində uçotu üçün yalnız müstəntiq tərəfindən 
verilmiş müvafiq qərar qəbul edilir. Sözügedən məsələnin sübut edilməsinin çətin və xərctutumlu 
olması səbəbindən təşkilatlar material qiymətliləri üzrə çatışmazlıq məbləğini xalis mənfəət 
hesabına silir. 

Nəticə 
Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirərək qeyd etmək olar ki, ticarət iqtisadi fəaliyyət növü 

kimi mal və material qiymətlilərinin tədavül prosesini səciyyələndirir. Milli iqtisadiyyata töhfə 
nöqteyi-nəzərindən pərakəndə ticarət təşkilatları böyük maraq doğurur. Pərakəndə ticarət dövlət 
gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini formalaşdırır ki, sonradan həmin gəlirlər müxtəlif kanallarla milli 
iqtisadiyyat sahələri arasında bölüşdürülür və iqtisadi artımın və cəmiyyətin sosial inkişafının 
mühüm maliyyə mənbəyi rolunda çıxış edir. 

 
ƏDƏBİYYAT 

1. Ağamalıyev M.Q., Şükürov T.Ş. Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı. Dərslik.-Bakı. İqtisad 
Universiteti. 2010.– 424 s. 

2. Sadıqov T.Ə., Rzayev İ.M. Vergi uçotu və auditi. Dərslik.– Bakı. “Elm”. 2014.– 556 s. 
3. Домбровская Е.Н. Инструменты маркетинговой стратегии компании: особенности бух-

галтерского учета и налогообложения // Теоретические и прикладные аспекты совре-
менной науки. 2015. №8 –с.145-147. 

4. Орленко Л.В. История торговли: учебное пособие.– М.: Инфра - М. 2021. – 351 с. 
5. Савченко А.А. Налогообдажение торговли: современное состояние, проблемы и перс-

пективы. // Налоги и налогооблажение. 2022. №4. – с.1-15. 
6. Манойло А.В. О возниковании дохода у продавца подарочных карт (сертификатов), не 

обмененных на товары в течение срока их действия //Налоговая политика и практика. 
2015. №8 (152). – с.34-35. 

7. Gujarathi M., Noga T. Regal Hair Salon: Tax and financial reporting of gift cards // Journal of 
Accounting Education. 2020. Volume 30. Issue 1. p.131-142. – Текст: электронный. – 
https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2012.06.005 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №1(68)-2023  
 

63 

8. www.stat.gov.az 
9. https://fed.az 
10. https://trend.az 
 

Эльнара Наби кызы Ахмедова 
Зав.кафедрой “Экономика и налоговое дело” 

Азербайджанского Университета Кооперации, доцент 
 

Особенности налогообложения в торговле 
 

Резюме 
Цель исследования - В современном мире сфера торговли является одной из ведущих 

сфер экономической деятельности. Предметом исследования являются особенности нало-
гообложения в субъектах оптовой и розничной торговли и проблемы, вытекающие из этих 
характеристик. Несмотря на постоянное развитие отрасли, в сфере налогообложения суще-
ствуют проблемы, которым следует уделить особое внимание не только с целью совер-
шенствования перспективного развития и налогообложения в конкретной сфере, но и в 
контексте стимулирования и развития системы налогообложения и области в целом. 

Методология исследования - Методология исследования характеризуется использова-
нием методов анализа, синтеза, дедукции и моделирования, табличных и графических 
методов в направлении визуализации данных в коммерческой сфере. 

Значение применения исследования - На основе рассмотрения основных особенностей 
налогообложения в сфере торговли выявление проблем и их причин позволит подготовить 
предложения, которые можно применить на практике. 

Результаты исследования - Результаты, полученные в процессе анализа, проведенного 
в процессе исследования, могут быть использованы специалистами налоговых органов в 
направлении совершенствования Налогового Кодекса. 

Уникальность и научная новизна исследования - В авторском исследовании выявлен 
ряд новаторских и практических элементов: на основе анализа научных работ и норма-
тивно-правовых актов определены системные особенности налогообложения у хозяйст-
вующих субъектов в сфере торговли; определены проблемы налогообложения при торговле 
подарочными сертификатами и в условиях скидки и надбавки; предложены направления 
совершенствования налогообложения в торговых организациях, направленные на 
конкретизацию налогового законодательства и минимизацию налоговых рисков всех 
участников налогово-правовых отношений. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налогообложение, таможенная 
пошлина, оборот, фискальное регулирование, электронная коммерция, электронная 
торговля. 
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Features of taxation in trade 
 

Summary 
The purpose of the research. The trade sphere is one of the leading spheres of economic 

activity in the modern world. Features of taxation in the subjects of wholesale and retail trade and 
the problems arising from these features make up the subject of the research. Despite the 
sustainable development of the sphere, there are problems in the field of taxation that should be 
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paid special attention not only to the purpose of improving the development and taxation in a 
specific sphere, but also in the context of stimulation and development of the taxation system as a 
whole, as well as the sphere. 

Methodology of the research. The use of analysis, synthesis, deduction and  
modeling, tabular and graphic methods in the field of data visualization in the trading sphere 

characterizes the methodology of the research.  
The importance of research application. Identification of problems and their causes on the 

basis of consideration of the main features of taxation in the field of trade will allow to develop 
proposals that can be applied in practice. 

Results of the research. The results obtained in the research process can be used by specialists 
of tax authorities in the direction of improving the Tax Code. 

Uniqueness and scientific novelty of research.  A number of new and practical elements were 
identified: on the basis of the analysis of scientific works and normative-legal acts, systematic 
features of taxation in economic subjects in the trade sphere were identified; problems of taxation 
on trade with gifty certificates and in conditions of concession and price additions were identified; 
propose directions for improving taxation in trade organizations aimed at concretizing tax 
legislation and minimizing the tax risks of all participants in tax relations in the author's research. 

Key words: tax legislation, profit tax, gifty certificates, trade discount, trade supplement, 
VAT, organization's marketing policy, deficiencies. 
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ELEKTRON KOMMERSİYANIN VERGİ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Respublikada elektron kommersiya fəaliyyəti sahəsində vergi tənzim-
lənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyən edilməsi tədqiqatın məqsədini təşkil edir. 
Bu məqsədlə vergitutmanın əsasları və tətbiqi mexanizmlərinin tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Bunun üçün elektron kommersiya fəaliyyətində alternativ yanaşma məqsədi ilə nəzəri-meto-
doloji bazanın işlənib hazırlanması vacibdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - Elektron kommersiya fəaliyyəti sahəsində nəzəri-praktiki məsə-
lələrin ətraflı tədqiq olunması və yeni yanaşmalara istinad tədqiqatın metodologiyasını səciyyə-
ləndirir. 

Tədqiqatın tətbiqinin əhəmiyyəti - Elektron kommersiya sahəsində vergitutmanın mövcud 
vəziyyətinin analitik qiymətləndirilməsinə yanaşmaların hərtərəfli öyrənilməsi bu sahədə vergi 
tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinə imkan verəcəkdir. 

Tədqiqatın nəticələri - Tədqiqat prosesində aparılmış təhlil prosesində əldə edilmiş nəticələr 
vergi məcəlləsinin təkmilliyinin artırılması istiqamətində vergi orqanları mütəxəssisləri tərəfindən 
istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın unikallığı və elmi yeniliyi - Ticarət təşkilatlarına sadələşdirilmiş verginin “gəlir-
xərclər”, xidmət sferası müəssisələrində sadələşdirilmiş verginin “gəlir” formasından istifadənin 
təklif edilməsi tədqiqatın elmi yeniliyini təşkil edir 

Açar sözlər. İnternet, informasiya məkanı, əlavə dəyər vergisi, vergitutma, gömrük rüsumu, 
mal dövriyyəsi, fiskal tənzimləmə, elektron kommersiya, elektron ticarəti. 

 
Giriş 

“Elektron ticarət haqqında” AR Qanununda elektron ticarət– informasiya sistemlərindən istifa-
də edilməklə malların alqı-satqısı, xidmətlərin göstərilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi, o cümlə-
dən, İnternet şəbəkəsi vasitəsi ilə elektron kitabların, musiqinin, audio-video materialların, qrafik 
təsvirlərin, virtual oyunların, proqram təminatlarının yüklənməsi, reklamların yerləşdirilməsi, (di-
gər analoji iş və xidmətlər) üzrə həyata keçirilən fəaliyyət kimi xarakterizə edilir [1].  

Kommersiya təşkilatlarının vergi tənzimlənməsinə ənənəvi yanaşmadan istifadə imkanını məh-
dudlaşdıran elektron kommersiya bazarının fəaliyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Vergi 
inzibatçılığı nöqteyi-nəzərindən “elektron kommersiya” fenomeninin öyrənilməsi məqsədi ilə 
elektron kommersiyanın xüsusiyyətləri, həmin fəaliyyət növünün vergi tənzimlənməsi problem-
ləri, eləcə də özünün sahibkarlıq fəaliyyətində internet resurslarından istifadə edən subyektlər üçün 
vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi meylinin nəzərdən keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Elektron kommersiyanın mövcud səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 
Müasir dövrdə ÜDM-in inkişaf tempinin artırılması, malların (iş, xidmətlərin) realizə edilməsi 

sahəsində biznesin aparılmasının unikal xüsusiyyətlərini nəzərə alan elektron kommersiyası baza-
rının sürətli inkişafı iqtisadi subyektlərin vergitutma mexanizminin təkmilləşdirilməsini tələb edir. 
Belə ki, effektiv hüquqi tənzimləmənin tətbiq edilməməsi neqativ nəticələrə, hər şeydən əvvəl 
vergilərin ödənilməsindən yayınma ilə əlaqədar vergi daxilolmalarının azalmasına, nəticə etibarı 
ilə büdcə gəlirləri üzrə planın yerinə yetirilməməsinə səbəb ola bilər. 

Qeyd olunmalıdır ki, elektron kommersiyanın inkişafı müasir və əlçatan internet resurslarının, 
logistika və elektron ödəmə sistemlərinin inkişafı, optimal vergi və gömrük tənzimlənməsinin 
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mövcudluğu ilə birbaşa əlaqədardır. Dünyanın əksər ölkələrində alqı-satqı əməliyyatlarının elek-
tron qaydada həyata keçirilməsi baş verir. Belə ki, xarici online mağazalardan sifarişlər ümumi 
elektron ticarətin təqribən 90 faizə qədərini təşkil edir. Ticarət əməliyyatlarının tərkibində elektron 
ticarətin payı ABŞ-da 75 faiz, Avropada 60 faiz, respublikada isə bu rəqəm pərakəndə ticarətdə 
0,2 faiz təşkil etmişdir.Ekspertlərin fikrincə, dünyada elektron kommersiya əməliyyatlarının həc-
minə görə ABŞ, Çin, Türkiyə, İngiltərə, Almaniya və BƏƏ birincilər sırasındadır [9]. 

Elektron ticarət satışın həcminin artımını, xərclərin azaldılmasını, müştərilərə xidmətin keyfiy-
yətinin yüksəldilməsini, müştərilərin sayının artmasını təmin edirş Hazırda internet şəbəkəsinə 
qoşulan istifadəçilərin sayı durmadan artır. Statistik məlumata görə, dünyada internetdən istifadə-
çilərin sayı 3,5 milyard nəfər təşkil edir [2; 4]. “Dünya torunun” yaranması ictimai həyatın bütün 
sferasına, o cümlədən, internet şəbəkəsindən istifadə etməklə malların satışı üzrə sahibkarlıq 
aktivliyinin inkişafına təsir göstərmişdir. Dünyanın istənilən nöqtəsindən alışı həyata keçirməyə 
imkan verən elektron vasitələrinin artımı elektron kommersiyanın artımına zəmin yaratmışdır. Son 
illər dünya elektron bazarının artım tempi orta hesabla 25-30% təşkil etmişdir. Ekspertlərin fikrinə 
görə, elektron ticarətin üstünlükləri ilə yanaşı bu inkişaf maliyyə nəzarətinin təmin olunması 
problemləri ilə əlaqədardır ki, bu da sözügedən biznes növünün səmərəli vergitutma sisteminin 
yaradılmasını zəruri etmişdir [3; 6; 7]. 

Elektron kommersiya sahəsində vergitutmanın mövcud qiymətləndirilməsi metodları 
Hazırda elektron ticarəti üzrə vergitutma qanunvericiliyi ümumi prinsiplərə əsaslanır və həmin 

fəaliyyət növünün xüsusiyyətlərini nəzərə almır. Sözügedən sahədə vergitutmaya ümumi yanaş-
madan istifadə olunması vergitutmadan vəsaitlərin yayınmasına, vergitutma bazasının azaldılma-
sına, büdcə üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməməsinə səbəb olur. Elektron bazarın fiskal tənzim-
lənməsi mexanizminin sistemli tədqiqinin aparılması üçün, ilk növbədə, elektron kommersiyanın 
spesifik xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilməli, həmin fəaliyyətin vergi tənzimlənməsi problemlərini 
müəyyən etmək, özünün sahibkarlıq fəaliyyətində internet resurslarından istifadə edən subyektlər 
üçün vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi meylini tədqiq etmək lazımdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, elektron ticarətin subyektlərinə görə aparılan elektron ticarət əməliy-
yatlarının aşağıdakı növlərini fərqləndirmək lazımdır: 

- bizness-to-business (B2B) – şirkətlər arasında mövcud e-ticarəti müəyyən edir; 
- bizness-to-consumer (B2C) – istehlakçılar və şirkətlər arasında mövcud e-ticarət;  
- bizness-to-goverment (B2G) – dövlət sektoru və şirkətlər arasında mövcud e-ticarət; 
- consumer-to-consumer (C2C) – fərdi sahibkarlar və istehlakçılar arasında sadə ticarət. 
Ölkəmizdə elektron ticarətin təşkili və aparılması, onun iştirakçılarının hüquq və vəzifələri, ha-

belə, bu sahədə qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət “Elektron ticarət haqqında” AR 
Qanunu, AR Mülki Məcəlləsi, AR Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Vurğulamaq lazımdır ki, ilk 
milli onlayn ödəniş sisteminin yaradılması 2008-ci ilə təsadüf edir. Həmin ildə “Silverkey Azər-
baycan” şirkəti “Golden Pay” sistemi bazasında “hesab.az” internet portalı işləməyə başlamışdır. 
Eyni zamanda, e-ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi üçün “Komtec LTD” şirkəti özünün 
“million.az” internet saytını təklif etmişdir ki, hazırda kommunal, işıq, su və digər xidmətlər üzrə 
ödənişlər həmin internet saytların üzərindən həyata keçirilir. 

Son dövrlərdə respublikamızda kütləvi ödənişlər üçün mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemi 
yaradılmış, eləcə də, ödənişlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə “Azeri Card”, “Milli 
Kart” və “Kapital Kart” milli prosesinq internet sistemlərindən istifadə etməklə  pərakəndə ticarət, 
iaşə və s. xidmət müəssisələri üçün “3-D Secure” texnologiyalarının bəhrələnmə istiqamətində 
Master Card və VISA təşkilatlarında “SecureCode” və “Verified by VISA” üzrə sertifikasiyadan 
keçmişlər. Belə bir faktı da vurğulayaq ki, Mərkəzi Bank tərəfindən “Visalnt”, “Master Card 
Worldwide”, “American Express”, “Diners Club” kimi təşkilatlara məxsus beynəlxalq ödəniş 
kartları emissiya edilir (http//tedris.taxes.gov.az). Statistik məlumatlara əsasən, 2019-cu ilin ilk 9 
ayında elektron ticarətin həcmi 2,2 milyard manat təşkil etmişdir [8; 9]. 
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Fiskal tənzimləmə məsələlərini nəzərdən keçirərkən diqqət etmək lazımdır ki, əgər elektron 
kommersiya bütün kommersiya prosedurlarının elektron qaydada həyata keçirilməsini nəzərdə 
tutursa, onlayn ticarət bir sıra kommersiya əməliyyatlarının internet texnologiyalarından istifadə 
etmədən icrasını nəzərdə tutur. Məsələn, satıcı və alıcı arasında hesablaşma malların şəxsən təqdim 
edilməsi və təhvil alınması vasitəsi ilə aparıla bilər. Deməli, internet ticarət müəssisə üçün əlavə 
distribusiya kanalı qismində çıxış edə bilər. Bu halda söhbət onlayn ticarətin təşkilinin daha səmə-
rəli metodu kimi internet mağazanın yaradılmasından gedir. Xarici ölkələrdə elektron biznesin 
inkişafını nəzərə alsaq, ticarət meydançasının bu formatının səmərəliliyi şübhə doğurmur, bundan 
savayı, kommersiya sferasının iri oyunçuları özlərinin xüsusi internet resurslarını aşmaqla artıq 
internet mühitinə qoşulmuşlar [5; 7].  

Dünyada elektron ticarətin mütərəqqi ticarət forması kimi geniş vüsət alması onun səmərəli-
liyinin göstəricisidir. Respublikada da belə meyil müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, əksər iri kom-
mersiya təşkilatları elektron bazarda mövqelərini möhkəmləndirməkdədirlər. İstehlak baxımından, 
yüksək sürətli internetdən istifadənin artması və gündəlik həyatda bank kartlarından aktiv istifadə, 
eləcə də, internet-mağazaların ənənəvi ticarət formasından şübhəsiz üstünlükləri (malların çeşid 
genişliyi, bütün gün ərzində alıcılara xidmət və sifarişlərin qəbul edilməsi, geniş məqsədli audito-
riyanı əhatə etmək, alıcıların vaxtlarına qənaət, tədavül xərclərinə qənaət və s.) elektron bazarının 
inkişafının əsas stimulu hesab olunur [5; 6].  

Elektron kommersiyanın sürətli inkişaf potensialına malik olması bu sahənin spesifik xüsusiy-
yətləri nəzərə alınmaqla iqtisadiyyatın bu seqmentinin dövlət tərəfindən vergi tənzimlənməsinə 
ehtiyac vardır. Bu, ilk növbədə, həmin xüsusiyyətlərin vergi ödənişlərindən yayınmaq üçün imkan 
yaratması ilə bağlıdır. Fikrimizcə, elektron ticarət üzrə vergitutma mexanizmi elektron kom-
mersiyanın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. Başqa sözlə, sözügedən sahənin 
inkişafı səmərəli vergitutma sisteminin tətbiq edilməsini, daha doğrusu, səmərəli tənzimləmə 
vasitələrinin, o cümlədən, biznesin inkişafı ilə dövlət büdcəsinin tamamlanması arasında qarşılıqlı 
əlaqəni xarakterizə edən fiskal tənzimləmənin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Vurğulamaq 
yerinə düşər ki, respublikada elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi 2017-ci ildən həyata keçirilir. 
Həmin ildə Vergi Məcəlləsinə düzəlişlərlə əlaqədar rəqəmsal iqtisadiyyatın vergiyə cəlb edilmə-
sində əsas iki məsələ - ödəmə mənbəyində verginin 10%-lik dərəcə ilə və 18 faizlik dərəcə ilə 
ƏDV tətbiq edilməsi mexanizmi öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda, elektron ticarətinin vergiyə 
cəlb edilməsi ilə bağlı digər məsələ ödəmə mənbəyində 10 faizlik dərəcə ilə verginin tutulması ilə 
əlaqədardır. Qeyd etnək lazımdır ki, bu məsələ AR Vergi Məcəlləsi ilə (125.1-ci maddə) tənzim-
lənir. Belə ki, AR rezidentləri tərəfindən qeyri-rezident şəxslərə məxsus elektron pul kisəsində 
yaradılan hesaba pul köçürülərkən əməliyyatı həyata keçirən yerli bank, respublikada fəaliyyət 
göstərən xarici bankın filialı həmin rezidentdən köçürülən məbləğin 10 faizi həcmində ödəmə 
mənbəyində vergi tutur[1].  

AR Vergi Məcəlləsində elektron resursların köməkliyi ilə ticarəti həyata keçirən subyektlər 
üçün ümumi və sadələşdirilmiş vergitutma sistemi nəzərdə tutulur. Belə ki, sadələşdirilmiş vergi 
ilə əlaqədar Vergi Məcəlləsinin 218.1.2 maddəsində vergi tutulan əməliyyatların həcmi ardıcıl 12 
aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200000 manatdan artıq olan ictimai iaşə fəaliyyəti ilə 
məşğul olan şəxslər üzrə 2 faiz dərəcəsi üzrə, sözügedən  maddədə göstərilən şəxslər tərəfindən 
sadələşdirilmiş vergi həmin məcəllənin 219.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş vergitutma obyekti 
üzrə 8 faiz dərəcə ilə hesablanır [1]. 

Beləliklə, etiraf etmək lazımdır ki, hazırda elektron kommersiya bazarının vergi tənzimlənmə-
sinin səmərəli və təsirli mexanizmi yoxdur. Bu zaman internet-iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 
və vergilərin toplanması problemi respublikada aktual olaraq qalmaqdadır. Müxtəlif ölkələrdə bu 
problemlərin həllinə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Məsələn, ABŞ və Kanadada elektron tica-
rəti subyektlərinin vergiyə cəlb olunmasına moratoriya qoyulmuşdur. Katoloq üzrə qlobal şəbəkə 
üzərindən malların satışını həyata keçirən şirkətlər güzəşt əldə etmiş kateqoriyaya aid edilir. Bel-
çika ekspertləri internet-trafik üzrə ötürülmüş informasiyanın həcminə görə vergi tutulmasını təklif 
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edirlər. Çin, Əfqanıstan, İran və Kubada iqtisadi nəzarət deyil, yalnız informasiya nəzarəti həyata 
keçirilir. RF-nin Vergi Məcəlləsinə görə sadələşdirilmiş verginin iki variantı nəzərdə tutulur: 6 
faiz dərəcəsi ilə gəlirlərdən vergi tutulması və ya xərclərin məbləğində azaldılmış gəlirdən 15 faiz 
dərəcəsi ilə vergi tutulması. Ticarət təşkilatlarına sadələşdirilmiş verginin “gəlir-xərclər”, xidmət 
sferası müəssisələrində sadələşdirilmiş verginin “gəlir” formasından istifadə olunması məqsədə-
uyğundur [7]. 

 
Nəticə 

Qeyd olunmalıdır ki, dünyanın heç bir ölkəsində vergi tənzimlənməsinin qanunvericilik baza-
sını və sistemini tam formalaşmış hesab etmək olmaz. Onların təcrübəsi gələcəkdə elektron kom-
mersiya ilə məşğul olan müəssisələrin fəaliyyətinin fiskal tənzimləmənin milli sistemlərinin meto-
diki alətlərinin hazırlanması üçün əsas ola bilər. Dünya dövlətləri əksər hallarda qarışmamaq möv-
qeyində duraraq daha çox elektron bazarının subyektlərinin tənzimlənməsinə konkret yanaşma-
ların seçilməsi üzrə eksperiment aparır. 

Hazırda elektron kommersiyanın qanunvericilik bazası formalaşdırılır. Fikrimizcə, bazarın 
elektron seqmentinin iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün kompleks yanaşma vacibdir. Vergi tən-
zimlənməsi üzrə qərar bütün maraqlı tərəflərin maraqları nəzərə alınmaqla beynəlxalq səviyyədə 
qəbul edilməlidir. Fikrimizcə, elektron ticarətin inkişafına dəstək məqsədi ilə ƏDV-ni ən azı 3-5 
il müddətinə dondurmaq və ya ƏDV-yə cəlb edilməsi üçün dövriyyə limitini artırmaq məqsədə-
uyğun olardı. Eyni zamanda bəzi gömrük güzəştlərinin edilməsi də bu sahənin inkişafına öz 
töhfəsini vermiş olardı. 
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Особенности налогового регулирования электронной коммерции 

 
Резюме 

Цель исследования- Определить направления совершенствования налогового регули-
рования в сфере электронной коммерческой деятельности в нашей республике. Для этой 
цели большое значение имеет изучение основ и механизмов применения налогообложения. 
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Для этого важно разработать теоретико-методологическую базу с целью альтернативного 
подхода в электронной коммерции. 

Методология исследования-Подробное изучение теоретических и практических 
вопросов в сфере электронной коммерции и обращение к новым подходам характеризует 
методологию исследования. 

Значение применения исследования-Комплексное изучение подходов к аналитичес-
кой оценке современного состояния налогообложения в сфере электронной коммерции 
позволит усовершенствовать налоговое регулирование в этой сфере. 

Результаты исследования- Результаты, полученные в процессе анализа, проведенного 
в процессе исследования, могут быть использованы специалистами налоговых органов в 
направлении совершенствования Налогового Кодекса. 

Уникальность и научная новизна исследования- Научная новизна исследования зак-
лючается в предложении применения упрощенного налога “доходы-расходы” для коммер-
ческих организаций и “доходной” формы упрощенного налога на предприятиях сферы 
услуг. 

Ключевые слова. Интернет, информационная среда, налог на добавленную стои-
мость, налогообложение, таможенная пошлина, товарооборот, фискальное регулиро-
вание, электронная коммерция, электронная торговля. 
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Summary 

The purpose of the research: The purpose of the study is to determine the directions for 
improving tax regulation in the field of electronic commerce in our republic. For this purpose, it 
is of great importance to study the foundations and mechanisms for the application of taxation. For 
this, it is important to develop a theoretical and methodological basis for the purpose of an 
alternative approach in e-commerce. 

Research methodology: A detailed study of theoretical and practical issues in the field of e-
commerce and an appeal to new approaches characterizes the research methodology.  

Significance of the application of the study: A comprehensive study of approaches to the 
analytical assessment of the current state of taxation in the field of e-commerce will improve tax 
regulation in this area. 

Research results: The results obtained in the course of the analysis carried out during the study 
can be used by specialists of the tax authorities in the direction of improving the Tax Code. 

Originality and scientific novelty of the research: The scientific novelty of the study lies in 
the proposal to apply a simplified tax “income-expenses” for commercial organizations and a 
“profitable” form of a simplified tax for service enterprises. 

Key words: internet, information environment, value added tax, taxation, customs duty, 
turnover, fiscal regulation, e-commerce, e-commerce. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Резюме 

В последнее время инновационная деятельность считается главным фактором, примен-
яющая новые знания, технологии в производстве и в различных сферах экономики.  

Актуальность темы заключается в том, что инновации создают условия для развития 
конкурентоспособности на высоком уровне. В последнее время наблюдается связь между 
инновационной деятельностью и информационными системами. Новая информация и при-
менение технологий в инновационной деятельности – основа информационного общества, 
которая характеризуется расширенными возможностями информационных ресурсов.  

Постановка проблемы и степень изучения состоит из исследования инновационного 
потенциала и его основного компонента информационно-аналитического обеспечения.  

Основная цель работы заключается в выявлении факторов информационно – аналити-
ческого обеспечения в инновационной деятельности, исследование международного опыта 
в данном направлении.  

Методология работы заключается в сборе фактов из различных источников об иннова-
ционном потенциале, его компонентах, выборе методов для исследования информационно 
– аналитического обеспечения и выявлении объекта данной темы.   

Объектом исследования выступает информационное обеспечение инновационного 
потенциала.  

В итоге были представлены пути совершенствования информационно – аналитического 
обеспечения, а также сделаны выводы по этой теме. 

Ключевые слова: инновация, потенциал, информация, компонент, система, обеспе-
чение. 

 
Введение 

В современный период одним из главных приоритетов экономики – это переход в инно-
вационную экономику, которая выдвигает новые идеи, технологии и информационное 
обеспечение для улучшения и эффективности экономики в целом. Инновационный потен-
циал осуществляется путем инновационной деятельности или активности. Одним из глав-
ных характеристик инновационного потенциала – конкурентоспособность. Инновацион-
ный потенциал является одним из структурных компонентов экономического потенциала. 
Он характеризуется взаимодействием производственных отношений с производительной 
силой. Таким образом, инновационный потенциал - совокупность различных запасов для 
осуществления инновационной деятельности. 

Развитие инновационного потенциала зависит от информационно- аналитической систе-
мы, которая предоставляет данные для принятия решений на основе комплексного анализа 
информации. 

Любая современная информационно-аналитическая система (ИАС) предназначена для 
предоставления информации об аспектах предприятия региона менеджерам, аналитикам и 
специалистам.  
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Информационное обеспечение является одним из главных функций инновационной 
деятельности. Оно выступает главным фактором при принятии качественных решений и 
гарантирует эффективность системы. 

Основы инновационного потенциала 
Роль инновационного потенциала в развитии экономических систем и процессов неза-

менима. В настоящее время в экономической литературе большое внимание акцентируется 
на понятии инновационного потенциала. Однако точной информации об этой сфере, можно 
сказать, что не существует. Понятие инновационного потенциала, как “удовлетворение 
национальных запросов мирового рынка различных секторов экономики, который опре-
деляет способность произведения технологического продукта” сужает эту область. 

Инновационный потенциал как проявление и вопросы становления сущности иннова-
ционной экономики широко находит свое отражение в творчестве отечественных и зару-
бежных авторов. В то же время понятие «инновационный потенциал» носит социально-
экономический характер. 

Взаимодействие человеческого, производственного, информационного и инновационно-
го потенциала системы в этой сфере, позволяющая обеспечить высокую конкурентоспособ-
ность продукции создает возможность для укрепления и расширения экономического по-
тенциала путем применения и внедрения НИОКР в производство. 

Основа инновационного потенциала включает в себя кадровую, организационную, ло-
гистическую и информационную составляющую, управление и финансы, а также форми-
рование научно-технического компонента. [1, с. 36-50] 

Каждая сфера, как инновационный потенциал имеет свою внутреннюю структуру. 
 

 
Схема 1. Составляющие инновационного потенциала. 

 
Каждые составляющие имеют свои элементы в структуре.  
Первая составляющая включает в себя материально – техническую базу являясь мате-

риальной базой, определяет новшество, которое позже повлияет на технологическую базу 
потенциала и на его масштабы, темпы. 

Финансовые ресурсы - это резервная составляющая инновационного потенциала, кото-
рая направлено на неиспользованные, для альтернативных инвестиций. 

Человеческий капитал. Следующим компонентом ресурсной составляющей иннова-
ционного потенциала является человеческий капитал. Он выполняет не только вспомога-
тельную функцию, но и основную созидательную силу. Это сочетание направленного 
производства и человеческих навыков. [2, с. 40-65] 

Второй составляющей инновационного потенциала является внутренняя составляющая. 
Его называют «рукавом», обеспечивающим пропускную способность и работоспособность 
элементов. В общем, она характеризует возможность целенаправленной реализации ком-
понентов инновационной деятельности. 
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Также ее можно охарактеризовать, как внутренний компонент, направленный на процесс 
создания и внедрения нового продукта, а также, как наука, представляющая как новаторс-
кие идеи покупателю и потребителю готового продукта. 

Третьей составляющей инновационного потенциала является реализация имеющихся 
возможностей. Таким образом, инновационный потенциал является своего рода, целевой 
характеристикой. Важность и актуальность этого компонента заключается в том, что спо-
собствует развитию других компонентов (например, ресурсов). [3, с.15-20] 

Использование инновационного потенциала позволяет экономической системе перейти 
в совершенно новую и качественную систему. Одним из главных факторов увеличения 
научной достоверности инновационного менеджмента является оценка инновационного 
потенциала. Существуют множество методов с помощю которых оценивается инновацион-
ный потенциал. К ним относятся:  

- метод экспертных оценок. Это метод, где используется экспертное заключение для 
принятия решений при организации работы. При помощи данного метода можно прогно-
зировать инновационные и технологические события, вовремя предпринимать меры; 

- статистический метод числовых данных широко используется в экономических иссле-
дованиях и является основным методом. Специальная методика исследования и обработки 
статистических материалов подготавливает: массовые статистические наблюдения, метод 
группировки, средние значения, показатели, балансовый метод, метод графических изобра-
жений и другие методы статистического анализа данных. [4, с.10-24] 

Научно-технический потенциал страны следует анализировать как сочетание двух его 
основных характеристик: 

- как совокупность источников, относящихся к научно-технической сфере; 
- деятельность, влияющая на экономику и общество в целом. 
Информационно - аналитическое обеспечение инновационного потенциала 
Информация – это содержание чего-то важного, ясность, просветление. 
Информация является предметом, инструментом и продуктом управленческой деятель-

ности. В нынешнюю эпоху каждая деятельность осуществляется при помощи получения и 
использования полезной информации. 

Информационная система – это совокупность компонентов информации для поддержки, 
принятия решений, совместной работе по сбору, обработке, хранению и распределению. 

Любая организация для осуществления своей деятельности и создания стратегии 
использует информационную систему. 

Основная цель информационной системы осуществлять сбор и обработку данных для 
пользователя. 

 
Схема 2. Элементы информационной системы. 
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Информационное обеспечение - важнейшая из информационных систем и технологий, 
которая содержит информацию, характеризующую состояние контролируемого объекта. 
Оно предназначено для принятия управленческих и экономических решений, необходимых 
для управления процессом 

Для подготовки информационного обеспечения необходимо: 
- изучить методы состава, структуры и организации данных в системе; 
- осуществлять обмен между информациями компонентов; 
- рассматривать совместимость информации с родственными системами; 
-  изучить по использованию систем управления базами данных; 
- защищать потерю и искажение данных во время системных сбоев и отключений элект-

роэнергии; 
-  осуществлять управление, хранение, обновление и восстановление данных. 
В некоторых случаях информация считается устарелой для определенных условий и це-

лей так, как связанна с потерей стоимости. В качестве основы для анализа динамики рет-
роспективные данные также сохраняют некоторую полезность. Информация для использо-
вания должна быть готовой. В зависимости от степени подготовки можно выделить: 

- первичные данные, совокупность данных, отдельных элементов процесса и его эле-
ментов, как индикаторы, поясняющие аспекты; 

- для получения соответствующих производственных данных, прошлые вторичные дан-
ные; 

- отдельные элементы и локальные процессы, описывающие статическое состояние об-
ъекта модели данных; 

- динамика, характеризующая изменение отдельных элементов и процессов – инфор-
мационные модели; 

- интегрирование, которое описывает конкретные решения и всегда находится в центре 
внимания. 

Информационное обеспечение инновационной деятельности включает в себя следую-
щее: 

- научно-технические результаты и научно-технические программы по приоритетным 
направлениям и создание информационных банков потенциальных возможностей исполни-
телей проектов; 

- дистанционное информирование с использованием местных и зарубежных телекомму-
никационных систем, связь с центрами и базами данных, в том числе внешними; 

- заинтересованные организации и частные лица к базам данных в сфере инноваций и 
сети Интернет, которые предоставят доступ к источникам информации; 

- поиск и отбор инновационных проектов, заинтересованных в финансировании 
предложения по производству высокотехнологичной продукции для организаций и част-

ных лиц и др. 
Информационное обеспечение инновационной деятельности является одним из важней-

ших обеспечивающих функций и является фактором, определяющим надежность решения 
по качеству. 

Информационные потребности, научные или пользователей, групп пользователей и 
организаций формируются на основе необходимой информации, которая требуется для 
решения определенных задач. [5, с. 5-10] 

Информационная деятельность вне зависимости от сферы деятельности способна акти-
визировать все формы и направления творческой деятельности потребителей, поскольку 
она внесла свой вклад в создание информационной системы за весь инновационный период. 

Этапы инновационного цикла: 
1) генерация идей; 
2) фундаментальные исследования; 
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3) прикладные исследования; 
4) развитие промышленных средств; 
5) торговля продуктами; 
6) серийное производство и реализация инновационной продукции. 
Внешняя информация, представленная участникам инновационного цикла, формируется 

несколькими факторами. 
Первый фактор определяется на основе обязанностей участников инновационного цик-

ла. В состав этих обязанностей могут входит как повторяющиеся, так и одноразовые задачи. 
Одна информационная система, многократно (постоянно) решаемая участниками инно-

вационных процессов может предоставлять прямую внешнюю информацию проблем и 
иметь доступ к другим источникам информации для ее решения. 

Второй фактор определяется характером решений, принимаемых участниками. В таком 
случае, в инновационных процессах могут быть решены присущие «рутинные» и уникаль-
ные задачи. Для таких задач, как правило, разрабатываются процедуры принятия решений, 
принимаются соответствующие решения и определяются перечень необходимых для этого 
условий и параметров. 

В-третьих, это информационные потребности участников инновационного процесса, ко-
торые зависят от методов решения проблем снабжения. При разработке решений актуаль-
ных задач, у каждого из участников инновационного процесса разрабатывается определен-
ный набор методов. 

В-четвертых, разрабатывать независимые специальные базы данных при необходимос-
ти. Отдельные участники инновационного процесса при создании таких баз, могут запол-
нять их информациями разных систем или существующей системы. 

Управление проблемой организации эффективного управления инновационной деятель-
ностью тесно связана с информационным обеспечением при принятии решений. Быстро 
меняющийся поток информации, требующей оперативной обработки, значительно возрас-
тает в условиях внешней среды. 

Для применения информационного подхода к инновационному потенциалу следует 
поддерживать ряд процессов по сбору, организации, аналитической обработке, хранению и 
обмену информации. [6, стр. 30-38] 

В инновационной системе данные собираются в двух подсистемах текущего монито-
ринга: внешний и внутренний. В первом случае осуществляется анализ собранных данных 
о рынках, сотрудничестве, обзорах и т. д. 

В втором случае собираются данные о предприятиях связи, их подразделения, внутрен-
ние каналы и анализируются данные, собранные в отчетах об общей деятельности сотруд-
ников за период их службы. 

Механизм информационного обеспечения инновационного потенциала создается через 
семантическое моделирование. Таким образом, двухэтапный анализ информационно-анали-
тического обеспечения происходит путем обработки информации, одна из которых является 
стадией структурирования информации, другая - этап системного анализа деятельности. 

Информационно-аналитические системы являются постоянными, выступая составной 
частью инноваций, следит за изменениями, происходящими в системе и внешней среде с 
анализом и сбором данных. [7] 

Эффективное информационное обеспечение предприятия важно для развития инно-
вационной деятельности, потому что: 

- обеспечивает обмен оперативной информацией между субъектами инноваций на 
корпоративном уровне; 

- способствует развитию перспективных инноваций на внутреннем и внешнем рынках; 
- усиливает процессы применения инновационных технологий и изобретений; 
- осуществляет эффективное взаимодействие с клиентами, технологическими центрами  
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и центрами трансфера технологий, и обеспечение делового партнерства для обмена пред-
ложениями. 

Информационно-аналитический мониторинг развития инновационных процессов вклю-
чает в себя аналитическую платформу Data Mining, которая обеспечивает хранилище дан-
ных, включающее в состав системы статистические показатели и умение оценивать инфор-
мацию по технологии производства. [8] 

Хранилища данных, характеризующие уровень инновационного потенциала в разрезе 
региона в целом созданы для решения задач сбора, хранения и использования готовых по-
казателей. Пользователи данных источников информации могут оценивать приоритетные 
направления развития науки и техники. 

Формирование информационной составляющей инноваций – основа развития региона 
страны, поскольку полная и актуальная информация об инновационной деятельности 

региона является одним из условий его развития и процветания. 
Внутренние данные, которые в основном используются для оценки внутренних возмож-

ностей должны быть совместимы с внешними данными. [9] 
Информационное обеспечение инновационного потенциала должно предусматривать 

следующее: 
- у каждого из участников инновационного процесса есть как общие, так и особенные 

возможности получения информации; 
- умение собирать информацию о научно-технических разработках (полезные идеи от 

приобретения до внедрения новых продуктов); 
-  выполнять основные функции инновационного процесса (конец от управления ин-

новациями вплоть до поощрения использования продуктов и услуг), наличие информации 
о потенциальных партнерах; 

- выполнение некоторых «интеллектуальных» функций, то есть в базе данных при от-
сутствии необходимой информации частично адаптировать перечень объектов, ответить на 
запрос потребителей и др. 

В мире уже существует множество организаций, чья деятельность носит в основном 
информационно-организационный характер инновационной деятельности. Они 
направлены на поддержку, обмен знаниями и опытом. Некоторые из них: 

Европейская сеть инновационных бизнес - центров (EBN). Она включает и обобщает 
в себе около 160 действующих инновационных центров предпринимательства и аналогич-
ные учреждения. Эта сеть бизнес-инновационных центров координирует свою деятель-
ность внутри и за пределами Европейского Союза и предлагает услуги по разработке и 
продвижению своих концепций. [10] 

Основные задачи бизнес – центра: 
- создать основу для стимулирования развития инновационных предпринимателей; 
- комбинировать представителей государственного сектора и лидеров отрасли в одном 

сообществе; 
- создание деловых возможностей для клиентов в Европе и за рубежом; 
- повысить конкурентоспособность, эффективность, надежность. 
Европейский союз технологий, инноваций и передачи промышленной информации. 
Такой союз выступает в качестве независимой ассоциации специалистов по трансферту 

и поддержке инновационного развития. Главной целью здесь является развитие экономики, 
основанной на знаниях, процветании и продвижении процессов. 

Ассоциация объединяет экспертов по инновационным технологиям в области интеллек-
туальной собственности в университетах и исследовательских центрах, в бюро трансфера 
технологий, агентствах регионального развития и торговых палатах, инновационных центрах. 

Помимо вышеназванных организаций информационное обеспечение инновационной 
деятельности может формироваться из следующих источников: 
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1. Веб-страница о деятельности Европейского Союза в области науки и инноваций. Дея-
тельность ЕС, особенно в области науки и инновационной политики членов ЕС, партнерс-
кие программы публикуются на этом сайте. 

2. InfoDev, по использованию информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ). Программа под руководством Всемирного банка для продвижения инновационных 
проектов. InfoDev также является новатором в области ИКТ, государственных и частных 
секторах устанавливает партнерские отношения с организациями. 

3. Информационная служба исследований и разработок: Исследования в области инно-
вационной политики. Цель ресурса - эффективность инструментов мониторинга иннова-
ционной политики. На сайте публикуются работы, сгруппированные по следующим нап-
равлениям: инновационная политика, передача технологий, финансирование инноваций, 
управление инновациями, региональные проблемы, коммуникация и взаимопонимание. 

 
Заключение 

Быстрое развитие информационных систем и технологий влияют на развитие и формиро-
вание инновационного потенциала и его направлений. В данный период необходимость в 
информационных ресурсах увеличивается. Поэтому распространение информационных 
технологий сильно растет. Использование таких технологий эффективно влияет на сферы 
деятельности, а также помогает претворить в жизнь новые идеи. 

В развитии инновационного потенциала страны, предприятия, экономики важную роль 
играют информационные технологии. С учетом всего этого, можно сделать следующие 
предложения по формированию информационно-аналитического потенциала инноваций: 

- Изучение проблем, препятствующие развитию и формированию инновационного 
потенциала, внесение предложений по улучшению, оценка и мониторинг. 

- Реализация информационно-аналитического обеспечения инновационного потенциала, 
усовершенствование передовых информационных систем и технологий. 

- Для оценки и мониторинга инновационного потенциала в регионах должны быть 
созданы хранилища данных и банки, содержащие статистические показатели. 

- Следует разработать системную модель управления для Будущей альтернативы 
развития в области повышения конкурентных преимуществ для инновационного развития 
экономических систем, создающих условия для отбора. 
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İnnovativ potensialın informasiya və analitik dəstəyinin fəaliyyəti 
 

Xülasə 
Son zamanlar innovasiya fəaliyyəti istehsalda və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yeni bilik-

lərin, texnologiyaların tətbiqinin əsas amili hesab edilir.  
Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, innovasiyalar rəqabət qabiliyyətinin yüksək səviyyə-

də inkişafına şərait yaradır. Son zamanlar innovasiya və informasiya sistemləri arasında əlaqə ya-
ranıb. İnformasiya cəmiyyətinin əsasını yeni informasiya və innovativ fəaliyyətdə texnologi-
yaların tətbiqi təşkil edir ki, bu da informasiya resurslarının geniş imkanları ilə xarakterizə olunur.  

Problemin ifadəsi və öyrənilmə dərəcəsi innovativ potensialın öyrənilməsindən və onun əsas 
komponenti informasiya və analitik dəstəkdən ibarətdir.  

İşin əsas məqsədi innovasiyalarda informasiya-analitik dəstək amillərinin müəyyən edilməsi, 
bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsidir.  

İşin metodologiyası innovativ potensial, onun komponentləri, informasiya və analitik dəstəyin 
tədqiqi metodlarının seçilməsi və bu mövzunun obyektinin müəyyən edilməsi haqqında müxtəlif 
mənbələrdən faktlar toplamaqdan ibarətdir.  

Tədqiqatın obyekti innovativ potensialın informasiya təminatıdır.  
Nəticə olaraq informasiya və analitik dəstəyin təkmilləşdirilməsi yolları təqdim edilib və bu 

mövzu ilə bağlı nəticələr çıxarılıb. 
Açar sözlər: innovasiya, potensial, məlumat, komponent, sistem, təhlükəsizlik. 
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Activity of information and analytical support of innovative potential 
 

Summary 
Recently, innovation activity has been considered the main factor in the application of new 

knowledge and technologies in production and in various areas of the economy.  
The relevance of the topic lies in the fact that innovations create conditions for the 

development of competitiveness at a high level. Recently, there has been a connection between 
innovation and information systems. New information and the application of technologies in 
innovative activity is the basis of the information society, which is characterize by enhanced 
capabilities of information resources.  

The statement of the problem and the degree of study consists of the study of innovative 
potential and its main component of information and analytical support.  

The main purpose of the work is to identify the factors of information and analytical support 
in innovation, the study of international experience in this area.  

The methodology of the work is to collect facts from various sources about the innovative 
potential, its components, the choice of methods for researching information and analytical support 
and identifying the object of this topic.  

The object of the research is the information support of the innovative potential.  
As a result, the ways to improve information and analytical support were presented, and 

conclusions were drawn on this topic. 
Key words: innovation, potential, information, component, system, security. 
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AZƏRBAYCANDA PAMBIQÇILIĞIN İNKİŞAFININ İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – pambığın cəmiyyətin inkişafında əhəmiyyətini və kənd təsərrüfatının 

gəlirli sahələrindən biri olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafının qısa tari-
xinin araşdırılması və perspektiv inkişaf imkanlarının tədqiqi yolu ilə  pambıq istehsalıyla məşğul 
olan təsərrüfatların  optimal əkin sahəsinin, məhsuldarlıq səviyyəsinin və əldə edə biləcəyi gəlirin 
hesablanması yollarını göstərməkdən ibarətdir.  

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiq edilən problemə kompleks və sistemli yanaşma, pambıq-
çılığın inkişaf tarixinin analizi, ətraf mühit amillərinin və aqrotexniki tədbirlərin pambıqçılığın 
inkişafına təsirinin təhlili, habelə səmərəli və gəlirli təsərrüfat subyektinin formalaşdırılmasını tə-
min edən parametrlərin riyazi hesablanması, materialın ümumiləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif me-
todlardan istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – əldə olunan nəticələrdən pambıqçılığın inkişafı üçün əlverişli 
olan rayonların və torpaq sahələrinin müəyyən edilməsində, habelə gəlirlə fəaliyyət göstərən təsər-
rüfatların formalaşdırılması ilə bağlı elmi-nəzəri və praktiki məsələlərin həllində istifadə oluna bilər.  

Tədqiqatın nəticələri – kənd təsərrüfatında əməktutumlu və gəlirli sahə olduğunu nəzərə ala-
raq ölkədə pambıqçılığın səmərəli inkişafını təmin edən tövsiyə və təkliflərin hazırlanmasından 
ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycanda pambıqçılığın inkişaf tarixi, pambıq 
bitkisinin ətraf mühit amillərinə və torpaqdakı qida maddələrinə olan tələbatı, torpağın əkin üçün 
hazırlanması, becərmə işlərinin aparılması və ona çəkilən xərclərin səviyyəsi təhlil edilmiş, isteh-
salın artırılması məqsədilə pambıq əkilən rayonlar məhsuldarlığa görə qruplaşdırılmışdır. Pambıq 
istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfatlarda bir hektar sahəni əkib becərmək üçün sərf olunan vəsaiti 
hansı məhsuldarlıq səviyyəsində ödəməyin mümkün olduğu və nəticədə nə qədər gəlir əldə etmə-
yin mümkünlüyünün hesablanması elmi yenilik kimi dəyərləndirilə bilər.  

Açar sözlər: pambıqçılıq, pambıq bitkisi, pambıqçılığın inkişafı, məhsuldarlıq, inkişaf amil-
ləri, sərf olunan vəsait, gəlir. 

 
Giriş 

Ölkənin mövcud iqtisadi potensialından səmərəli istifadə və ixracyönümlü məhsul istehsalının 
genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş tədbirlər ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin 
inkişafında mühüm nəticələr əldə etməyə imkan vermişdir. Son illərdə bu istiqamətdə qəbul edil-
miş dövlət proqramlarının icrası aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafını sürətləndirmiş, regionlarda 
təbii resurslardan daha səmərəli istifadə olunmasına, infrastrukturun müasirləşdirilməsinə və əha-
linin məşğulluğunun artmasına zəmin yaratmışdır.  

Aqrar sektorun strateji və ölkəyə valyuta gətirən mühüm sahələrindən biri olan pambıqçılıq  
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əməktutumluluğuna və ümumi məhsul istehsalının həcminə görə yüksək göstəriciləri ilə fərqlənir. 
Azərbaycanda pambıq istehsalı üçün əlverişli təbii-iqlim şəraitinin və tarixi ənənələrin mövcud-
luğu, emal sənayesinin xammala olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi imkanları, 
həmçinin pambıq və ondan hazırlanmış son məhsullar üzrə ixrac potensialı pambıqçılığın daha da 
inkişaf etdirilməsini zərurətə çevirmişdir. Elə buna görə də aktuallığını nəzərə alaraq ölkədə pam-
bıqçılığın inkişafına əlverişli şəraitin yaradılması aqrar siyasətin prioritet vəzifələrindən biri kimi 
müəyyən edilmişdir.  

Azərbaycanda pambıqçılığın inkişaf tarixi və əhəmiyyəti 
Pambıq texniki bitki sayılır, cəmiyyətin inkişafında və insan həyatında onun əhəmiyyəti olduq-

ca böyükdür. Pambıq əsasən mahlıc (lif) almaq üçün becərilir. Pambıq mahlıcında külli miqdarda 
sellüloza olduğu üçün, ondan toxuculuq sənayesində yüksək keyfiyyətli parçalar toxunur. Son 
dövrlərə qədər dünyanın toxuculuq sənayesinin istifadə etdiyi lifin 70-80 %-i pambıqdan alınırdı. 
Müasir dövrdə sellüloza və sintetik liflərdən toxuculuq sənayesində daha çox istifadə edilsə də, 
yenə də pambıq lifi toxuculuq sənayesinin əsas xammalı hesab olunur.  

Təsərrüfatçılıq sisteminin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada pambıq bitkisinin məhsulundan istifadə 
edilməsin. Sortundan və növündən asılı olaraq xam pambığı emal etdikdə ondan 35-36%-ə qədər 
mahlıc, 60-61 % çiyid, 2-2,5 % pambıq linti (pəmbəsi) əldə olunur və 1-1,5 %-ə qədər itkiyə gedir. 
Pambıqdan 200-dən artıq müxtəlif məhsul alınır, hətta heyvandarlığın inkişafında, o cümlədən 
arıçılıq üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. Arılar 1 hektar pambıq sahəsindən 300 kq-a qədər bal 
toplaya bilir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə bir hektardan 20 sentner xam pambıq istehsal 
edildikdə, ondan 4840 metr parça, 172 kq yağ, 452 kq jımıx, 30 kq paltar sabunu, 70 kq pambıq 
pəmbəsi (linti) və 160 kq çiyid almaq mümkündür. Həmin məhsulların satışından əldə olunan gəlir, 
istehsala çəkilən xərcdən xeyli yüksək olur və bu da hər hektardan xalis gəlir əldə etməyə imkan 
verir. Təbii ki, məhsuldarlıq artdıqca hər hektardan götürülən gəlir də artıq olacaqdır [3, s. 3-9].  

Azərbaycanda pambıqçılığın inkişaf tarixi çox qədim zamanlara gedib çıxır. Bəzi tarixi mən-
bələrə görə  ölkəmizdə pambıq bitkisi hələ eramızdan əvvəl IV-III əsrlərdən əkilməyə başlanmış-
dır. Bununla belə, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafının başlanğıcı barədə 
ədəbiyyatlarda dəqiq məlumatlara rast gəlinmir. Görkəmli tarixçi alim Ə.S.Sumbatzadə keçən 
əsrin 50-ci illərində arxiv materiallarına əsaslanaraq qeyd edirdi ki, hətta XIX əsrin əvvəllərində 
belə Azərbaycanda pambıqçılığın inkişaf vəziyyətinə dair yalnız natamam məlumatlar mövcud idi. 
Müəllif tədqiqatlarına əsasən göstərir ki, ərazimizin Salyan, Gəncə, Şirvan  və başqa əyalətlərində 
pambıqçılıq 1828-ci ildən inkişaf etməyə başlamışdır. Bəzi mənbələrin məlumatlarından məlum 
olur ki, 1823-cü ildən dəmir yoluna yaxın olan Gəncə, Göyçay, Ağdaş və digər qəzalarda, 
həmçinin Naxçıvanda da kütləvi şəkildə pambıq əkilirmiş. Artıq XIX əsrin 30-cu illərinin əvvəl-
lərində Azərbaycanın Bakı qəzasında – 500 pud, Quba qəzasında – 2500 pud, Şirvan qəzasında – 
3750 pud, Talış qəzasında – 600 pud, Qarabağ qəzasında – 3200 pud, Şəki qəzasında – 60 pud, 
Qazax qəzasında – 75 pud  və  Şəmşəddin  qəzasında  – 700 pud pambıq istehsal olunmuşdur (1 
pud = 16 kq). Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Şəmşəddin rayonunun 824 kv.km-lik ərazisi 
Azərbaycan torpaqları olub və Çar Rusiyası dövründə Yelizavetpol quberniyasının Qazax qəzası-
na daxil idi. Bolşeviklərin hakimiyyətə gəlişindən sonra həmin ərazilər indiki Ermənistana verildi 
və Berd rayonu adlandırıldı. Sonradan 1939 və 1978-ci illərdə orada olan qədim türk adları: Və-
ligah- “Tsaxkavan”, Qulalı - “Haygedzor”, Qırğı -“Ardzvaberd”, Haqqım - “Varaqavan” adları ilə 
dəyişdirildi [1, s. 6-15]. 

Tarixçi alim Majey Xoreyskinin araşdırmasına görə hələ IV və VI əsrlərdə Azərbaycanda pam-
bıq becərilirmiş. Digər tanınmış azərbaycanlı alim T.Bunyadov öz əsərlərində eramızın VII əsrin-
də Azərbaycanın ərazisində pambığın becərilməsi haqqında geniş məlumat vermişdir. Ədəbiyyat-
larda pambıq bitkisinin Azərbaycana İrandan və ya Hindistandan gətirildiyi daha çox ehtimal olu-
nur. Bəzi məlumatlara əsasən 1836-cı ildən başlayaraq Misirdən Zaqafqaziyaya çiyid gətirilərək  
Azərbaycanın, Gürcüstanın və Ermənistanın müxtəlif rayonlarında əkilmişdir. Ona görə 1839-
1842-ci illər Azərbaycanda pambıqçılığın inkişaf etdirildiyi illər kimi xarakterizə oluna bilər. 
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Lakin bu dövrdə pambıq əkinləri təcrübə-sınaq xarakteri daşıyırdı və Rusiya toxuculuq sənayesi-
nin Zaqafqaziya ölkələrində özünə xammal mənbəyi yaratmaq təşəbbüsündən irəli gəlirdi. Bunun-
la belə qeyd edilməlidir ki, ölkəmizdə pambıqçılığın inkişaf tarixi indiyə kimi lazımi qədər tədqiq 
edilməmişdir.  

Əkilib-becərilməsinə baxmayaraq o dövrdə pambıqçılığın inkişafı sənaye əhəmiyyətli deyil, 
yalnız əhalinin yerli tələbatını ödəməyə xidmət edirdi. Hesab edilir ki, Azərbaycanda sənaye  pam-
bıqçılığının  inkişafı XIX əsrin 80-90-cı illərinə təsadüf edir.1887-ci il Azərbaycanda pambıqçılı-
ğın inkişafında dönüş ili hesab olunur. Belə ki, həmin ildən tərkibində olduğumuz Çar Rusiyasının 
rus kapitalist firmaları Azərbaycanın pambığı ilə maraqlanmağa başlayırlar. Rus manufaktura 
sahibkarları ilk növbədə Ağdaş, Göyçay və başqa rayonlarda pambıqalan məntəqələr açırdılar və 
öz fabriklərini ucuz pambıqla təmin etmək məqsədilə pambıqəkən kəndlilərə pulsuz çiyid paylayır, 
həmin rayonlarda mahlıcı çiyiddən ayıran və sıxıcı maşınlar düzəldirdilər. Təbii ki, bu da Azər-
baycanda pambıqçılığın inkişafına müsbət təsir göstərirdi. 

Həmin dövrdə Azərbaycanda pambıqçılığın sürətli inkişafına səbəb olan bir amil də XIX əsrin 
80-ci illərində Şimali Amerika ölkələrində baş verən vətəndaş müharibəsi idi. Müharibə nəticəsin-
də pambıq istehsalı xeyli azaldığından, Amerika xaricə, o cümlədən Rusiyaya da pambıq ixracını 
dayandırmalı olmuşdur. Bu səbəbdən rus sənayeçilərinin pambığa olan tələbatı artmış, pambığın 
qiyməti xeyli bahalaşmışdır. 1883-cü ildə çəkilən Zaqafqaziya dəmir yolu Azərbaycanı Rusiyanın 
sənaye mərkəzləri ilə birləşdirən başlıca nəqliyyat vasitəsi oldu və bu yolətrafı rayonlarda pam-
bıqçılıq daha sürətlə inkişaf etməyə başladı. Beləliklə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda pam-
bıq əkini sahəsi 18000 desyatinə çatmışdır (1 desyatin = 1,092 hektara bərabərdir).  

1915-ci ilə kimi, yəni Birinci Dünya müharibəsi başlayana qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatının 
yüksəldilməsində bir çox bitkilər içərisində pambıq əsas yerlərdən birini tuturdu. Birinci Dünya 
müharibəsi başladıqdan sonra digər sahələrdə olduğu kimi pambıqçılıqda da böhran dövrü başlan-
mışdır. Nəticədə 1914-cü ilə nisbətən 1917-ci ildə pambıq əkini sahəsi 3-4 dəfə azalmış, ümumi 
məhsul istehsalı 65 %-ə qədər aşağı düşmüşdür. Azərbaycandan pambıq idxal edən ölkələrlə bütün 
ticarət əlaqələri kəsilmiş, pambığın qiyməti və ümumi məhsul istehsalı xeyli aşağı düşmüşdür. 
İstehsalın azalması ilə yanaşı suvarma sistemləri və qurğuları da dağılıb sıradan çıxmışdır. 

Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1920-ci ildən başlayaraq pambıqçılığı bərpa etmək üçün 
bir sira tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin həyata keçirdiyi 
ilk tədbirlərdən biri kənd yerlərində torpaqları milliləşdirmək barədə 1920-ci ilin 5 may tarixli 
dekreti oldu. Bununla yanaşı 1920-ci il 24 dekabr tarixli dekretlə də Azərbaycanda pambıqçılığı 
bərpa etmək üçün olduqca mühüm tədbirlər planı irəli sürüldü. Həmin tədbirlərin həyata keçiril-
məsi nəticəsində pambıqçılıq tədricən bərpa edilməyə başladı və 1920-ci ildə pambıq əkini sahəsi 
1000 hektar olduğu halda, 1921-ci ildə 2700, 1922-ci ildə 4000, 1923-cü ildə isə 23000 hektara 
çatdırılıdı. Beləliklə 1923-cü il Sovet Azərbaycanında pambıqçılığın inkişafının dönüş ili oldu. 
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Sovet hakimiyyətinin  Azərbaycanda  pambıqçılığı inkişaf 
etdirməsi, ölkənin iqtisadi yüksəlişi və əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılması üçün deyil, Sovetlər 
İttifaqının toxuculuq sənayesinin mərkəzi sayilan Rusiyanın toxuculuq sənayesini xammalla təmin 
etmək məqsədi güdürdü.   

Azərbaycanda pambıqçılıq ÜİK(b)P MK-nın 18 iyun 1929-cu il tarixli qərarı ilə daha da inkişaf 
etdirildi və 1932-ci ildə onun əkin sahəsi 197 min hektara çatdırıldı. İkinci Dünya müharibəsi ərə-
fəsində və sonrakı bir neçə il ərzində pambığın əkin sahəsi azalsa da 1953-cü ildən etibarən get-
dikcə yenidən artmağa başladı, nəhayət 1960-cı ildə 220 min hektara, 1963-cü ildə 245 min hektara 
bərabər oldu. Əkin sahəsində getdikcə artım müşahidə edilsə də 1960-cı ildən başlayaraq məhsul 
istehsalında azalma özünü göstərdi və bu 1970-ci ilə kimi davam etdi. 1970-ci ildən başlayaraq 
pambıqçılığın inkişafında böyük dönüş yarandı və onun sahəsi 192,9 min hektardan 1980-ci ildə 
250 min hektara, 1982-ci ildə isə 305,9 min hektara çatdırıldı. Eyni zamanda məhsul istehsalı da 
1969-cu ildə 299,4 min tondan 1970-ci ildə 335,6 min tona, 1980-cı ildə 883,7 min tona, 1981-ci 
ildə isə ən yüksək həddə, 1015,3 min tona qədər artmış oldu. Beləliklə pambıqçılığın sürətli inki- 
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şafı nəticəsində Azərbaycan Sovet İttifaqının əsas pambıqçılıq bazalarından birinə çevrildi və 
pambıq istehsalında onun vətəni olan Özbəkistandan sonra ikinci yerə çıxdı [3, s. 9-14].     

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadi sistemdə baş verən dəyişiklik, mövcud iq-
tisadi əlaqələrin birdən kəsilməsi digər sahələrdə olduğu kimi pambıqçılığın inkişafına da ciddi 
təsir göstərdi. Respublikada pambıq əkini sahəsi 1990-cı ildə 263,9 min hektar olduğu halda 1991-
ci ildə onun sahəsi 245,5 min hektara, 1995-ci ildə 210,4 min hektara, 2003-cü ilə kimi isə 66,8 
min hektara qədər azaldı. 2004-cü ildən pambıq əkini sahəsində artım müşahidə edilsə də 2007-ci 
ildən başlayaraq 2016-cı ilə kimi yenidən azalma özünü göstərdi.  

Analoji hal pambıq istehsalında da müşahidə olunmuşdur. 1990-cı ildə pambıq istehsalı 542,9 
min tondan 1991-ci ildə 539,7 min tona, 1995-ci ildə 274,1 min tona, 2003-cü ildə 99,6 min tona 
qədər azalmışdır. 2004-cü ildən 2008-ci ilə kimi pambıq istehsalında artım olsa da sonrakı illərdə 
yenidən azalmışdır [6]. Bunun əsas səbəblərindən biri kimi hələ də  respublikada pambıqçılıq sahə-
sinin keçmiş ittifaq iqtisadiyyatının (planlı iqtisadiyyatın) tələbatına uyğun formalaşması, pambı-
ğın alış qiymətinin istehsalçıları qane etməməsi, yerlərdə pambığın əhəmiyyəti barədə təsəvvürün 
kifayət qədər olmaması və pambığın istehsal prosesinin nisbətən ağır olması ilə izah edilə bilər.     

Son illər ölkənin aqrar siyasətində qeyri-neft sektorunun inkişafı və kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalının artırılması başlıca vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Kənd təsərrüfatında böyük poten-
siala malik, ənənəvi və əməktutumlu sahələrdən biri olan pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi prioritet 
sahə hesab edilir. Respublikada pambıqçılığı inkişaf etdirmək üçün mühüm tədbirlər həyata keçi-
rilir. Təkcə 2015-2016-cı illərdə pambıqçılıqda istifadə edilən xeyli texnika, xüsusilə pambıqyığan 
kombayn alınıb istehsalçıların istifadəsinə verilmişdir. Pambığın alış qiyməti qaldırılmış, istehsal-
çılara subsidiya verilmişdir. Bunların nəticəsidir ki, 2015-ci ildə 18,7 min hektar pambıq sahəsin-
dən 35,2 min ton pambıq istehsal edilmişdirsə, 2016-cı ildə pambıq əkini sahəsi 51,4 min hektara, 
məhsul istehsalı isə 89,4 min tona bərabər olmuşdur. Yaxın gələcəkdə pambıq istehsalını 600-700  
min tona çatdırmaq proqnozlaşdırılır.  

Pambıq bitkisinin ekoloji mühit amillərinə tələbatı (münasibəti) 
Respublikada pambıqçılığı daha da inkişaf etdirmək üçün bir sıra əsaslı məsələlərin həlli tələb 

olunur. İlk növbədə pambıq bitkisinin ekoloji mühit amillərinə, xüsusilə torpaq-iqlim şəraitinə tələ-
batını nəzərə alaraq pambıqəkilən rayonlar müəyyən edilməlidir. Həmin rayonlarda pambıq bitkisi 
üçün yararlı torpaqlarda şorlaşma və şorakətləşmə əlamətləri olduqda, onlar meliorativ tədbirlər əsa-
sında yaxşılaşdırılmalıdır. Bunun üçün həmin torpaqlarda suya olan tələbat və su təsərrüfatı sistem-
lərinin müasir tələblər səviyyəsində işləməsi, habelə mövcud kollektor-drenaj şəbəkəsinin işlək və-
ziyyətdə olması təmin edilməli, lazım olan yerlərdə örtülü tipli kollektor-drenaj şəbəkəsi tikilməlidir.  

Digər bitkilər kimi, pambıq bitkisinin də öz inkişafı üçün ətraf mühit amillərinə: işığa, tempe-
ratura, yağıntıya, hava rejiminə, torpağa xüsusi münasibəti mövcuddur. Ona görə də pambıqçılıqla 
məşğul olan təsərrüfatların inkişafına sərf edilən məsarif o zaman səmərə verə bilər ki, pambıq 
bitkisinin ətraf mühit amillərinə olan tələbatı tam, düzgün və hərtərəfli təmin edilsin.   

Pambıq bitkisi işıq və istilik sevən bitkidir. Onun yarpaqları daima işığa tərəf yönəlmiş olur. 
İşıq çatışmadıqda bitki zəif inkişaf edir və bar verən orqanları az əmələ gəlir ki, bu da nəticədə 
məhsuldarlığın aşağı olmasına səbəb olur. Pambıq bitkisinin işığa olan tələbatı, hər hektarda sax-
lanan bitkilərin sayından da asılıdır. Sahədə bitkilərin sayı və yerləşdirilməsi elə olmalıdır ki, nə 
çox seyrək, nə də çox sıx olsun. Seyrək olduqda günəş şüasından bitkinin yanma, sıx olduqda isə 
kölgə nəticəsində lazım olan günəş şüasını ala bilməmək təhlükəsi yaranır.  

Qeyd edildiyi kimi pambıq həm də istisevən bitkidir. Onun əsas inkişaf fazaları yalnız yüksək 
temperatur şəraitində başa çata bilir. Müəyyən edilmişdir ki, çiyidin rüşeyminin cücərib torpağa 
sancılması üçün minimum temperatur16-170C, 4-5 günlük cücərmiş bitkiyə isə 33-360C optimal 
temperatur olmalıdır. Sonrakı dövrlərdə optimal temperatur 270C, maksimum temperatur isə 390C 
ola bilər. Çiyidin səpinini 100C temperaturda apardıqda çıxış alınmır, temperatur 110C olduqda 14 
gün ərzində tək-tək cücərti görünür, temperatur 200C – yə qədər yüksəldikcə 28 günə 100 % çıxış 
alınır.  
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Pambıq  bitkisi temperatur 00C-dən aşağı olduqda məhv olur, 36-370C temperaturda yaxşı inki-
şaf etdiyi halda, həddən yuxarı temperatur bitkiyə pis təsir göstərir. Pambıq bitkisinin inkişaf fa-
zalarında ona aşağıdakı miqdarda temperatur lazımdır: çiyidin cücərti verməsi üçün torpaqda 
temperatur 11-120C, yarpaqların əmələ gəlməsi üşün 13,60C, qönçələmə üçün 19,60C, çiçəkləmə-
yə keçmək üçün 14,50C, nəhayət yetişmə fazasında 12,60C-dən az olmamalıdır.  

Pambıq bitkisində normal fizioloji proseslərin getməsi su ilə əlaqədardır. Bitkinin tərkibində 
sortundan asılı olaraq suyun miqdarı 80 % və daha çoxdur. Bitki kökləri vasitəsi ilə torpaqdan 
aldığı suyun cəmi 2 %-ə qədərini üzvi maddələrin əmələ gəlməsinə, əksər hissəsini isə buxarlan-
maya və bitki toxumlarında su ehtiyatının saxlanmasına sərf edir. Bitkinin inkişaf fazalarında sərf 
etdiyi suyun miqdarı aşağıdakı kimidir: cücərmədən əsl yarpaq əmələ gələnə qədər 2-3 m3, qön-
çələmənin əvvəlində 18-20 m3, çiçəklənmənin əvvəlində 30-40 m3, çiçəklənmə 50 %-ə çatdıqda 
50-60 m3, tam çiçəkləmədən yetişməyə qədər 70-80 m3, yetişmə dövründə 15-18 m3 [1, s. 309-
320; 5, s. 22-24].  

Pambıq bitkisinin torpaqda olan qida maddələrinə tələbi də müxtəlifdir. Pambığın tərkibində 
74-ə qədər kimyəvi element müəyyən edilmişdir. Bitkinin ümumi kütləsində xam pambıq çox ol-
duqda, bitki torpaqdan az qida elementləri mənimsəyir. Əksinə, bitkinin vegetativ hissəsi çox, 
məhsulu az oluqda onun torpaqdan mənimsədiyi qida maddələrinin miqdarı da çox olacaq.  

Pambıq bitkisinin ayrı-ayrı inkişaf fazalarında torpaqdan qida maddələrini mənimsəməsi müx-
təlif olur. Müəyyən edilmişdir ki, bitki çıxışından qönçələməyə qədər 7% azot, 5% fosfor, qön-
çələmədən çiçəkləməyə qədər 46% azot, 35% fosfor, çiçəkləmədən yetişməyə qədər 44% azot, 
50% fosfor, yetişmənin əvvəlindən sonuna qədər isə 3% azot, 10% fosfor mənimsəyir. Qeyd edilən 
inkişaf fazalarında təxminən azot qədər də kalium mənimsənilir [1, s. 278-285].  

Göstərilən qida maddələri (azot, fosfor və kalium) bitkinin inkişafı və yüksək məhsul verməsi 
üçün olduqca vacibdir. Azotla bitki tam təmin olunduqda onun məhsulu da artır. Azot pambığa 
normadan artıq verilərsə bitkinin yaşıl kütləsi güclü, bar verən orqanları zəif inkişaf edər, boyu 
çox hündür, yarpaqları isə tünd yaşıl rəngdə olar. Əksinə, bitkiyə azot az verildikdə o zəif  inkişaf 
edir, yarpaqları açıq yaşıl, bəzən sarımtıl rəngdə, ucları isə bükülmüş (yanmış) olur, yarpaqlar 
tökülməyə başlayır, bitkinin inkişafı tezləşir, bar orqanları az əmələ gəlir, qozalar xırda olur və 
vaxtından tez açılır, az məhsul verir. 

Fosfor  bitkidə zülalların əmələ gəlməsində əhəmiyyətli rol oynayır, onun ilk inkişaf dövründə 
cücərtinin alınmasını tezləşdirir və bitkinin gövdəsini möhkəmləndirir. Sonrakı mərhələdə bitkinin 
bar orqanlarının sayını şoxaldır, məhsulu artırır və onun keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Fosfor çatış-
madıqda bitkinin boyu qısa, yarpaqları xırda və tünd yaşıl rəngdə olur. Pambıq kolunun gövdəsin-
dən yuxarıya doğru yarpaqları rəngini dəyişmədən qurumağa başlayır, inkişaf fazaları ləngiyir, bar 
orqanları çox tökülür, bəzən heç qoza əmələ gəlmir. Fosforla normadan az  təmin olunmuş bitkidə 
əmələ gələn qozalar çox xırda, onların çiyidi çox yüngül, əksər hallarda içi boş olur.  

Kalium bitkinin qidalanmasında və su rejiminin normal fəaliyyətində mühüm rol oynayır. 
Kaliumla təmin olunmuş bitkilər xəstəliklərə davamlı, məhsulunun keyfiyyəti yüksək olur. Bitki 
kaliumla təmin olunmadıqda yarpaqlarının ucları və yarpaq damarlarının kənarları qəhvəyi və boz 
rəng alır, yarpaqlar tökülür, hətta bəzən kol tamam yarpaqsız qalır, bitki müxtəlif xəstəliklərə, 
xüsusilə göbələk xəstəliklərinə tez tutulur.  

Bunlarla yanaşı pambıq bitkisinin inkişafına bor, manqan, mis, sink, molibden, yod, kobalt və 
başqa mikroelementlər də böyük təsir göstərir. Bu elementlər pambıq bitkisinin ümumi inkişaf 
tərzini tənzimləyir, müxtəlif xəstəliklərə, digər zərərli təsirlərə, quraqlığa və şaxtaya qarşı davam-
lılığını artırır, məhsulun artımına və keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olur [1,3, 5- s. 62-70].  

Azərbaycanda pambıqçılığın inkişaf arealı  
Azərbaycanda pambıq əsasən Mərkəzi Aran, Mil-Muğan və Şirvan-Salyan iqtisadi rayonuna  

daxil olan bütün inzibati rayonlarda, Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunun Goranboy və Samux 
inzibati rayonlarında, Qarabağ iqtisadi rayonunun Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli və Tərtər in-
zibati rayonlarında, Şərqi-Zəngəzur iqtisadi rayonunun Cəbrayıl inzibati rayonunda, Lənkəran iq- 
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tisadi rayonunun Cəlilabad inzibati rayonunda, bir də Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun Ağsu inzi-
bati rayonunda becərilir. Bu iqtisadi rayonların hər biri spesifik xüsusiyyətlərə malikdir və pam-
bığın becərilməsində müvafiq yanaşma tələb edir.  

Pambıq becərilən rayonların əksəriyyəti Kür-Araz ovalığında yerləşir. Ovalığın relyefi düzən 
olub, qərbdən şərqə doğru azacıq enişə doğru meyilliyi vardır. Mərkəzi hissədən Xəzər dənizi 
sahillərinə qədər olan ərazilər dəniz səviyyəsindən mənfi 28 metr aşağıda yerləşir, kənar hissələr 
isə dağ ətəkləri ilə 100-250 metrədək yüksəlir. Ovalığın əksər hissəsində torpaqəmələgətirən sü-
xurlar allüvial, ətraflarda isə dağlardan axıb gələn delüvial və prolüvial çöküntülərdən ibarətdir.   

Kür-Araz ovalığı üçün əsasən səhra və yarımsəhra bitkiləri xarakterikdir, bataqlıq sahələrdə 
bataqlıq bitkilərinə də rast gəlinir. Çox şiddətli şorlaşmış və şoranlıq ərazilərdə demək olar bitkilər 
bitmir, az hallarda şoran otlarına təsadüf olunur.                   

Ovalığın iqlimi qızmar və quru yay fəsli ilə, dayanıqlı qar örtüyü olmayan isti və mülayim qış 
fəsli ilə səciyyələnir. Burada aktiv (fəal) temperaturların cəmi 45000C-dən çox olur. Ən isti aylarda 
(iyul-avqust) orta temperatur 25-270C arasında dəyişir, ən yüksək temperatur 430C, bəzən daha 
yuxarı olur.  

Kür-Araz ovalığında yağıntıların miqdarı da çox aşağıdır, il ərzində cəmi 200-300 mm, şərq 
hissədə isə hətta 150 mm təşkil edir. Yağıntıların əksəriyyəti yazda və payızda düşür, yay əsasən 
quraqlıq keçir. Ona görə yay fəslində kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o cümlədən pambığın suvarıl-
masına böyük ehtiyac yaranır. Bunu nəzərə alaraq burada suya olan tələbatı ödəmək üçün su eh-
tiyatının yaradılması olduqca vacibdir. Rütubətlilik əmsalı ovalıqda 0,5-dən azdır. Qar örtüyü çox 
qeyri-sabit olur və uzun sürmür. İlk şaxtalar noyabr ayının sonuna təsadüf edir, şaxtasız dövr orta 
hesabla 250 gün davam edir.  

Ətraf mühitin təsirindən Kür-Araz ovalığında boz-qonur, boz, boz-çəmən, çəmən, çəmən-ba-
taqlıq torpaq tipləri təşəkkül tapmışdır. Burada torpaqların bir qismi şorlaşma və şorakətləşməyə 
məruz qalmışdır. Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiy-
yəti Hidrogeoloji-Meliorativ Xidmət İdarəsinin məlumatlarına əsasən Kür-Arazın pambıq əkilən 
rayonlarında suvarılan torpaqların 287,6 min hektarı  müxtəlif  dərəcədə şorlaşmışdır. Ondan:  
163,4 min ha – zəif, 89,0 min ha -  orta, 29,8 min ha – şiddətli, 5,4 min ha – çox şiddətli dərəcədə 
şorlaşmışdır. 291,4 min hektarı isə müxtəlif  dərəcədə şorakətləşmiş torpaqlardır. Ondan: 273,4 
min ha – zəif, 16,8 min ha – orta, 1,2 min ha – şiddətli dərəcədə şorakətləşmişdir.  

Kür-Araz ovalığı üzrə suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyətini   yaxşılaşdırmaq üçün 111,5 
min hektar sahədə yeni kollektor-drenaj şəbəkəsinin tikilməsinə, 42,9 min hektar sahədə kollektor-
drenaj şəbəkəsinin təmirinə və yenidən qurulmasına, 119,7 min hektar sahədə suvarma  şəbəkələ-
rinin təmirinə və bərpasına ehtiyac vardır. Bunlardan başqa əlavə tədbir kimi- 19,0 min hektar 
sahədə əsaslı hamarlama işləri aparılmalı, 10,2 min hektar sahədə su təminatı artırılmalı, 287,6 
min hektar sahədə şorlaşmış torpaqlar duzlardan yuyulmalı, o cümlədən onun 1,2 min hektarında 
kimyəvi meliorasiya işləri yerinə yetirilməlidir. Burada kollektor-drenaj şəbəkəsinin fəaliyyətini  
təmin etmək üçün ümumilikdə 751,9 min manat vəsait tələb olunur. Bunun 390,3 manatı yeni 
kollektor-drenaj şəbəkəsinin tikintisinə, 85,8 min manatı mövcud kollektor-drenajların təmirinə və 
yenidən qurulmasına, qalan 275,8 min manatı isə  işləksiz vəziyyətə düşən kollektor-drenajların 
təmiri və bərpası üçün lazımdır [2].  

Azərbaycan Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Hidrogeoloji-
Meliorativ Xidmət İdarəsinin normativlərinə əsasən tərəfimizdən hesablanmışdır ki, Kür-Araz ova-
lığında müxtəlif dərəcədə şorlaşmış  torpaqların yuyulması üçün tələb olunan vəsait 462,7 mln. 
manata, şorakət torpaqların yaxşılaşdırılmasına tələb olunan vəsait isə 521,7 mln.manata bərabərdir. 
Ümumilikdə şoran və şorakət torpaqların yaxşılaşdırılmasına 984,4 mln.manat vəsait tələb olunur. 
Təbii ki, bu torpaqların hamısının eyni vaxtda yuyulması və yaxşılaşdırılması mümkün deyil. İlk 
növbədə zəif dərəcədə şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqlarda meliorativ tədbirlər həyata keçirib, 
onları istehsal dövriyyəsinə cəlb etmək olar və bunun üçün çox da böyük vəsait tələb olunmur. Sonra 
oradan götürülən gəlir hesabına tədricən digər torpaqları da yuyub yaxşılaşdırmaq mümkündür. 
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Torpağın əkinə hazırlanması və becərilməsi 
Pambıq əkinindən yüksək məhsul əldə etmək üçün torpağın əkinə hazırlanması olduqca vacib 

şərtlərdəndir. Çiyid əkiləcək torpağın əkindən qabaq hazırlanması bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə 
olan əsas və səpinqabağı becərmədən ibarətdir. Əsas və səpinqabağı becərmə sistemində pambıq 
əkilən rayonların torpaq-iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı, pambığın tez yetişməsini və yüksək 
məhsul verməsini təmin edən müxtəlif aqrotexniki tədbirlər bir-biri ilə əlaqələndirilməlidir. Əsas 
becərmə sisteminə sahənin şumlanması müddətləri, şumlamanın üsulları və dərinliyi kimi mühüm 
tədbirlər daxildir.  

Azərbaycan şəraitində çiyid əkini üçün torpağın şumlanması işinin başa çatdırılmasının normal 
vaxtı noyabr ayının birinci yarısı hesab olunur. Buna dondurma şumu da deyilir. Alimlər təcrübə 
əsasında müəyyən etmişlər ki, qeyd edilən vaxtda şumlanmış sahədən əldə olunan pambıq məhsulu 
100% qəbul edilərsə, torpaq dekabr ayında şumlandıqda məhsul 88%-ə qədər, yanvarda şum-
landıqda 82%-ə qədər, martda şumlandıqda isə 64%-ə qədər azalır [5, s.31-36].  

Torpağın becərilməsi sistemində şumun dərinliyi torpağın münbitlik dərəcəsi, humus qatının 
qalınlığı və şumaltı qatın vəziyyəti ilə sıx əlaqədar olduğu üçün mühüm aqrotexniki amil hesab 
olunur. Bütün pambıq əkilən rayonlarda şumlamanın müddətində fərq olmasa da, şumun dərinliyi 
məsələsində bu fərq nəinki rayonlar miqyasında, hətta ayrı-ayrı rayonların daxilində belə torpağın 
tipindən, mexaniki tərkibindən, şorlaşma və şorakətləşmə dərəcələrindən asılı olaraq özünü göstə-
rir. Aparılan elmi-tədqiqat işləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 20 cm dərinlikdə şumlanan 
torpaqdan alınan məhsula nisbətən 25 sm dərinlikdə şumlanan torpaqda məhsul 8-10%, 30 sm  
dərinlikdə şumlanan torpaqda isə məhsul 20-25 % artıq olur. Torpaqda zərərli duzların miqdarı da 
20 sm dərinlikdə aparılan şuma nisbətən, 35 sm dərinlikdə aparılan şumda 4 dəfə az olur. Şum 
aparmaq üçün tətbiq edilən alətlərin texnoloji xarakterindən asılı olaraq şumlama müxtəlif 
üsullarla: “mədəni” - çimi çevirməklə, ikimərtəbəli və dərinləşdiricilərlə aparılır. Müəyyən edil-
mişdir ki, adi şum aparılan sahəyə nisbətən, ikimərtəbəli şum aparılan sahədən 7-8 sen./ha artıq 
xam pambıq istehsal olunur.            

Pambığın becərilməsinə dair aqrotexniki tədbirlər yalnız yaxşı hamarlanmış (düzəldilmiş) sa-
hədə daha düzgün və yüksək səviyyədə yerinə yetrilə bilir. Yaxşı hamarlanmış sahələrdə becərmə 
işləri aparan traktorların məhsuldarlığı yüksəlir, suvarmaların keyfiyyəti yaxşılaşır, toxumlar düz 
xətt boyunca və bərabər dərinlikdə basdırılır, cücərtilər bərabər və sıx olur, cərgələrarası becərmə 
işlərinin keyfiyyəti yüksəlir, verilən mineral gübrələr torpağa bərabər paylanır, becərmə ilə məşğul 
olan işçilərin əmək məhsuldarlığı artır. Hamarlanmış sahədə bitkinin boy atması və normal inkişafı 
üçün əlverişli şərait yaranır.  

Pambıq çiyidi əkilən sahə hamarlanmadıqda cücərtilər seyrək olur, əkin suyu sahəyə bərabər 
paylanmadığı üçün suvarmanın keyfiyyəti xeyli pisləşir, gübrələrin təsiri azalır, becərmə işlərinin 
normalar daxilində vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində problemlər yaranır. Aparılmış 
təcrübələr göstərir ki, hamarlanmış sahədə, hamarlanmayan sahəyə nisbətən pambığın məhsuldar-
lığı hər hektarda 13-17 sentner çox olur və 3 dəfə artıq sahə suvarıla bilir.  

Torpağın səpinqabağı becərilməsinin də əhəmiyyəti böyükdür. Səpinqabağı becərmədə torpa-
ğın növmüxtəlifliyi, mövcud istifadə vəziyyəti, fiziki-kimyəvi xassələri nəzərə alınmalıdır. Hətta 
becərmə alətlərinin düzgün ceçilməsinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir [4, 8].      

Pambıqəkilən rayonların fiziki-coğrafi və təbii-iqlim şəraiti əsasən oxşar olsa da, pambıq bitki-
sinin potensial məhsuldarlığı ilə (respublikada pambığın potensial məhsuldarlığı 35-40 sen/ha-ya 
bərabərdir) faktiki məhsuldarlığı arasında, rayonların orta məhsuldarlığı ilə, ölkə üzrə orta məh-
suldarlıq (2010-2021-ci illər üzrə bu 20,5 sen/ha təşkil edir) arasında ciddi fərqlər mövcuddur. Bu 
fərq əsasən torpaq sahələrinin keyfiyyətində olan müxtəliflik və görülən təşkilati-iqtisadi işlərin 
xarakteri ilə əlaqədardır. Bu barədə daha aydın təsəvvür yaratmaq üçün ölkənin pambıqəkilən 
rayonlarını aşağıdakı iki qrupa ayırmaq olar (cədvəl 1). Cədvəldən göründüyü kimi cəmi yeddi 
rayonda pambığın məhsuldarlığı respublika üzrə orta məhsuldarlıqdan yüksək olmuşdur. Ən yük-
sək məhsuldarlıq (29,5 sen/ha) Yevlax rayonunda, ən az isə (11,9 sen/ha) Zərdab rayonunda mü- 
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şahidə olunmuşdur. Bu da potensial məhsuldarlığın müvafiq olaraq 73,7-84,3 və 29,7-34,0 %-ni 
təşkil edir.      

                                                                                                                           Cədvəl 1. 
2010-2021-ci illərin orta göstəricisi üzrə pambıq əkilən rayonların pambıq bitkisinin 

məhsuldarlığına görə qruplaşdırılması 
 

I-ci qrup. Respublika üzrə orta  
məhsuldarlıqdan yüksək göstəricilərə nail 

olan rayonlar 

II-ci qrup. Respublika üzrə orta 
məhsuldarlıqdan aşağı göstəriciləri olan 

rayonlar 
Rayonların 

adı 
Sahə, ha 
2021- il 

Məhsuldarlıq, 
s/ha 

Rayonların 
adı 

Sahə, ha 
2021-il 

Məhsuldarlıq, 
s/ha 

  Yevlax 2328 29,5   Samux 80 20,3 
  Bərdə 10678 27,3   Biləsuvar 8440 20,2 
  Tərtər 3440 24,8   Cəlilabad 498 20,1 
  Ağcabədi 11000 22,5   Goranboy 2647 19,6 
  Beyləqan 8630 22,3   İmişli 8170 19,4 
  Ağdam 2237 21,6   Cəbrayıl 34 17,2 
  Salyan 6134 21,2   Neftçala 6949 17,0 
  Saatlı 14305 20,5   Sabirabad 9260 16,9 
     Ucar 200 16,3 
     Hacıqabul 300 15,8 
     Füzuli 500 13,6 
     Kürdəmir 2502 12,8 
     Ağdaş 3000 12,8 
     Ağsu 600 12,6 
     Zərdab 3070 11,9 

      

Mənbə: Cədvəl DSK-nın məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 
     
 Bəzi rayonlarda (Cəlilabad, Samux, Cəbrayıl, Göyçay, hətta Xocalı və Xocavənd rayonlarında) 

ekoloji mühit amilləri və torpağın keyfiyyət xüsusiyyətləri pambıq bitkisi üçün tam yararlı olmasa 
da, həmin rayonlarda da pambıq əkilmişdir. Onlarda məhsuldarlıq göstəriciləri  potensial məh-
suldarlıqdan xeyli aşağıdır. Samux, Cəlilabad,  Cəbrayıl rayonlarının məhsuldarlıq göstəricilərinin 
nisbətən yüksək olmasını və ənənəvi pambıqçılıq rayonları sayılan Ucar, Sabirabad, Neftçala, Kür-
dəmir, Zərdab rayonlarında isə məhsuldarlığın respublika üzrə orta məhsuldarlıqdan aşağı olma-
sını təsərrüfatlarda təşkilati-iqtisadi işlərin  yaxşı və ya pis yerinə yetirilməsi ilə izah etmək olar. 
Təbii ki, bu, müvəqqəti xarakter daşıyır və təşkilati-iqtisadi işlərin necə yerinə yetirilməsindən 
asılı olaraq həmin rayonlarda məhsuldarlıq kəskin artıb-azala bilər. Fikrimizcə yuxarıda mötərizə-
də adları göstərilən rayonlarda pambıqçılığın inkişafını iqtisadi baxımdan səmərəli hesab etmək 
olmaz. Yaxşı olardı təbii-iqlim şəraitini nəzərə alaraq həmin rayonlarda üzümçülüyün, meyvəçili-
yin, taxılçılığın, tərəvəzçiliyin və heyvandarlığın inkişafına üstünlük veriləydi.  

Səmərəli təsərrüfat formasının yaradılması yolları 
Pambıq əkilən rayonlarda səmərəli təsərrüfat forması yaratmaq üçün təsərrüfat başçısı pambıq 

bitkisinin ekoloji mühit amillərinə olan tələbatını nəzərə almaqla yanaşı, aşağıdakı cədvəldə 
pambığın becərilməsinə dair aqrotexniki tədbirlər təqviminə uyğun işlərin yerinə yetirilməsinə 
mütləq əməl etməlidir (cədvəl 2). Hesab edirik ki, göstərilən təqvim planı üzrə işlər vaxtında yerinə 
yetirilərsə həmin təsərrüfatda pambıq istehsalından yüksək gəlir əldə etmək olar. Qeyd edilənlərlə 
yanaşı, təsərrüfat başçısı təsərrüfatı üzrə istehsal həcmini və əkin üçün optimal torpaq sahəsini 
müəyyən edə bilər. Bu məqsədlə  hər hektar torpağın potensial məhsuldarlıq  imkanı  və həmin 
torpaqdan faktiki götürülən yüksək məhsuldarlıq, 1 (bir) hektar sahədə məhsul istehsalına tələb 
olunan xərclər, habelə məhsul vahidinin satış qiyməti göstəricilərinin köməyi ilə bir hektara  sərf 
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olunacaq xərclərin ödənilməsinin məhsuldarlıq səviyyəsini, neçə hektar sahədə əkin aparmağın  
lazım olduğunu  və  bir hektardan nə  qədər  qazanc  (gəlir) əldə etməyin  mümkünlüyünü müəyyən 
edə bilər [7, s. 205-230].  

                                                                                                                                       Cədvəl 2. 
Muğan-Salyan regionu üzrə 1(bir) hektar pambığın becərilməsi üçün xərclər və təqvim planı 

 

S/s 
Yerinə yetirilən əməliyyatların  

məzmunu 
Ölçü vahidi 
və miqdarı 

İcra müddəti 
Çəkilən 

xərclərin miq
darı, manat 

1. Sələf bitkilərinin qalığının toplanması 
və sahədən daşınması, hamarlama 
işlərinin aparılması 

dəfə, 1 
20 noyabr- 
10 dekabra 

kimi 
20 

2. Şum altına gübrənin (fosfor) verilməsi kq, 300, 1 10-15 dekabr 65 
3. Sahənin şumlanması (28-32 sm) 

dərinlikdə. 
dəfə, 2 

10-20 noyabr 
15-20 dekabr 

35 

4. Aratın aparılması 
dəfə, 2 

1-ci10 yanvar- 
25 fevral, 2-ci 

10-30 mart 
20 

5. Sahəyə mala çəkilməsi 
dəfə, 2 

Aratlardan 
sonra 

30 

6. Toxumun (çiyidin) alınması kq, 20 10-20 mart 90 
7. Toxumun (çiyidin) səpilməsi ha, 1 1-10 aprel 12 
8. Səpinlə birlikdə Ammofos gübrəsi 

verilməsi (70 % güzəştlə) 
kq, 100, 1 1-10 aprel 30 

9. Suvarma üçün şırımların açılması dəfə, 1 20-30 aprel 43 
10. Suvarmanın aparılması  

dəfə, 4 
1-ci iyunun 10 
kimi, 2-ci 10-

20 iyul, 
80 

11. Kultivasiya çəkilməsi (2 dəfə 
yemləmə ilə) 

dəfə, 3 
10-20 iyun, 
20-30 iyul 

35 

12. Seyrəltmə ( bir günə) nəfər, 10 1-15 may 100 
13. Kətmənləmə (10 nəfərlə) 

dəfə, 2 
1-ci15-20 

may, 
2-ci 5-10 iyun 

200 

14. Azot gübrəsinin yemləmə şəklində 
verilməsi (70 % güzəştlə) 

kq, 250 10-20 Iyul 35 

15. Herbisidlərdən istifadə edilməsi  litr, 1 Iyul-avqust 90 
16. Ucvurma  

dəfə, 1 
20 iyul- 

10 avqustadək 
20 

17. Zərərverici və xəstəliklərə qarşı 
mübarizə  

dəfə, 3 
1-ci 10 iyuna 

kimi 
45 

18. Defolyator və desikatorun (pambığın 
qozasını açan) vurulması 

dəfə, 1 
15 avqust, 

10 sentyabr 
50 

19. Məhsulun yığımı (kombayn ilə 75%, 
əl ilə 25%) 

kq 
20 sentyabr, 
30 oktyabr 

135 

20. Məhsulun daşınması 
km 

Sentyabr, 
noyabr 

25 

21. Sair xərclər (müxtəlif məsələlər üzrə) -- -- 40 
 Xərclərin cəmi  --  1200 

Mənbə: Cədvəl sahəyə dair müxtəlif materiallar əsasında tərtib edilmişdir [4, 8]. 
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Məsələn, Muğan-Salyan regionu üzrə tərtib edilən texnoloji təqvim planına uyğun olaraq bir 
hektar sahədə pambığın becərilməsinə və yığılıb daşınmasına 1200 manat xərc tələb olunur. Tor-
pağın keyfiyyət qrupundan asılı olaraq pambıq bitkisi üzrə potensial məhsuldarlıq 6-40 sen/ha, son 
beş ildə faktiki orta məhsuldarlıq 24,9 sen/ha, hektardan bir sentner məhsulun bazar qiyməti 60,62 
manat təşkil edir. Bu göstəricilərdən istifadə etməklə təsərrüfatın başçısı bir hektar sahənin əkilib 
becərilməsinə sərf olunan vəsaiti hansı məhsuldarlıq səviyyəsində ödəmək mümkün olduğunu 
asanlıqla müəyyən edə bilər. 

Bunun üçün: bir hektar sahədə pambığın becərilməsinə və yığılıb daşınmasına çəkilən xərci 
(1200 manat), bir sen/ha məhsulun satış qiymətinə (60,62 manat) bölmək gərəkdir (1200 : 60,62  
= 19,8). Deməli, bir hektar sahədə pambığın becərilməsinə və yığılıb daşınmasına çəkilən xərci 
ödəmək üçün təsərrüfatın başçısı 19,8 sen/ha məhsul istehsal etməlidir. 19,8 sentnerdən yuxarı 
əldə olunan hər bir sentner  təsərrüfata məhsul vahidinin satış qiyməti məbləğində gəlir gətirə bilər. 
Əgər təsərrüfatda hektardan 30 sentner məhsul götürülərsə (30 x 60,62 - 1200 = 618,6) 618,6 ma-
nat, 35 sentner məhsul götürülərsə (35 x 60,62 - 1200 = 921,7) 921,7 manat, 40 sentner məhsul 
götürülərsə ( 40 x 60,62 – 1200 = 1224,8) 1224,8 manat gəlir əldə edilmiş olar.  

Bu yolla həmçinin, istənilən ərazi timsalında müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə ixtisaslaş-
manı müəyyən etmək və daha səmərəli təsərrüfat subyekti formalaşdırmaq mümkündür.  

                                                                 
Nəticə 

Azərbaycanda pambıqçılığın inkişaf tarixi çox qədim olsa da, onun inkişafının başlanğıcı ba-
rədə ədəbiyyatlarda dəqiq məlumata rast gəlinmir. Cəmiyyətin inkişafında və insan həyatında əhə-
miyyətini nəzərə alaraq pambıqçılığın müasir tələblər səviyyəsində inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
ölkəmizdə onun inkişaf tarixinin tədqiqinə ehtiyac vardır.  

Son illər respublikada pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilir 
və pambıq istehsalının yüksəldilməsi prioritet məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bu məqsədə nail 
olmaq üçün bir sıra əsaslı məsələlərin həlli vacibdir. İlk növbədə pambıq bitkisinin ekoloji mühit 
amillərinə, xüsusilə torpaq-iqlim şəraitinə tələbatını nəzərə alaraq pambıqəkilən rayonlar müəyyən 
edilməlidir. Həmin rayonlarda pambıq bitkisi üçün yararlı torpaqlarda şorlaşma və şorakətləşmə 
əlamətləri olduqda, onlar meliorativ tədbirlər əsasında yaxşılaşdırılmalıdır. Bunun üçün həmin 
ərazilərdə suya olan tələbat və su təsərrüfatı sistemlərinin, habelə mövcud kollektor-drenaj şəbə-
kəsinin işlək vəziyyətdə olması təmin edilməli, lazım olan yerlərdə örtülü tipli kollektor-drenaj 
şəbəkəsi tikilməlidir.  

Pambıq bitkisinin öz inkişafı üçün ətraf mühit amillərinə: işığa, temperatura, yağıntıya, hava 
rejiminə, torpağa xüsusi münasibəti mövcuddur. Ona görə də pambıqçılıqla məşğul olan təsərrü-
fatların inkişafına sərf edilən məsarif o zaman səmərə verə bilər ki, pambıq bitkisinin ətraf mühit 
amillərinə olan tələbatı tam, düzgün və hərtərəfli təmin edilmiş olsun.   

İstənilən təsərrüfatda, o cümlədən pambıqçılıqla məşğul olan təsərrüfatlarda istehsal həcmini 
və əkin üçün optimal torpaq sahəsini müəyyən etmək mümkündür. Bu məqsədlə hər hektar torpa-
ğın potensial məhsuldarlıq  imkanı  və həmin torpaqdan götürülən faktiki  yüksək məhsuldarlıq, 1 
(bir) hektar sahədə məhsul istehsalına tələb olunan xərclər, habelə məhsul vahidinin satış qiyməti 
göstəricilərinin köməyi ilə bir hektara sərf olunacaq xərclərin ödənilməsinin məhsuldarlıq səviy-
yəsini, neçə hektar sahədə əkin aparmağın lazım olduğunu və bir hektardan nə qədər gəlir əldə 
etməyin mümkün olduğunu müəyyən etmək olar. 
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Аспекты экономического развития хлопководства в Азербайджане 

 

Резюме 
Цель исследования - показать методы расчета оптимальной посевной площади, уровня 

продуктивности и доходов фермерских хозяйств занимающихся производством хлопка, 
путем изучения краткой истории развития хлопководства в Азербайджане и перспективных 
возможностей развития с учетом важности хлопка в развитии общества и тот факт, что он 
является одной из прибыльных областей сельского хозяйства.  

Методология исследования - комплексный и системный подход к исследуемой проб-
леме, анализ истории развития хлопководства, анализ влияния факторов внешней среды и 
агротехнических мероприятий на развитие хлопководства, а также математический расчет 
параметров, обеспечивающих формирование эффективным и прибыльным хозяйствующим 
субъектом, использовались различные методы, связанные с обобщением материала. 

Прикладное значение исследования – полученные результаты могут быть использова-
ны для определения регионов и земельных участков, пригодных для развития хлопко-
водства, а также для решения научно-теоретических и практических вопросов, связанных с 
формированием фермерских хозяйств, работающих с доходом. 

Результат исследования - с учетом того, что это трудоемкая и прибыльная отрасль сель-
ского хозяйства, заключается в подготовке рекомендаций и предложений, обеспечивающих 
эффективное развитие хлопководства в стране. 

Оригинальность и научная новизна исследования - История развития хлопководства 
в Азербайджане, потребность хлопчатника в факторах среды и питательных веществах в 
почве, подготовка почвы к посеву, проведение агротехнических работ и уровень затрат, по-
несенные за это расходы были проанализированы, а регионы занимающиеся выращиванием 
хлопка сгруппированы по продуктивности с целью увеличения производства. Расчет уров-
ня продуктивности средств, затраченных на посадку и возделывание одного гектара хлоп-
ководческих хозяйств, и того, какой доход можно получить в результате, можно оценить 
как научную инновацию. 

Ключевые слова: хлопководство, растения хлопка, развитие хлопководства, уро-
жайность, факторы развития, потраченные средства, доход. 
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Economic aspects of the development of cotton farming in Azerbaıjan 
 

Summary 
The objective of the study - is to show methods of calculating the optimal planting area, 

productivity level and income that can be obtained by the farms engaged in cotton production by 
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examining the short history of the development of cotton in Azerbaijan and by examining the 
prospective development opportunities, taking into account the importance of cotton in the 
development of society and the fact that it is one of the profitable fields of agriculture. 

The research methodology - complex and systematic approach to the research problem, 
analysis of the development history of cotton cultivation, analysis of the impact of environmental 
factors and agrotechnical measures on the development of cotton cultivation, as well as 
mathematical calculation of parameters that ensure the formation of an efficient and profitable 
economic entity, and various methods for material generalization were used. 

The significance of the research - the obtained results can be used to determine the regions 
and land areas suitable for the development of cotton cultivation, as well as to solve the scientific-
theoretical and practical issues related to the formation of farms operating with income. 

The result of the study - the research involves the formulation of recommendations and 
proposals to ensure the efficient development of cotton cultivation in the country, as it is a labor-
intensive and profitable agricultural field. 

Originality and scientific novelty of research - the history of the development of cotton 
farming in Azerbaijan, the demand of the cotton plant for environmental factors and nutrients in 
the soil, the preparation of the soil for planting, the cultivation work, and the level of costs incurred 
for it were analyzed, and the regions where cotton is grown were grouped according to productivity 
in order to increase production. The calculation of the productivity level required to cover the costs 
of planting and cultivating one hectare of cotton land and the level of income obtained as a result 
can be evaluated as a scientific innovation. 

Key words: cotton cultivation, cotton plant, development of cotton cultivation, productivity, 
development factors, inputs, income. 
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UOT 338.43                                                       
Aytəkin Məmməd qızı XƏLİLOVA 
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AQRAR SAHƏDƏ İSTEHSAL SAHİBKARLIĞININ TƏŞKİLİNİN REGİONAL 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi iqtisadi məktəblərin sahibkarlıq fəaliyyətinə dair nəzəri baxışlarına əsas-
lanaraq  aqrar sahədə istehsalın iqtisadi fəaliyyət xarakteristikasına dair münasibətlər sistemini 
nəzərdən keçirmək, aqrar sahədə istehsal sahibkarlığının təşkilati-iqtisadi və regional xüsusiyyət-
lərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası – aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinə dair nəzəri baxışlara, milli 
inkişaf proqramlarına dair normativ-hüquqi bazaya əsaslanmaqla müqayisəli təhlil, induksiya, 
deduksiya, qrafiki və tarixi yanaşma, ümumiləşdirmə kimi tədqiqat metodlarından istifadəyə əsas-
lanır. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin elmi-praktiki aspektlə-
rinin tədqiq edilməsindən, müasir dövrdə istehsal sahibkarlığı sahəsində iqtisadi fəaliyyətin sti-
mullaşdırılmasından və geniş təkrar istehsalın balanslaşdırılmasından ibarətdir.  

Tədqiqatın nəticələri – kənd təsərrüfatı istehsalında sahibkarlıq fəaliyyətinin mövcud olan təş-
kilati-iqtisadi xüsusiyyətlərinə, fərdi sahibkarlıq subyektlərinin maddi-texniki bazasının formalaş-
ması və təchizatına,  bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalının təşkili və idarə olunmasına, 
istehsal resurslarından səmərəli istifadə olunmasına və dəyişən şəritlərdən asılı olaraq istehsalın 
strukturunun daima təkmilləşdirilməsinə, istehsal amilləri bazarında dövlət tənzimlənməsinə dair 
mülahizələrin əldə olunmasından ibarətdir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi –  nəzəri mənbələrdən, statistik məlumatlardan və ana-
litik materiallardan ardıcıl və düzgün istifadə edilməsi baxımından tədqiqatın nəticələri orijinaldır, 
aqrar sahədə istehsal sahibkarlığının inkişafının regional xüsusiyyətlərinə  təsir göstərən iqtisadi 
mexanizmlərdən istifadə olunmasına dair mülahizələr elmi yenilik xarakterlidir. 

Açar sözlər: istehsal sahibkarlığı, fərdi sahibkarlıq, aralıq və son məhsul, bazar mexanizm-
ləri, dövlət mexanizmləri 

 
Giriş 

Aqrar sahədə istehsal sahibkarlığı dedikdə, gəlir əldə etmək məqsədilə proqnozlaşdırılması 
mümkün olmayan təbii-iqlim və müəyyən iqtisadi risklərə məruz qalmaqla, müstəqil olaraq məh-
sul istehsal etmək, xidmətlər göstərmək və ticarətlə məşğul olmaq başa düşülür. Ümumilikdə sa-
hibkarlıq fəaliyyətini kəmiyyət və iqtisadi fəaliyyət xarakteristikalarına görə iki əsas qrupa böĺmək 
olar. Kəmiyyət xarakteristikasına görə sahibkarlığı fərdi və kollektiv sahibkarlıq kimi iki qrupa 
ayırmaq olar. Kollektiv sahibkarklıq da öz növbəsində mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyekt-
lərinə ayrılır ki, bu da sahibkarlıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan subyektlərə dövlət tərəfindən mü-
vafiq maliyyə dəstəyi göstərmək üçün iqtisadi qanunların işlənməsində və tətbiq olunmasında re-
surslardan daha səmərəli istifadə edilməsinə hədəflənməkdədir.  

İqtisadi fəaliyyət xarakteristikasına görə isə sahibkarlıq fəaliyyəti kommersiya və qeyri-kom-
mersiya sahibkarlığı kimi iki qrupa bölünür. Kommersiya sahibkarlığı isə milli iqtisadi sistemlərin 
ən vacib resurslarla təmin olunma səviyyəsindən asılı olaraq istehsal, xidmət, maliyyə və ticarət 
sahibkarlıqları kimi təsnifatlaşdırıla bilər ki, bu da ayrı-ayrı coğrafi məkanlarda maddi və insan 
resursları ilə təminat səviyyələrindən asılı olaraq sahibkarlıq qabiliyyətləri kimi meydana çıxmaq-
dadır. Sahibkarlıq qabiliyyəti dedikdə, maddi və  intellektual mülkiyyət sahiblərinin ictimai fəaliy-
yətin müəyyən sahəsində daha çox yararlı olması, müəyyən olunmuş kommersiya fəaliyyətinin 
daha səmərəli  icra etməsi nəzərdə tutulur. Bu qabiliyyət bir tərəfdən sahibkarın fərdi davranış 
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xüsusiyyətlərindən, digər tərəfdən isə bu fəaliyyətləri əhatə edən iqtisadi mühit şəraitindən asılıdır 
ki, bu da müxtəlif təbii-iqlim şəraitlərinə malik olan iqtisadi rayonlarda fərqli gəlirlərə və sosial-
iqtisadi nəticələrə səbəb olmaqdadır. Odur ki, qeyd olunan bu şəraitlərin müsbət nəticələrə gətirib 
çıxarması üçün bütün növ sahibkarlıq fəaliyyətləri səmərəli təşkil olunmalı və məqsədyönlü 
şəkildə yönəldilməlidir. 

İstehsal fəaliyyəti sahibkarlıq fəaliyyətinin əsası kimi 
Sahibkarliq qabiliyyəti bir tərəfdən müxtəlif səviyyələrdə həyata keçirilən təhsil prosesində 

əldə edilən iqtisadi, texnoloji biliklər və bacarıqlar vasitəsi ilə, digər bir tərəfdən də real iqtisadi  
fəaliyyət prosesində bu bilik və bacarıqlardan istifadə etməklə formalaşmağa başlayır ki, bu da   
müasir dövrdə maddi nemətlər və xidmətlərin yaradılması üçün istehsalın bütün digər amillərinin 
birləşdirilməsinə yönəldilmiş xüsusi növ insan kapitalı kimi meydana çıxmaqdadır. İnsan kapitalı-
nın ictimai həyatın müxtəlif sahələrində istifadə edilməsi sahibkarlıq fəaliyyəti kimi təqdim oluna 
bilər. “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda qeyd olunduğu 
kimi “sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadə-
sindən, malların istehsalından və (və ya) satışından, işlər götürülməsindən və ya xidmətlər göstə-
rilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsi olan fəaliyyətdir [1]. 

Tarixi inkişafın müxtəlif dövrlərində istehsal, bölgü, mübadilə və ticarət  sistemində baş verən 
iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsi, mülkiyyət sahibliyindən qaynaqlanaraq istehsal sahib-
karlığından ticarət sahibkarlığına qədər uzun bir dövrü əhatə etməkdədir. İlk iqtisadi fikirlər hələ 
iqtisadi nəzəriyyə yaranana qədər, xeyli qədimdə insanların təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı baxışla-
rında özünü göstərir. Hələ qədim zamanlarda hökmdarlara dövlətin idarə edilməsi haqqında töv-
siyələr şəklində yazılmış əsərlərdə sərvətin toplanması, xəzinə toplanması və vergi, istehsal və 
ticarət haqqında baxışlar ilk iqtisadi fikirlərə aid edilə bilər. İqtisadi fikirlərin sonrakı inkişafına 
dair mülahizələr qədim Yunanıstan və Romada görkəmli filosoflar Ksenefont, Aristotel və di-
gərlərinin əsərlərində rast gəlinir ki, bu əsərlərdə mübadilə, ticarət, qiymət, təsərrüfatın təşkili 
haqqında dəyərli fikirlər əks olunmuşdur. 

Avropada və Şərqdə müxtəlif dini təlimlərdə, müqəddəs kitablarda mövcud olan mülahizələr 
iqtisadi fikirlərin formalaşması və inkişafında mühüm rol oynamışdır. İqtisadi biliklərin sistem-
ləşdirilməsinə təşəbbüs göstərən merkantilist və fizokratlar məktəblərinin yaranması və inkişafı, 
sonralar klassik siyasi iqtisadın nümayəndələri A.Smit və D.Rikardonun əsərlərində iqtisad elmi-
nin formalaşmasına şərait yaratmışdır [2]. 

Qədim dünyada meydana gəlmiş iqtisadi fikirlərin öyrənilməsi və mənimsənilməsi bəşəriyyətin 
tarixi təkamülü, insan cəmiyyətinin təşəkkülü qədim dünyada meydana gələrək, minilliklər ərzində 
formalaşmış təbiət və cəmiyyət haqqındakı düşüncələr, fikirlər şifahi yollarla nəsillərdən-nəsillərə 
ötürülərək, müxtəlif səpkili əfsanələr, rəvayətlər, poeziyalar kimi ayrı-ayrı xalqların maddi və mə-
nəvi mədəniyyətlərinə çevrilmişdir. İctimai əmək bölgüsünün meydana gəlməsi, istehsal vasitələ-
rinin təsərrüfat həyatında müəyyənedici rola malik olması, fərdi əməyin nəticələrinin mülkiyyət 
sahibləri tərəfindən mənimsənilməsi prosesi ictimai istehsalın formalaşmasında feodal münasibət-
lərdən imtina olunmasına, iri sahibkar kapitalına əsaslanan inhisarçı təsərrüfatçılıq fəaliyyətlərinin 
yaranmasına şərait yaratmağa başladı. 

 Beləliklə, feodalizm cəmiyyətindəki torpaq mülkiyyətçilərinə və müxtəlif növlü muzdurlara 
xüsusi kapitala əsaslanan iqtisadi sistemdə, mənfəət götürmək məqsədilə məhsulu müəyyən qiy-
mətə alaraq, bazarda özünə hələ də məlum olmayan qiymətə satmağa çalışan (deməli risk edən) 
yeni insanlar qrupu meydana gəlməyə başladı ki, ingilis iqtisadçısı R.Kantilyon (1680-1734) bu 
insanları sahibkar adlandırır. Onun fikrincə, sahibkarlıq xüsusi növ iqtisadi fəaliyyət növü olaraq, 
müxtəlif növ bazarlarda əmtəələrə olan tələb və təklif arasında uyğunluq yaratmağa çalışmaqdadır. 
Klassik iqtisadi məktəbin nümayəndəsi A.Smit (1723-1790) isə sahibkarı öz istehsalını planlaşdı-
ran və təşkil edən, onun nəticələri üzərində müstəqil sərəncam verən, mənfəət götürmək məqsədilə 
bağlı hər hansı bir ideyanı reallaşdırmaq üçün risk edən mülkiyyətçi kimi səciyyələndirmişdir. 
Fransız iqtisadçısı J.B.Sey (1767-1832) sahibkarı risk etməsinə baxmayaraq, mənfəət götürmək 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №1(68)-2023 
 

92 

məqsədilə hər hansı bir məhsul istehsal edən şəxs kimi qələmə almışdı. O, sahibkarlıq mənfəətini 
təmin edən iqtisadi mühiti, yəni bazar mühitini ətraflı tədqiq etmişdir və mənfəət əldə etmək üçün 
sahibkarın yerinə yetirdiyi vəzifələrin yaradıcı xarakter daşıdığını qeyd etmişdir [2]. 

Fiziokratlar məktəbinin nümayəndəsi F.Kene öz tədqiqatlarında hər kəsin əməyinin nəticəsi 
olan azadlıq və mülkiyyət hüququnun tanınmasını irəli sürmüşdür. O, ictimai həyatımızı məhsul-
dar, qeyri-məhsuldar (qısır) və mülkiyyətçilər kimi üç sinifdən ibarət bir sistem hesab etmişdir. 
Xalis gəlir yaratmaqla cəmiyyətin bütün digər təbəqələrinin tələbatını ödəyən və torpağı becərən-
ləri məhsuldar sinfə aid etmişdir. Onun fikrincə qeyri-məhsuldar (qısır) təbəqə yeni heç nə yarat-
mır, ancaq cəmiyyətin ehtiyaclarını ödəmək üçün birinci sinfin əldə etdiyi nemətləri özlərinə daha 
uyğun formada emal etməklə və istehlakçılara çatdırmaqla məşğuldurlar. Alimin hesab etdiyi 
kimi, mülkiyyətçilər  sinfi  heç bir dəyər yaratmır, yalnız əldə olunmuş xalis gəlirdən istifadə edir-
lər. O bununla kənd təsərrüfatı istehsalının vacibliyini qeyd edərək, mülkiyyətçilər sinfinin möv-
cudluğunu əsaslandırdı [3].  

Digər iqtisadi məktəbin nümayəndələri də sahibkarlıq fəaliyyətini bu və ya digər dərəcədə təd-
qiq edərək, müasir dövrdə sahibkarlıq fəaliyyəti dedikdə təsərrüfat subyektlərinin mənfəət və ya 
şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə, özlərinin cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti əsasında, qanunve-
riciliklə qadağan edilməyən təsərrüfat fəaliyyətinin bütün növləri üzrə həyata keçirdikləri təşəb-
büskarlıq fəaliyyətinin nəzərdə tutulduğunu qeyd edirlər. 

Aqrar sahədə istehsal sahibkarlığının təşkilinin xüsusiyyətləri 
Sahibkarlıq fəaliyyəti mürəkkəb iqtisadi məzmuna malik olub, bir tərəfdən iqtisadi kateqoriya 

olmaqla bazar subyektləri arasında məhsul və xidmətlərin istehsalı, mübadiləsi, bölgüsü və s. kimi 
çoxsahəli iqtisadi münasibətləri özündə əks etdirirsə, digər tərəfdən sahibkarlıq səmərəli təsərrü-
fatçılıq tipi olaraq fərdi və ictimai tələbatlarımızın təmin olunmasında aktiv rol oynayır. Sahibkar-
lıq fəaliyyətinin subyekti hesab olunan sahibkar isə daha çox mənfəət əldə etmək üçün günü-
gündən yenilənməkdə olan elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən, əməyin və istehsalın təşkili-
nin mütərəqqi üsullarından istifadə edərək,  öz seçimi əsasında həyata keçirməyə başladığı iqtisadi 
fəaliyyətin səmərəliliyini daima artırmağa  çalışır ki, bu da  mütərəqqi iqtisadi təfəkkürə əsaslanan 
sahibkarlıq fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını tələb edir. 
Mütərəqqi iqtisadi təfəkkürə malik olan sahibkarlar daima yenilənməkdə olan dövrün tələbatına 
uyğun olan məhsullar istehsal edir, daha mütərəqqi üsullarla xidmətlər göstərir, ictimai həyatın 
müxtəlif sahələrində qənaət rejiminə ciddi əməl edərək kommersiya sahibkarlığının müxtəlif növ-
ləri ilə məşğul olmaqla yanaşı, qeyri-kommersiya sahibkarlığı ilə də məşğul olaraq xeyriyyəçilik, 
ətraf mühitin qorunması və s. tədbirlərin keçirilməsində də aktiv iştirak edirlər. 

İstənilən fəaliyyət sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin zəruri şərti iqtisadi azadlığın olmasından 
ibarət olsa da, bir sıra obyektiv və subyektiv şəraitlərdən asılı olaraq aqrar sahədə bu azadlıqlar 
məhdudlaşa bilər. Aqrar sahədə sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi azadlıqları dedikdə malik ol-
duqları maddi, maliyyə və insan kapitalından ibarət olan iqtisadi resurslardan necə istifadə etmək, 
habelə istehsal olunmuş bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları üzərində sərbəst surətdə sərəncam 
vermək azadlığı nəzərdə tutulur. Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif iqtisadi fəaliyyət sahələrində 
iqtisadi azadlıqlar sonsuz olmadığı kimi, aqrar sahədə bu azadlıqlar nisbətən məhduddur.  

Belə ki, bir tərəfdən kəndli təsərrüfatları torpaq, əsas istehsal fondlarını formalaşdıran maddi-
texniki resurslar, məhsuldar mal-qara, təsərrüfatdaxili tikililər və s. obyektlər üzərində mülkiyyət 
sahibliyinə malik olsalar da, istehsal olunan məhsulların istehlakçılara çatdırılmasına qədər olan 
və dəyər zəncirini formalaşdıran logistik fəaliyyətlər, emal və ticarət fəaliyyətlərində yeni dəyərin 
yaradılmasına adekvat olan mülkiyyət sahibliyinə malik deyildirlər.  Kəndli təsərrüfatları kapital 
resurslarından istifadə edərək məhsul istehsal etmək, xidmətlər göstərmək və sair iqtisadi fəaliy-
yətlərlə məşğul olmaqda  müstəqil olsalar da, daha çox gəlir əldə etmək imkanı yaradan bəzi aralıq 
və son məhsulların istehsalında iştirak edərək, tələb, təklif və qiymət kimi vacib bazar maxanizm-
lərindən yararlanaraq mənfəət normasından artıq gəlirdən istifadə edmək imkanlarından məhrum-
durlar.  
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Müxtəlif iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mövcud olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekt-
lərinin sayı 2020-ci ildə 316,4 min ədəd təşkil etmişdir ki, bunların da 3,3 mini, yaxud da 1,04%-ə 
qədəri kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq fəaliyyətlərinin payına düşür. Məşğul əha-
linin 38%-ə qədərinin kənd təsərrüfatı sahələrində cəmləşməsinə baxmayaraq, mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinin 32,8%-i ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrində yer almışdır 
ki, bu da məqbul sayıla bilməz. Bütün iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mövcud olan mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə 16,6% artdığı halda,  
kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq fəaliyyətləri üzrə müvafiq göstərici 2,3%-ə qədər 
azalmış, ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahələrində isə 22,3%-ə qədər artmışdır [4]. 

İstehsal fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələrində olduğu kimi, kənd təsərrüfatı istehsalının təşkilində  
də bazar iqtisadiyyatının ümumi qanunauyğunluqları fəaliyyət göstərir. Bu qanunauyğunluqların 
bir çoxu kənd təsərrüfatının özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq tətbiq olunur ki, bu da 
bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalı ilə emal, ticarət və infrastruktur fəaliyyəti sahələri 
arasındakı fərqləndirici cəhətlərlə izah olunur. Bazar iqtisadiyyatının tələb, təklif və rəqabət kimi 
əsas qanunauyğunluqları bitkiçiklik və heyvandarlıq məhsullarının satış bazarlarında tam rəqabətli 
şəraitlərdə həyata keçirilirsə, istehsal amillərini formalaşdıran maşınlar, avadanlıqlar, mexanizm-
lər, yanacaqlar, gübrələr və s. kimi istehsal amilləri bazarının fəaliyyəti isə inhisarçı bazar  olaraq 
fəaliyyət göstərməkdədir. Texniki bitkilər istehsalından əldə olunan pambıq, tütün, çay və s. məh-
sulların satış bazarı tək alıcının emal müəssisələrindən ibarət olduğu inhisarçı bazar, yəni manop-
soniya şəraitində fəaliyyət göstərməkdədirlər.  

Statistik məlumatların təhlilindən göründüyü kimi, torpaq üzərində isə mülkiyyət hüquqları 
qeyri-stabil olaraq dəyişikliyə məruz qalmaqdadır və fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının mülkiyyə-
tində olan torpaqların həcmi 2015-2021-ci illər ərzində 32 min hektardan 12 min hektara, yaxud 
da 62,5%-ə qədər azalmışdır. Bunun əksinə olaraq fərdi sahibkarlıq təsərrüfatları tərəfindən icarə-
yə götürülmüş torpaqların həcmi müqayisə olunan dövrdə 20 min hektardan 30 min hektara qədər 
artmışdır. Bu isə torpaqların inhisarlaşması ilə bağlı olaraq, istifadəcilərlə icarə münasibətlərinin 
yaranmasına şərait yaratmışdır. Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarına məxsus kənd təsərrüfatına yararlı 
torpaqların həcmində müşahidə olunan dəyişikliklər də 2019-cu ildən başlayaraq müəyyən 
artımlarla müşayiət olunmaqdadır (Şəkil 1).  

 

 
 

Şəkil 1. Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarına məxsus olan torpaq sahələri, ha. 
Bitkiçilik məhsulları istehsalının digər fərqləndirici cəhətlərindən biri isə ondan ibarətdir ki, 
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burada əsas istehsal vasitəsi kimi torpaqdan istifadə olunur. Pambıq, tütün, çay, texniki üzüm isteh-
salı ilə məşğul olan fərdi sahibkarlıq subyektləri istehsal etdikləri məhsulları müvafiq emal müəs-
sisələri üçün xammal olaraq satmağa məcburdurlar və satış bazarında tam müstəqil qərar qəbul 
etməkdən məhrumdurlar. Emal müəssisələrinin isə əldə etdikləri son və aralıq məhsuların isteh-
salında fərdi kəndli təsərrüfatları əsas iştirakçı olsalar da, satışdan əldə olunan yüksək gəlirlərdən 
məhrumdurlar. 

Digər bitkiçilik məhsulları ilə müqayisədə  texniki bitkilərin istehsalı 3-4 dəfə gəlirli olsa da, 
1990-2010-cu illər ərzində adı çəkilən texniki bitkilərin istehsalında baş verən kəskin azalmalar 
məhz gəlirlərdə yaranmış kəskin fərqlərlə əlaqədar olmuşdur. Bunun da təsirindən torpaqlardan 
istifadənin səmərəliliyi qeyri-stabil olaraq müşahidə olunmuşdur. 

 

  
 

Şəkil 2. Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının yararlı torpaqları və əkin sahələri, ha. 
 
Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadə dinamikası 

əsasən əkin yerlərinin istehsal məqsədləri üçün istifadəsinə əsaslanmaqla formalaşmaqdadır [5]. 
Torpaqların fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri müxtəllif iqtisadi rayonlarda fərqlidir ki, bu da fərqli 
maddi və maliyyə xərcləri tələb edərək müxtəlif istehsal məqsədləri üçün səmərəli hesab oluna 
bilər. Müxtəlif iqtisadi rayonlarda təbii-iqlim şəratiləri fərqlidir və buna uyğun olaraq müvafiq 
bitkiçilik məhsullarının istehsalına zərurət yaransa da, istehsala yaranan maraqlar müxtəlif böl-
gələrdə fəaliyyət göstərən emal, tədarük, satış və digər infrastruktur sahələri ilə qurulacaq təşkilati-
iqtisadi əlaqələrdən asılı olmaqdadır. İqtisadi rayonlar üzrə fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarına məx-
sus olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin ən çox hissəsi - 18,2%-ə qədəri Dağlıq Şirvan, 
13,9%-ə qədəri Mərkəzi Aran, 13,4%-ə qədəri Şirvan-Salyan, 10,5%-ə qədəri isə Gəncə-Daşkə-
sən,  iqtisadi rayonlarının payına düşür (Şəkil 3). Orta hesabla bir təsərrüfata düşən kənd təsərrüfa-
tına yararlı torpaq sahəsi 2021-ci ildə 45,6 hektar təşkil etmişdir və 2015-ci illə müqayisədə 1,3 
dəfə çoxdur ki, bu da fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının təmərküzləşmə səviyyəsinin artması ilə 
əlaqədardır. Bütün bunlara baxmayaraq, müqayisə olunan dövrdə ölkə üzrə satılmış bitkiçilik məh-
sullarının rentabelliyi artmamış, əksinə 37,8%-ə qədər azalmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında isə müvafiq göstərici 16,5% artaraq 224,6% təşkil etmişdir ki, bu da ölkə üzrə kənd təsərrü-
fatı istehsalının səmərəliliyinin artırılması üçün hələ də tam istifadə olunmamış torpaq, məhsuldar 
mal-qara və bu  kimi potensial resurs ehtiyatlarının olmasından xəbər verir [6].  
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Şəkil 3. İqtisadi rayonlar üzrə fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarına məxsus olan k/t-na yararlı 

torpaq sahələri, %. 
 
Bunlardan başqa kənd təsərrüfatında istehsal vasitəsi rolunda iştirak edən heyvanlar və bitkilər 

aləmi kimi canlı orqanizmlərdən qarşılıqlı əlaqədə və asılılıqda istifadə olunması tələb olunur. 
Heyvandarlıq məhsulları istehsalının ən fərqləndirici cəhətlərindən biri isə ondan ibarətdir ki, əsas 
istehsal vasitəsi kimi iribuynuzlu, xırdabuynuzlu və digər növ heyvan növlərindən və cinslərindən 
istifadə olunur. Bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalının hər ikisi bioloji qanunlar əsasın-
da fəaliyyət göstərir və inkişaf edir ki, bu da digər resurslardan istifadə zamanı fərqli tələbatlar 
formalaşdırır. Kənd təsərrüfatında təkrar istehsalın iqtisadi prosesləri canlı orqanizmlərin təbii in-
kişaf prosesi ilə üst-üstə düşdüyündən əmək və maliyyə resurslarından istifadə şəraitlərinə yeni 
tələblər irəli sürür və nəticədə əlavə xərclərə şərait yaranır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
böyük əraziləri əhatə etməklə müxtəlif təbii-iqlim şəraitlərində həyata keçirilir ki, bu da fərqli 
maddi, maliyyə və insan resurslarına tələbi artırır.  

Kənd təsərrüfatı istehsalında son nəticələr çox vaxt konkret təbii-iqlim şəraitindən asılı olduğu-
na görə, ayrı-ayrı iqtisadi rayonlarda istehsalın ərazi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınaraq yerləşdiril-
məsini tələb edir. Bu da fərdi sahibkarlar tərəfindən istehsalata yönəldilən maddi, maliyyə və insan 
resurslarının kəmiyyətinə və çeşidinə öz təsirini göstərərək, xərclərin miqdarına uyğun qərarların 
qəbul edilməsini zəruriləşdirir. Fərdi sahibkarlar tərəfindən kənd təsərrüfatı istehsalının iqtisadi 
rayonlar üzrə seçilməsi həm istehlakçıların coğrafı məskunlaşma şəraitlərinin, həm də əldə 
olunacaq məhsulların istehsalında istifadə olunacaq maddi-texniki və insan resursları ilə təmin 
olunması imkanlarının gözlənilməsini zəruri edir. 

Ölkədə fərdi sahibkarlıq subyektləri üzrə ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsullarının maya dəyəri 
göstəriciləri fərqli dəyişikliklərlə  müşayiət olunmaqdadır. 2015-ci il üzrə xam pambığın bir sent-
nerinin maya dəyəri dənli bitkilərin bir sentnerinin maya dəyərindən 3 dəfədən çox olduğu halda, 
2015-ci  ildə bu göstərici 1,6 dəfəyə qədər azalmışdır. Bununla yanaşı, südün hər sentnerinin maya 
dəyəri xam bambıqla müqayisədə 10%-ə qədər çox olmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 
33,4% çoxdur (Şəkil 4). Qeyd olunan bu məhsulların hər sentnerinin satış qiymətləri isə daha stabil 
artım dinamikası ilə müşahidə olunmuşdur. Dənli bitkilərin hər sentnerinin satış qiyməti 1,76 dəfə, 
xam pambığın hər sentnerinin satış qiyməti 1,61 dəfə  artdığı halda, südün hər sentnerinin satış 
qiyməti 1,3 dəfə artmışdır ki, bu da heyvandarlıq sahələrində aşağı gəlirliliklə müşahidə olunaraq, 
bu sahəyə göstərilən maliyyə dəstəyinin zəifliyi ilə əlaqələndirilə bilər (Şəkil 5).   

Naxçıvan Muxtar Respublikası, 0,4 Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu, 2,9

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu, 18,2 Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu, 10,5

Qarabağ iqtisadi rayonu, 8,5 Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu 10,2

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu, 8,2 Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu, 1,6

Mərkəzi Aran iqtisadi rayon, 13,9 Mil-Muğan iqtisadi rayonu, 7,2

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu, 3,2 Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu, 1,1

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu, 13,4
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Şəkil 4. Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatları üzrə maya dəyəri göstəriciləri. 
 

 
 

Şəkil 5. Fərdi sahibkarlıq təsərrüfatları tərəfindən satılan məhsulların qiyməti. 
 
Kənd təsərrüfatı istehsalında sahibkarlıq fəaliyyətinin vacib xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bu-

rada yaradılan məhsulların bir qismi ailə üzvlərinin və orada müzdla çalışanların son istehlakına, 
bir qismi isə təsərrüfatdaxili növbəti istehsal mərhələlərində istifadə olunur. Fərdi təsərrüfatlarda 
istehsal olunan taxılın, kartofun və tərəvəzlərin bir qismi toxum kimi, bitkiçilikdən alınan dən, ot 
və saman məhsuldar və işçi heyvanların yemlənməsi  üçün, iribuynuzlu və xırdabuynuzlu malqa-
radan alınan südün bir hissəsi buzovların yemlənməsi üçün, quşçuluqdan alınan yumurtanın bir 
qismi inqubasiyada istifadə üçün, təsərrüfatda yetişdirilən cavan mai-qaranın bir hissəsi isə  məh-
suldar mal-qaranın baş sayının bərpa olunması üçün istifadə edilir. Bütün bunlar təsərrüfatlarda 
istifadə olunan əsas və dövriyyə fondlarının formalaşdırılmasına şərait yaradır ki, bunun üçün isə 
əlavə material və maliyyə resursları  tələb edərək, əmtəə məhsullarının satış qiymətləri vasitəsi 
kompensasiya edilməkdədir.   

Digər tərəfdən fərdi sahibkarlıq subyektləri kənd təsərrüfatı istehsalı üçün müxtəlif tikililərin, 
mal-qara üçün tövlələr, yem, toxum və əkin materialları saxlamaq üçün anbarlar və soyuducu ka-
meraların əldə olunması üçün əlavə xərclər tələb olunur. Bu xərclərin qarşılanması üçün isə təsər-
rüfat subyektləri qısa və uzunmüddətli borc vəsaitlərindən istifadə etmək məcburiyyətində qalaraq, 
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əlavə gəlir mənbələri axtarışında olmaqdadırlar. Gəlir əldə etməyin isə yeganə yolu istehsal 
məhsullarına çevik topdan və pərakəndə satış qiymətləri tətbiq etməklə, maliyyə mənbələrindən 
qənaətlə və səmərəli yararlanmaq tələb olunur. 

Kənd təsərrüfatı istehsalı mövsümiliyi ilə diqqəti cəlb edir ki, bu da istehsalın təşkilinə, texniki 
avadanlıqlardan, maşın və mexanizmlərdən intensiv istifadə edilməsinə, əmək və maliyyə resurs-
larından səmərəli istifadə olunmasına və son hesabda bütövlükdə bu sahənin səmərəliliyinə mənfi 
təsir göstərir. Bununla əlaqədar olaraq, nəticədə kənd təsərrüfatı istehsalında əməyin ixtisaslaşma 
səviyyəsi aşağı düşür, emal sənаyеsi, xidmətlər, ticarət  və digər infrastruktur fəaliyyətləri ilə əla-
qələr  zəifləyir. Kənd təsərrüfatında torpaq, əmək və material resurslarından rasional istifadə etmək 
məqsədilə bitkiçilik ilə heyvandarlıq sahələrinin optimal əlaqələndirilməsi iqtisadi rayonların 
ənənəvi istehsal fəaliyyətlərinə uyğun olaraq, ardıcıl inkişaf etdirilməli və buna müvafiq olaraq 
konkret ərazilərdə spesifik şəraitlər nəzərə alınmalı, yardımçı təsərrüfatların inkişaf etdirilməsinə 
şərait yaradılmalıdır.  

 

Nəticə 
Müxtəlif fəaliyyət sahələrindən fərqli olaraq, kənd təsərrüfatı istehsalıda mövcud olan təşkilati-

iqtisadi xüsusiyyətlər fərdi sahibkarlıq subyektlərinin maddi-texniki bazasının formalaşması və 
təchizatında,  bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalının təşkili və idarə olunmasında, isteh-
sal resurslarından səmərəli istifadə olunmasında nəzərə alınmalı və dəyişən şərtlərdən asılı olaraq 
daima təkmilləşdirilməlidir. Kənd təsərrüfаtındа əmtəə istеhsаlının inkişаfı bаzаr münаsibətlərinin 
zəruriliyini və özünəməxsus tənzimləmə mеtоdlаrını оrtаyа qoymaqdadır ki, bu da   məhsul istеh-
sаlçılаrı ilə aralıq və son istеhlаkçılаr аrаsındа əmtəə istеhsаlı və tədаvülü qаnununа əsаslаnmaqla 
mübadilə olunur. Mübadilə prosesində bаzаr istеhsаlçılаrlа istеhlаkçılаr аrаsındа sistеmli qаydаdа 
fəаliyyət göstərsə də, istehsal amilləri bazarında dövlət təchizat orqanları vasitəsi ilə tənzimlənərək 
aparıcı rol oynamaqdadır. 
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Региональная характеристика организации производственного 
предпринимательства в сельскохозяйственной сфере 

 

Резюме 
Цель исследования - рассмотреть систему отношений по поводу особенностей эконо-

мической деятельности производства в аграрной сфере, исходя из теоретических взглядов 
экономических школ на предпринимательскую деятельность и определить организацион-
но-экономические и региональные особенности производственного предпринимательства.  

Методология исследования - основана на использовании таких методов исследования, 
как сравнительный анализ, индукция, дедукция, графико-исторический подход, обобщение 
на основе теоретических взглядов на предпринимательскую деятельность в аграрной сфере, 
нормативно-правовой базы национальных программ развития.  
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Прикладное значение исследования - состоит в изучении научно-практических аспек-
тов предпринимательской деятельности в аграрной сфере, моделировании хозяйственной 
деятельности в сфере производственного предпринимательства в современном времени, 
сбалансировании экстенсивного воспроизводства. 

Результаты исследования - существование организационно-экономической особеннос-
ти предпринимательской деятельности в сельскохозяйственном производстве, формирова-
ние и обеспечение материально-технической базы индивидуальных субъектов предпри-
нимательства, организация и управление производством продукции растениеводства и жи-
вотноводства, эффективное использование ресурсов производства и изменяющихся в за-
висимости от него условий, которое состоит в постоянном совершенствовании структуры 
производства, получении заключений по государственному регулированию рынка факто-
ров производства. 

Оригинальность и научная новизна исследования - с точки зрения последовательного 
и корректного использования теоретических источников, статистических данных и ана-
литических материалов результаты исследования являются оригинальными, асоображения 
по использованию экономических механизмов, влияющих на региональные особенности 
развития производственного предпринимательства в аграрной сфере носят характер 
научной новизны. 

Ключевые слова: производственное предпринимательство, индивидуальное предпри-
нимательство, промежуточный и конечный продукт, рыночные механизмы, государ-
ственные механизмы. 
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Regional characteristics of the organization of manufacturing entrepreneurship in the 
agricultural sphere 

 

Summary 
The purpose of the study-is to consider the system of relations regarding the features of the 

economic activity of production in the agrarian sector, based on the theoretical views of economic 
schools on entrepreneurial activity, and to determine the organizational, economic and regional 
features of industrial entrepreneurship. 

The research methodology-is based on the use of such research methods as comparative analy-
sis, induction, deduction, graphic-historical approach, generalization based on theoretical views 
on entrepreneurial activity in the agricultural sector, the legal framework of national development 
programs. 

The applied importance of the research is to study-the scientific and practical aspects of 
entrepreneurial activity in the agricultural sector, modeling economic activity in the field of 
industrial entrepreneurship in modern times, and balancing extensive reproduction. 

The results of the study-are the existing organizational and economic features of entrepre-
neurial activity in agricultural production, the formation and provision of the material and technical 
base of individual business entities, the organization and management of the production of crop 
and livestock products, the efficient use of production resources and conditions that change 
depending on it, which consists in a constant improving the structure of production, obtaining 
opinions on state regulation of the market for factors of production. 

The originality and scientific novelty of the study - in terms of the consistent and correct use 
of theoretical sources, statistical data and analytical materials, the results of the study are original, 
considerations for the use of economic mechanisms that affect regional features of the develop-
ment of industrial entrepreneurship in the agricultural sector are of scientific novelty. 

Key words: industrial entrepreneurship, individual entrepreneurship, intermediate and final 
product, market mechanisms, government mechanisms. 
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AQRAR SAHƏDƏ İSTEHSAL RESURSLARI BAZARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 
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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının təmin edilməsi və fermerlərin 
gəlirlərinin artırılması məqsədilə təsərrüfatların istehsal ehtiyatları ilə təminatına təsir edəcək is-
tehsal resursları bazarının Azərbaycanda mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi və onun təkmilləşdiril-
məsi istiqamətlərini müəyyən etməkdir.  

Tədqiqatın metodologiyası - Azərbaycanda kənd təsərrüfatı üçün mühüm olan resurslar baza-
rının formalaşması və inkişafı istiqamətində müşahidə, statistik təhlil, ümumiləşdirmə, analitik 
təhlil və müqayisə metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Azərbaycanın kənd təsərrüfatında torpaq bazarı, əmək bazarı, 
maddi-texniki resurslar bazarı və informasiya bazarı vasitəsilə təchizatın təkmilləşdirilməsi istiqa-
mətlərində verilən təklif və tövsiyələrdən kənd təsərrüfatı sahələri üzrə proqramların hazırlanma-
sında və tədbirlər planının müəyyən edilməsində istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynayan is-
tehsal resursları bazarının mövcud vəziyyətinin müasir tələblərə cavab vermədiyi müəyyən edilmiş 
və bu səbəbdən istehsal resurslarından səmərəli istifadə səviyyəsinin aşağı olduğu aşkar edilmişdir. 
Məhz bu baxımdan istehsal resursları bazarını əhatə edən maliyyə, torpaq, əmək, texniki resurslar 
və informasiya bazarlarının kənd təsərrüfatını səmərəli təchiz etməsi üçün, onların fəaliyyətlərinin 
genişləndirlməsi və təkmilləşdirilməsi tələb olunur. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Kənd təsərrüfatı sahəsinin spesifikliyi, məhsul isteh-
salında və satışında yaranan problemlər, son vaxtlarda baş verən qiymət artımları, artan risklər və 
digər amillər istehsal resursları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Tədqiqatda 
istehsal resursları bazarının ayrı-ayrı sahələri üzrə fəaliyyətinin tənzimlənməsini şərtləndirən amil-
lər müəyyən edilmişdir.  

Açar sözlər: istehsal, resurs, bazar, kənd təsərrüfatı, torpaq, əmək, informasiya, inkişaf, 
iqtisadiyyat.  

 
Giriş 

Azərbaycanda son illərdə kənd təsərrüfatının intensivləşməsi əsasən təbii ehtiyatların və eko-
sistem xidmətlərinin idarə edilməsinə əsaslanan və sovxoz-kolxoz sisteminə mənsub olan ənənəvi 
əkinçilik sistemindən fərqli olaraq müasir biokimyəvi texnologiya və mühəndislik texnologiyası-
nın məhsul istehsalına tətbiqinə keçidi təcəssüm etdirir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını 
həyata keçirən təsərrüfatlarda məhsuldarlığın aşağı olmasının əsas səbəblərindən biri təchizatın 
zəif olması və təchizat zəncirinin düzgün idarə edilməsi strategiyasının olmaması ilə bağlıdır. 
Bazar münasibətlərinin inkişaf etdiyi şəraitdə istehsalın davamlı inkişafının təmin edilməsində iki 
bərabər formada əhəmiyyət kəsb edən komponenti aşağıdakı kimi ayırmaq olar:  

1. bütün səviyyələrdə kənd təsərrüfatı istehsalçıları və alıcıları üçün sərbəst bazar təminatına; 
2. tələb - təklifin optimal balansının müəyyən edilməsi və bazar münasibətlərinin tənzimlən-

məsi üçün tətbiq olunan iqtisadi mexanizmlərə.  
Bazar infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına və inkişafına 

birbaşa təsir edir. Bazar iştirakçılarının fəaliyyətinin tənzimlənməsində əsas məqsəd onları səmə-
rəli fəaliyyətə və ekoloji təmiz istehsala yönəltməkdir. 
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Kənd təsərrüfatının iqtisadi səmərəliliyi əsasən istehsalın intensivliyi səviyyəsindən asılıdır. İn-
diki şəraitdə resurslara qənaət edən və intensiv inkişafı təmin edən istehsal texnologiyalarının isti-
fadəsi, elmi cəhətdən əsaslı əkin dövriyyəsinin tətbiqi və inkişafı, heyvandarlıqda seleksiya və 
damazlıq işinin yaxşılaşdırılması, yüksək perspektivli məhsul verən toxum istehsalı, səmərəli bitki 
növləri və yüksək məhsuldar cins heyvandarlıq sahələri, mineral və üzvi gübrələrlə təminat, 
herbisidlərin və bitkilərin mühafizəsi vasitələrindən ekoloji mühitə zərər vermədən optimal doza-
larının tətbiqi, heyvandarlığın yem bazasının möhkəmləndirilməsi və s. istehsalın intensivləşmə-
sinin ən vacib sahələri hesab olunur. 

Kənd təsərrüfatında mühüm məsələlərdən biri də istehsalçıların gəlirlərinin artırılması və bu 
sahədə muzdlu çalışanların yüksək ödənişli iş üçün motivasiyasıdır ki, bu da təsərrüfatların gəlir-
lərinin səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Yəni, bazar iqtisadiyyatı şəraitində əldə edilən mənfəət, muzd-
lu işçilərə ödənilən əməkhaqqı, işçinin və ailəsinin lazımi maddi və mənəvi ehtiyaclarının ödənmə-
sinə və əmək ehtiyatlarının genişləndirilməsi üçün şərait yaratmasına imkan verən əməyin qiyməti 
əsasında formalaşmalıdır. 

Aqrar sahənin səmərəli inkişaf etməsi və istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması torpaq və 
əmək bazarının, digər istehsal resursları ilə təsərrüfatları təmin edən xidmətlər bazarının inkişaf 
etdirilməsi, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə zəmanət verilməsi və resurslar bazarının idarəedil-
məsinin təkmilləşdirilməsi olduqca aktual məsələlərdəndir. Təsərrüfatlarda innovativ texnologi-
yalara üstünlük verməklə istehsal proseslərinin müasir texnikalarla, keyfiyyətli resurslarla təminatı 
ixrac potensialını artırmağa, ixrac coğrafiyasını genişləndirməyə və rəqabətqabiliyyətli məhsul 
istehsal etməyə imkan verir. 

Aqrar islahatların başlanmasından tədqiqat dövrünə (2022) qədər Azərbaycanda kənd təsərrü-
fatı istehsalı və kəndlərin inkişafı sahəsində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bununla bəra-
bər, ölkədə və dünyada ərzaq məhsullarına olan tələbatın artan trendlə davam etməsi, ərzaq və 
kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin artması, şəhərləşmə və sənayeləşmənin təbii qaynaq-
lar uğrunda rəqabət və şəhərlə kənd yerlərində əldə edilən gəlirlər arasında yaranan fərqlər də daxil 
olmaqla kənd təsərrüfatı sektoru böyük problemlərlə üzləşir. Bu fonda tək Azərbaycanda yox, bir 
çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə aqrar sektora investisiyalar yenidən prioritet halına gəlmişdir.  

Aqrar sahədə yaranan aqroparklar qida, ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükünü ar-
tırmaq üçün müxtəlif təsərrüfat formalarının mütəşəkkil şəkildə çalışdığı dəyişən bir quruluşa uy-
ğunlaşmalıdır. Bunun üçün anbarlar, nəqliyyat, qablaşdırma, saxlama və s. xidmətlərin təsnifat və 
keyfiyyətinə nəzarətin fərqli bir üsulu tələb olunur. Bu da müvafiq olaraq istehsal resursları ba-
zarının inkişafından və təsərrüfatların təminat səviyyəsindən asılıdır.  

Kənd təsərrüfatında resurslar bazarının potensialı və ondan istifadənin mövcud vəziyyəti 
Kənd təsərrüfatında iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi istehsalın əsasını təşkil edən resursla-

rın əldə edilməsi qiymətindən və onlardan istifadə səviyyəsindən asılıdır. Bazar iqtisadiyyatı şə-
raitində aqrar sahədə resurslar bazarının tənzimlənməsi və onun təminat səviyyəsi aktual olmaqla 
bərabər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

İqtisadi nəzəriyyə dərsliyində qeyd edildiyi kimi inkişaf etmiş bazar sistemi çox mürəkkəb və 
zəngin quruluşa malikdir. Müasir bazar münasibətləri şəraitində bazarın ən vacib quruluşların-
dan biri onun obyektlərinin iqtisadi təyinatına görə bir-birindən fərqləndirilməsi nəticəsində ya-
ranır və özünə aşağıdakıları daxil edir: istehlak şeyləri bazarı, əmək bazarı, elmi-texniki yeniliklər 
bazarı və s. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu bazarların hər birinin həm ayrılıqda normal 
fəaliyyəti, həm də onların səmərəli qarşılıqlı əlaqəsi inkişaf etmiş bazar infrastrukturu şəraitində 
mövcud olur və onun vasitəsilə həyata keçirilir [8. s, 210-211]. 

Göründüyü kimi, bazar infrastrukturunu təşkil edən müxtəlif istehsal və istehlak resursları 
bazarları fərqli yerlərdə fərqli şəkildə fəaliyyət göstərsələr də ümumilikdə bazar infrastrukturunu 
təşkil edir və onlar arasında qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur. Digər tərəfdən iqtisadiyyatın fərqli 
sahələrinin təchizatında mühüm rol oynayan bazarların mövcudluğu və yeni bazarların meydana 
çıxması (informasiya bazarı) ümumi iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin etmiş olur və bazar  
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infrastrukturunu daha da genişləndirir.  
Aqrar sahədə istehsal resursları bazarı aşağıdakı kimi formalaşmışdır: 
- torpaq bazarı; 
- əmək bazarı; 
- informasiya bazarı; 
- maddi-texniki resurslar bazarı. 
Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri bitkiçilik sahəsidir. Bitkiçilik sahəsi əhalini ərzaqla, 

heyvandarlığı yemlə və sənayeni xammalla təmin edir, daha doğrusu kənd təsərrüfatının özəyini 
təşkil edir. Bitkiçiliyin inkişaf etdirilməsi ilk novbədə torpaq resurslarından səmərəli istifadədən 
və onun münbitliyinin qorunmasından asılıdır. Kənd təsərrüfatında resurs deyəndə ilk növbədə 
məhdud olan, qorunması vacib olan və artırılması və ya genişlənməsi mümkün olmayan torpaq 
resursları önə çəkilir. Bu isə torpaq ehtiyatlarından daha səmərəli və rasional istifadənin zərurili-
yini diktə edir. Azərbaycanda əkin sahələri geniş olmadığından onun qorunması əsas prioritet mə-
sələlərdən biri hesab olunur. Kənd təsərrüfatı üçün istifadə olunan torpaq sahələri kənd təsərrü-
fatına yararlı torpaq sahəsinin 2020-ci ildə 50.7%-ni təşkil etmişdir və bu göstərici 2015-ci illə 
müqayisədə 3.7% bəndi aşağıdır. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların təyinatı üzrə bölgüsü 
cədvəl 1-də verilmişdir. 

 
Cədvəl 1. 

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar, ilin axırına* 
 

 

Mənbə: stat.gov.az 
 
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasında torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə-

nin təmin edilməsini nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, 2015-2020-ci illərdə orta hesabla öl-
kədə kənd təsərrüfatına yararlı ümumi torpaq sahəsi 4776.6 min hektar və əkin sahələri isə 2011.8 
min hektar təşkil etmişdir. Qeyd edilən illər ərzində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri 10.3 
min hektar, əkin yeri isə 147.7 min hektar artırılmışdır. Bu tendensiya kənd təsərrüfatı torpaqları-
nın əkin sahəsinin artması fonunda baş verir və bununla da onların daha dolğun və səmərəli məq-
sədli istifadəsinin təmin edilməsi əsas məsələlərdən biri hesab olunur. Biçənək və örüş-otlaq sa-
hələrinin payının 2015-ci ildəki 54.4%-dən 2020-ci ildə 50.6%-ə enməsi, müəyyən kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalı ilə məşğul olan iri təsərrüfatların bitkiçilik sahəsindəki istehsal imkanlarının 
genişləndirilməsi ilə əlaqədardır. Müqayisə olunan illər ərzində iribuynuzlu mal-qaranın sayı 
1.7%, qoyun və keçilərin sayı isə 6.4% azalmışdır. Lakin baş verən azalmaya baxmayaraq 
innovativ inkişafa diqqətin artırılması əsas heyvandarlıq məhsullarının artmasına səbəb olmuşdur. 
Belə ki, 2015-ci illə müqayisədə 2020-ci ildə ət istehsalı 15.9%, süd istehsalı 13.9% və yumurta 
istehsalı isə 22.8% artmışdır. Bu isə resurs ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə müsbət 
dəyişiliklərin olduğunu göstərir. 

Torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsində torpaq bazarının formalaşmasının xüsusi 
əhəmiyyəti vardır. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasında torpaq bazarının təşkilinin və torpaq 

İllər 
Kənd təsərrüfatına 
yararlı torpaqlar 

o cümlədən 

Əkin 
yeri 

Dincə qoyulmuş 
torpaqlar 

Çoxillik 
əkmələr 

Biçənək və örüş-
otlaq sahələri 

2015 4769.8 1897.5 40.2 237.0 2595.1 
2016 4772.9 1959.1 39.8 241.1 2532.9 
2017 4777.5 2054.7 39.8 246.8 2436.2 
2018 4779.5 2057.9 40.0 255.0 2426.6 
2019 4779.7 2056.5 39.5 260.3 2423.4 
2020 4780.1 2045.2 39.2 272.7 2423.0 
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bazarında iqtisadi və hüquqi münasibətlərin tənzimlənməsi üçün “Torpaq bazarı haqqında” 7 may 
1999-cu il 665-IQ № -li Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minmişdir. 

Ölkədə kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafı baxımından əsas istehsal vasitəsi olan 
torpaqdan dayanıqlı istifadə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Torpaq resurslarından dayanıqlı istifadə 
özündə iqtisadi, sosial və ekoloji aspektlərin vəhdətini əks etdirir. Yəni torpaqlardan istifadə 
zamanı iqtisadi səmərəliliklə yanaşı kənd yerlərində məşğulluq, gəlir, ərzaq təhlükəsizliyi, həyat 
səviyyəsi kimi sosial məsələlər və ətraf mühitin qorunması prinsipləri də daim diqqət mərkəzində 
saxlanmalıdır. Qeyd edilən yanaşmanın təmin edilməsi üçün torpaqların konsolidasiyası mühüm 
rol oynayır. 

Cədvəl 2-də verilən FAO-nun statistik məlumatlarından göründüyü kimi, Azərbaycanın əkin 
sahəsi Gürcüstan, Qazaxıstan və Çin istisna olmaqla cədvəldə verilən ölkələr arasında ən az sahəyə 
malik olmasına baxmayaraq kənd təsərrüfatında çalışanların sayına görə Azərbaycan öndə gedir. 
Aparılan hesablamalar göstərir ki, 2019-cu ildə kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq sahəsinə 
yönəldilən kreditə görə 1 hektar əkin sahəsinə düşən kreditin məbləği 152.5 manat təşkil etmişdir 
ki, bu da Ukrayna, Qazaxıstan, Gürcüstan və Türkiyədən çox olsa da cədvəldə verilən digər ölkə-
lərdən 8-9 dəfə aşağıdır. 

İqtisadiyyatın hər bir sahəsində, o cümlədən kənd təsərrüfatında istənilən istehsal proqramının 
həyata keçirilməsi təkcə istehsal vasitələrinin deyil, həm də işçi qüvvəsinin mövcudluğundan və 
əmək ehtiyatlarının tamlığından asılıdır. Çünki əmək ehtiyatları olmadan heç bir sahədə bəşəriyyət 
üçün maddi və mənəvi nemətlər yaratmaq mümkün deyildir. Əmək ehtiyatlarının tamlığı dedikdə 
tələb olunan sahələr üzrə peşəkar kadrların mövcudluğu başa düşülür. Əmək ehtiyatları kənd 
təsərrüfatı istehsalının inkişafında ən vacib amildir. Aqrar sahə peşəkar mütəxəssis və işçi qüvvəsi 
ilə nə qədər yaxşı təmin olunarsa və onlardan nə qədər səmərəli istifadə edilərsə, bir o qədər ucuz 
məhsul alınar və nəticədə torpaqdan daha səmərəli istifadə olunar və bu da aqrar iqtisadiyyatın 
yüksəldilməsinə təsir edər. Ümumilikdə iqtisadiyyatın iqtisadi vəzifəsi əməyin düzgün təşkili, 
əmək məhsuldarlığının artırılması yolu ilə əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməkdir. 

İstehsal resursları bazarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 
Kənd təsərrüfatının davamlı inkişafının təmin edilməsi və fermerlərin fəaliyyətinin stimullaş-

dırılması məqsədilə hazırlanan inkişaf strategiyaları kənd təsərrüfatı sektorunda məhsuldarlığın 
artırılmasını və milli, regional və qlobal bazarlara daha yaxşı çıxışı tələb edir. Bununla belə, möv-
cud bazar siyasətlərində və idarəetmə sistemlərində tam istifadə olunmayan məhsul növləri üzrə 
məhsuldarlığın əlavə artım potensialı mövcuddur. Bu potensialdan istifadə etmək istər birbaşa, 
istər bazar qiymətləri və əmək bazarı vasitəsilə kənd yerlərində ciddi problemlərlə üzləşən ailə-
kəndli və ev təsərrüfatları üçün şəraiti yaxşılaşdıra bilər. 

Kənd təsərrüfatının istehsal potensialı müxtəlifdir və bu təbii resurslardan, coğrafi mövqedən, 
iqtisadiyyatın digər sahələri ilə əlaqədən və əhalinin həyat səviyyəsini əks etdirən sosial göstərici-
lərdən asılıdır. Bununla belə, son onilliklər ərzində kənd təsərrüfatı sektorunda davamlı inkişaf 
səviyyəsinə nail olmaq üçün gözlənilən nəticələrin əldə edilməməsinə sosial və təbii kapitalın 
inkişafına investisiyaların kifayət qədər olmaması da ciddi təsir etməkdədir. 

Torpaq kapital və əmək ilə birlikdə ənənəvi olaraq ümumi iqtisadiyyat kontekstində qeyd olu-
nan və fərqlənən üç klassik istehsal amilindən biridir. Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatında istifadəsiz 
torpaqdan və ona daimi qoyulmuş kapitaldan ibarət olduqda, bu amil torpaq kapitalı adlanır. Tor-
paq kapitalı və onun daxilində torpağın istehsal amillərinin sabit və dəyişən xərclərə uyğun olaraq 
təsnifatına görə qısa müddətdə sabit amil hesab edilir.  

Kənd təsərrüfatının inkişafına mühüm təsir edən amillər resurslar bazarının formalaşması və 
inkişafı ilə bağlıdır. Torpaq bazarının formalaşması əsasən torpağın düzgün qiymətləndirilməsin-
dən və bunu müəyyən edən göstəricilərdən asılıdır. Müəyyən edilmiş indikatorlara uyğun olaraq 
sorğular aparmaqla torpaqları qiymətləndirmək mümkündür. Sorğu bizə orta torpaq qiymətləri və 
indekslərinin regional əsasda işlənməsi yolu ilə torpaq bazarının ümumi tendensiyasının ətraflı 
xülasəsini təqdim etməyə imkan verir. Beləliklə, əldə edilən dəyərlər torpaq bazarında gedən  
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təkamülün göstəricisi hesab edilir. Torpaq dəyərlərinin ərazi məlumat bazasını yaratmaqla torpaq 
bazarının səmərəli fəaliyyəti təmin edilir. 

A.H.Vəliyev qeyd edir ki, torpaq bazarında qiymətlər əqdlərin növündən, satış formasından, 
satış obyektinin təyinatından, hüquqi statusundan və rejimindən, torpaqların normativ qiymətin-
dən, bazarın vəziyyətindən, həmçinin bazardakı tələb-təklifdən asılı olaraq formalaşır [7, s. 292]. 

Qeyd edək ki, yuxarıda qeyd edilənlərlə bərabər, kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi 
üçün istifadə olunan torpaqların qiymətləri qeyd edildiyindən fərqli olaraq müəyyən edilir. Yəni, 
torpaqların orta qiymətlərinin və nəticədə illik dəyişikliklər baş verməsi səbəbindən təxmini qiy-
mətlərə nail olmaqla müxtəlif kateqoriyalı bitkilər üçün torpaq dəyərləri müəyyən edilir və nəticə-
də yerli şəraitin xüsusiyyətlərinə görə tamamilə fərqli qiymətlər alınır. Yəni torpaq (dəmyə / suva-
rılan, münbitlik dərəcəsi, torpaq çevrilmələrinə həssaslıq) indeksləri müəyyən edilir və qiymətlən-
dirmə aparılır. Torpağın qiymətləndirilməsi zamanı onun relyefindən, suvarılan sahələrin suvarıl-
ması imkanlarından, çoxillik əkmələrin növündən asılı olaraq çoxillik əkmələr altında olması, 
qrunt suları təhlükəsi (şorlaşma) kimi göstəricilərdən istifadə etməklə məlumat bankının yaradıl-
ması torpaq bazarının inkişafını stimullaşdıra bilər. 

Resurslar bazarının bir qolunu da əmək bazarı təşkil edir. Aqrar sahəni əhatə edən əmək bazarı 
bir çox kritik məsələləri ortaya qoyur ki, burada kənd təsərrüfatı sahəsində qanunvericilik bazası 
olmasına baxmayaraq, kiçik istehsalçıların və ailə-kəndli təsərrüfatlarının və istehlakçılarının hü-
quqlarının səmərəli müdafiəsi istiqamətində tam səmərəli fəaliyyət mexanizmi görünmür. Aparılan 
müşahidələr göstərir ki, ölkəmizdə intensiv olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusən də meyvə və 
tərəvəz məhsulları istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfatlarda (istixanalarda) aşağı ixtisaslı muzdlu işçi 
qüvvəsi geniş şəkildə istifadə olunur. Böyük təsərrüfatlarda peşəkar kadrlara və mütəxəssislərə olan 
ehtiyac (aqronom, baytar həkim) yerli əmək bazarı hesabına demək olar ki, ödənilmir.  

İqtisadçı alim İ.H.İbrahimov öz tədqiqatlarında qeyd edir ki, insan kapitalının formalaşması və 
inkişafında birbaşa iştirak edən ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması və yeni biliklərin yayılması, 
tətbiqi və ötürülməsi zəruri şərtlər hesab edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ali təhsil müəssisə-
lərində yetişdirilən mütəxəssislər ölkənin milli iqtisadiyyatının və dövlətin idarə olunmasında 
mühüm rol oynayırlar [6, s. 153-154]. 

Qeyd edildiyi kimi, bacarıqlı, peşəkar mütəxəssislərin, kadrların hazırlanması ölkənin hərtərəfli 
inkişafının əsas amilidir. Məhz bu baxımdan ölkədə gənclərin məşğulluğu məsələsi və bu səbəb-
dən yarana biləcək nəticələr bütün qərar qəbuletmə səviyyələrində narahatlıq doğurur. Həqiqətən 
də, iqlim böhranları və kənd təsərrüfatının hazırkı məhsuldarlığının aşağı olması, sektorun gəncləri 
adekvat işlə təmin etmək imkanlarına mane olan ciddi problemlər yaradır. Ölkədə gənclərin məş-
ğulluğunun təşviqi üçün peşə təhsilli məktəblərin, agentliklərin (TKTA) fəaliyyətinin genişlənmə-
si, onların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi əmək bazarının tələbə uyğun inkişafını təmin et-
məyə imkan versə də bu istiqamətdə kifayət qədər addım atılmamışdır. Həm də təsərrüfatların çox 
kiçik olması aqrar sahədə əmək bazarı resurslarından davamlı olaraq istifadəni məhdudlaşdırır. 
Aqrar sahəni əhatə edən əmək bazarının zəif inkişafının bir səbəbi də müasir texnologiyaların 
mövcudluğu şəraitində kənd təsərrüfatının işçi qüvvəsi ilə həddən artıq yüklənməsidir (36%). Bu 
demək olar ki, inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə ortalama 33% bəndi yüksəkdir. 

İqtisadiyyatda artım baş verirsə bu özünü məşğulluğun və məhsuldarlığın artırılması ilə xarak-
terizə olunaraq göstərə bilər. Yəni iqtisadi artım gəlirli məşğulluğun artırılması üçün ilkin şərtdir, 
eyni zamanda, məşğulluğun və əmək məhsuldarlığının artmasının birgə nəticəsidir. Nəticədə, iqti-
sadi artım tempini məşğulluğun və əmək məhsuldarlığının artımının birgə inkişafı müəyyən edir 
desək, yanılmarıq. İqtisadi artımın gəlirli iş yerlərinin yaradılmasına təsiri təkcə artım tempindən 
deyil, həm də artımın gəlirli iş yerlərinə çevrilməsinin səmərəliliyindən asılıdır. Bununla belə, so-
nuncular artımın sektoral tərkibi və hər bir sektor daxilində artımın kapital/əmək intensivliyi kimi 
bir sıra amillərdən asılıdır. Adətən iqtisadi artım yeni iş yerlərinin açılmasını, həm məhsuldarlığı, 
həm də məşğulluqdan əldə olunan gəlirlərin artırılmasını şərtləndirir. Əgər sadəcə iş yeri açılırsa, 
əlavə məşğulluq təşkil olunursa və məhsuldarlıq aşağı olursa o zaman iqtisadi artım baş verməyə 
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bilər və belə artım davamlı ola bilməz. Odur ki, əmək bazarının inkişafı, işləyənlərin peşəkarlığının 
artırılması iqtisadi artıma təsir edən əsas amillər hesab olunur.  

Resurslar bazarının digər qolunu maddi-texniki resurslar bazarı təşkil edir. Maddi-texniki re-
surslar bazarı kənd təsərrüfatının əsas və dövriyyə vəsaitləri ilə təmin edilməsində mühüm rol 
oynayır. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əsas və dövriyyə resurslarına 
əlçatanlığı dövlət tərəfindən görülən stimullaşdırıcı tədbirlər nəticəsində təmin edilmişdir. Lakin 
təsərrüfatların gəlirlərinin aşağı olması onların sərbəst şəkildə əsas və dövriyyə resurslarını əldə 
etməyə imkan vermir. Digər tərəfdən maddi-texniki resurslar bazarında təklif olunan innovativ 
texnologiyalardan istifadə səviyyəsi aşağı düşür ki, bu da məhsuldarlığın azalmasına, rəqabət 
qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olmaqla iqtisadi artıma mənfi təsir edir.  

İ.H.İbrahimovun qeyd etdiyi kimi kənd təsərrüfatında maddi-texniki ehtiyatlar bazarı forma-
laşdırılarkən bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalı üçün zəruri olan əsas və dövriyyə 
vasitələri ilə təmin olunma vəziyyəti nəzərə alınır. Bu hər bir sahənin tələbatı və istehsala təsir 
edən amillərdən asılı olaraq dəyişməsilə əlaqədardır. Aqrar bazarın tərkib hissəsi kimi maddi-
texniki resurslar bazarının formalaşdırılması respublikada məhsuldar qüvvələrin inkişafının yeni 
keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verməsi ilə səciyyələnir [5, s. 271]. 

İnformasiya bazarının inkişafı son illərdə kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm əhəmiyyətə 
malik olmaqla bərabər prioritet sahəyə çevrilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənaye-
sinin mürəkkəbliyi artdıqca və bazarlar sərhədləri aşdıqca, biznes qərarı qəbul edənlər daha çox 
və daha yaxşı bazar məlumatlarına ehtiyac duyurlar. 

Kənd təsərrüfatını əhatə edən informasiya bazarı məlumatı əslində kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın və xidmətlərinin istehsalı və satışı ilə məşğul olan müştərilərin tələblərini ödəmək üçün lazım 
olan bütün məlumatlara aiddir. Buna görə də bazar məlumatları təkcə təklif baxımından deyil, həm 
də tələb baxımından qərar qəbul edənlər və qərar qəbul etmək üçün vaxtında məlumat almalı olan 
istehlakçılar üçün də vacibdir. İnformasiya bazarının inkişafı satınalma zamanı daha yaxşı qərarlar 
qəbul etmək imkanı yaradır.Onu da qeyd edək ki, bazar məlumatları mövcud müxtəlif variantlar 
haqqında daha yaxşı məlumatlı olan alıcılar və satıcılar arasında aparılan əməliyyatlarda şəffaflığa 
imkan verir. Digər tərəfdən hər bir iştirakçı marketinq zəncirinin onları maraqlandıran hissəsi 
haqqında məlumatları idarə edir.  

 
Nəticə 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların alqı-satqısı 
müvafiq normativ-hüquqi sənədlər əsasında həyata keçirilməsinə baxmayaraq sənədləşmə xeyli 
vaxt itkisinə səbəb olur. Torpaqların satışı zamanı qiymətlər yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq müəy-
yən edilir və digər əsas göstəricilər (torpağın keyfiyyəti, relyefi, məhsuldarlığı, suvarılma imkan-
ları, magistral yola çıxışı və s) üzrə tam qiymətləndirmə aparılmır. Torpaqların icarəyə verilməsi 
zamanı torpaq sahibləri becərə bilmədiyindən və ya uzaq məsafədə yerləşməsindən, maliyyə re-
sursları olmadığından onlara diqtə olunan qiymətlərlə razılaşmağa məcbur olurlar. Bu isə mövcud 
torpaq bazarının, maraqları balanslı şəkildə təmin etmədiyini göstərir. Təhlillərimiz göstərir ki, 
torpaq bazarının inkişafı kənd yerlərinin inkişafından və regionların sənayeləşməsindən birbaşa 
asılıdır. Yəni digər sahələrdə işləmək imkanı torpaq sahibinə torpağını ehtiyac üzündən satmağa 
və ya icarəyə verməyə məcbur etməyəcək. Eyni zamanda torpaq bankının yaradılması torpaqların 
bazarda əvvəlcədən qiymətləndirməsini aparmağa imkan verəcək və bu qiymətlər tələb-təklifdən 
asılı olaraq dəyişə bilər. 

Aqrar sahəni əhatə edən əmək bazarında da çoxlu problemlər mövcuddur. Bu problemlərə 
muzdlu işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olması, innovativ texnologiyanı zəif mənimsəməsi, 
təklif olunan işlərin davamlı olmaması və onlara ödənən əməkhaqqının aşağı olması aiddir. Eyni 
zamanda kənd yerlərində işsizlik səviyyəsinin yüksək olması və məşğulluq səviyyəsinin aşağı ol-
ması səbəbindən əmək bazarında ucuz əməyin təklif olunma səviyyəsinin yüksək olması bu baza-
rın müasir tələblərə cavab verəcək səviyyədə inkişafını ləngidir. Kənd yerlərinin inkişafı və yeni  
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iş yerlərinin açılması əmək bazarının təkmilləşməsinə imkan yaradır. 
Aqrar sahədə istehsalçıların maddi-texniki resurslara olan tələblərinin ödənilməsi üçün fermer-

lərin maliyyə imkanları məhduddur. Bu sahədə dövlət büdcəsi hesabına subsidiyaların verilməsi 
və güzəştli kreditlərin tətbiq olunması fermerlərin əsas və dövriyyə vasitələrinə əlçatanlığını təmin 
edir. Digər tərəfdən resurslar bazarında sertifikatsız məhsulların (toxum, ting, keyfiyyətsiz dər-
manların, mineral gübrələrin) satışının olması kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın aşağı düşməsinə 
səbəb olur. Bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin görülməsi və nəzarət mexanizminin hazırlanması 
məqsədəuyğundur. 

Azərbaycanda təsərrüfatların kiçik ölçülü olması səbəbindən onların gəlirlərinin aşağı olması 
informasiya bazarının inkişafını ləngidir. Belə ki, gəlirləri aşağı olan fermerlər belə xidmətlərə 
ehtiyacları olsa da müraciət etmirlər. Torpaqlardan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması 
üçün ilk növbədə torpaqların konsolidasiyasına ehtiyac vardır və bu, könüllü şəkildə həyata keçi-
rilməlidir. Torpaqların konsolidasiyasında torpaq bazarının rolu böyükdür.  
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Направления совершенствования организации рынка производственных ресурсов в 

агропромышленном комплексе 
 

Резюме 
Целью исследования – изучить текущее состояние рынка производственных ресурсов 

в Азербайджане и определить направления его улучшения, что повлияет на обеспечение 
фермерских хозяйств производственными ресурсами в целях обеспечения устойчивого 
развития сельского хозяйства и повышения доходов фермеров. 

Методология исследования – При формировании и развитии рынка важных для сель-
ского хозяйства ресурсов в Азербайджане использовались методы наблюдения, статисти-
ческого анализа, обобщения, аналитического анализа и сравнения. 
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Значение применения исследования – Предложения и рекомендации по улучшению 
предложения земель сельскохозяйственного назначения в Азербайджане через рынок земли, 
рынок труда, рынок материально-технических ресурсов и рынок информации могут быть 
использованы при разработке программ и планов действий в области сельского хозяйства. 

Результаты исследования – Определено, что современное состояние рынка производ-
ственных ресурсов, играющего важную роль в развитии сельского хозяйства Азербайджа-
на, несоответствует современным требованиям, в связи с чем уровень эффективного ис-
пользования производственных ресурсов низок. С этой точки зрения финансовые, земель-
ные, трудовые, технические ресурсы и информационные рынки, охватывающие рынок 
производственных ресурсов, нуждаются в расширении и совершенствовании, для эффек-
тивного снабжения сельского хозяйства. 

Оригинальность и научная новизна исследования – Специфика аграрного сектора, 
проблемы в производстве и реализации продукции, рост цен в последнее время, возрастаю-
щие риски и другие факторы вызывают необходимость улучшения функционирования рын-
ка производственных ресурсов. В ходе исследования выявлены факторы, регулирующие 
деятельность рынка производственных ресурсов в различных сферах. 

Ключевые слова: производство, ресурс, рынок, сельское хозяйство, земля, труд, ин-
формация, развитие, экономика. 
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Directions for improving the market of production resources in the agrarian field 
 

Summary 
The purpose of the study is to study the current state of the production resources market in 

Azerbaijan and determine the directions for its improvement, which will affect the supply of farms 
with production resources in order to ensure the sustainable development of agriculture and 
increase the income of farmers. 

Methodology of the research - the methods of observation, statistical analysis, generalization, 
analytical analysis and comparison were used in the direction of the formation and development 
of the market of resources important for agriculture in Azerbaijan. 

Application importance of the research - the proposals and recommendations given in the 
direction of improvement of supply through the land market, labor market, material and technical 
resources market and information market in Azerbaijan's agriculture can be used in the preparation 
of programs for agricultural fields and in determining the action plan. 

The results of the study - it was determined that the current state of the production resources 
market, which plays an important role in the development of agriculture in Azerbaijan, does not 
meet modern requirements, and therefore the level of efficient use of production resources was 
found to be low. From this point of view  financial, land, labor, technical resources and information 
markets covering the market of production resources need to be expanded and improved in order 
to supply agriculture efficiently. 

Originality and scientific innovation of the research - The specificity of the agricultural field, 
problems in production and sale of products, recent price increases, increased risks and other 
factors contribute to the improvement of the activity of the market of production resources. Factors 
determining the regulation of activity in different areas of the market of production resources were 
determined in the study. 

Key words: production, resource, market, agriculture, land, labor, information, development, 
economy. 
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AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı 
 

AQRAR EMAL FƏALİYYƏTİNİN MAHİYYƏTİ, AQRAR İSTEHSAL VƏ EMAL 
SUBYEKTLƏRİNİN QARŞILIQLI MÜNASİBƏTLƏRİ 

 
Xülasə 

Müasir aqrar emal fəaliyyəti çoxsaylı və qarşılıqlı əlaqəli mürəkkəb sistem əmələ gətirir. Aqrar 
istehsal və emal müəssisələrinin münasibətlərinin yaxşılaşdırılması sonuncuların fəaliyyətinin sə-
mərəliliyində mühüm rola malikdir. 

Tədqiqatın məqsədi – aqrar emal fəaliyyətinin mahiyyətinin açıqlanması, aqrar-emal və isteh-
sal fəaliyyəti subyektləri arasında münasibətlərdəki ziddiyyətlərin səbəblərinin aşkar edilməsidir.  

Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat prosesində müşahidə, müqayisəli təhlil, sintez, abstrak-
siya və məntiqi ümumiləşdirmə üsullarından istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – əldə edilən nəticələr aqrar emal müəssisələrinin səmərəli fəa-
liyyətinin təmin edilməsi, aqrar istehsal və emal subyektlərinin qarşılıqlı münasibətlərinin yaxşı-
laşdırılması tədbirlərinin hazırlanması və icrası zamanı istifadə oluna bilər.  

Tədqiqatın nəticələri – aqrar emal sisteminin mahiyyətinə aydınlıq gətirilmiş,  aqrar-emal və 
istehsal fəaliyyəti subyektləri arasında münasibətləri şərtləndirən əsas amillər xarakterizə edilmiş, 
həmin münasibətlərdəki ziddiyyətlərin səbəbləri göstərilmişdir.   

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – aqrar emal prosesinin iqtisadi mahiyyəti səciyyələn-
dirilmiş, aqrar istehsal və emal müəssisələrinin münasibətlərindəki ziddiyyətlərin aradan qaldırıl-
ması yolları göstərilmişdir. 

Açar sözlər: aqrar-emal müəssisələri, münasibətlər, yerli istehsal, innovasiya, logistika, rə-
qəmsallaşma, tənzimləmə. 

 
Giriş 

Aqrar emal fəaliyyəti logistik axınlarla bir-birinə bağlı, çoxsaylı sahələri və altkompleksləri 
birləşdirən mürəkkəb sistem əmələ gətirir. Bu sistemdə emal müəssisələrnin mühüm tərəfdaşları 
qismində, ilk növbədə kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçıları qeyd edilməlidir. Aqrar emal müəs-
sisələri məhsullarının bazarın müvafiq seqmentində mövqeyi, həlledici dərəcədə onların aqrar 
istehsal subyektləri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin xarakteri və səviyyəsindən asılıdır. Haqqında 
danışılan tərəfdaşların münasibətlərində ciddi ziddiyyətlər vardır və onlar həlli vacib olan məsə-
lələrdir. Sivil bazar münasibətləri şəraitində innovasiyalı inkişaf, rəqəmsal texnologiyalar, səmə-
rəli marketinq fəaliyyəti, mükəmməl logistik sistemlər və s. kimi amillərin aqrar-emal və istehsal 
fəaliyyəti subyektləri arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında yeri və rolu kifayət qədər araş-
dırılmamışdır. Odur ki, aqrar-emal və istehsal fəaliyyəti subyektləri arasında münasibətlərin yax-
şılaşdırılması məsələləri aktualdır. 

Aqrar emal fəaliyyətinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri 
Hazırda milli iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi kimi kənd təsərrüfatının özünəməxsus cəhətləri, o 

cümlədən təbii-iqlim şəraitindən güclü asılılığı, yüksək riskliliyi, istehsal məkanının pərakəndəli-
yi, istehsalın mövsümi xarakteri, əksər məhsulların təbii şəraitdə uzun müddət saxlanmasının,  
uzaq məsafəyə daşınmasının çətinliyi və bəzi hallarda qeyri-mümkünlüyü, əmək və istehsal pro-
seslərinin zaman etibarı ilə üst-üstə düşməməsi və s. qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilmə-
sinə ciddi məhdudiyyətlər qoyur. Aqrar emal fəaliyyətinin mahiyyəti və funksiyalarının tədqiqində 
bu fəaliyyət subyektlərinin aqrar istehsalın inkişafında yeri və roluna münasibət mühüm istiqamət 
hesab edilir.  

Aqrar emal müəssisələri tərəfindən kənd təsərrüfatı mənşəli yerli xammaldan istifadəyə üstün-
lük verilməsi ərzaq təhlükəsizliyi meyarlarına uyğun olmaqla, daxili aqrar istehsalın və kənd 
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ərazilərinin dayanıqlı inkişafı baxımından mühüm istiqamətdir. Eyni zamanda, unutmaq olmaz ki, 
aqrar emal müəssisələrinin kənd təsərrüfatı mənşəli yerli xammala üstünlük verməsi inzibati qay-
dada təmin edilə bilməz. Əks halda, emal müəssisələrinin rəqabət qabiliyyəti üçün ciddi təhdid 
yarana bilər. Başqa sözlə, yerli xammaldan istifadə aqrar emal müəssisələri üçün iqtisadi cəhətdən 
sərfəli olmalıdır. Bu məsələnin həlli kompleks yanaşma tələb edir. Başlıca istiqamət yerli aqrar 
istehsal və emal subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi kimi mürəkkəb bir problemin 
öz həllini tapmasıdır. Bu məqsədlə aşağıdakı işlərin görülməsi məqsədəuyğundur: resurs təmina-
tının yaxşılaşdırılması, maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması və etibarlı zəmanət (o cümlədən, sığor-
ta) sisteminin yaradılması [1, s. 363-390]; infrastrukturun və logistika şəbəkəsinin innovasiyalı 
modernləşdirilməsi; korporativ idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi; texnoloji innovasiyaların 
tətbiqinin və texnoloji transferlərin dəstəklənməsi; yerli məhsulların satışı üzrə çoxkanallı innova-
tiv sistemin yaradılması və təşviqi; yerli məhsullarını satışına mane olan səbəblərin aradan qaldırıl-
ması, o cümlədən, aqrar emal sənayesində və ticarətdə inhisar cəhdlərinin qarşısının alınması, bu 
baxımdan əlverişli kredit, vergi və gömrük sisteminin yaradılması; operativ informasiya dəstəyinin 
göstərilməsi [2, s.384-386]; yerli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dəstək tədbirlərində 
yerli idarəetmə orqanlarının iştirakının təmin edilməsi; keyfiyyətsiz idxal məhsullarının daxili 
bazara girişinin qarşısının alınması, o cümlədən qida təhlükəsizliyi və keyfiyyətə nəzarət üzrə hü-
quqi bazanın və iqtisadi mexanizmin möhkəmləndirilməsi [3, s. 93-109]; dempinq qiymətləri ilə 
idxalın qarşısının alınması; ölkə vətəndaşlarına ərzaq yardımı proqramlarının yerli istehsal məh-
sulları hesabına həyata keçirilməsi; dövlət ehtiyacları üçün yerli məhsulların satın alınmasına üs-
tünlük verilməsi. 

Digər istiqamət aqrar emal müəssisələri və yerli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları ara-
sında ziddiyyətlərin həll edilməsidir. Həmin ziddiyyətlərin əsasında, ilk növbədə konkret ərazidə 
eyni profilli xırda aqrar istehsalçıların sayının çox, emal müəssisələrinin isə az olması durur. Belə 
vəziyyət aqrar istehsal və emal müəssisələrinin bərabər hüquqlu qarşılıqlı münasibətlərinə ciddi 
təhdidlər əmələ gətirir və emal müəssisələri tərəfindən inhisarçılıq meyillərinə rəvac verir [4]. 
Başqa səbəb aqrar istehsalçıların zəif təşkilatlanması, emal müəssisələrinin onlarla assosiasiyalar 
yaratmaq cəhdlərinin əməli nəticə verməməsidir. Yerli istehsal məhsullarının emal üzrə müasir 
texnoloji xətlərin tələblərinə və digər standartlara cavab verməməsi də aqrar emal müəssisələri və 
yerli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında ziddiyyət yaradır. İnnovasiyalara, xüsusilə 
texnoloji innovasiyalara həssaslıq səviyyələrində aqrar istehsalçıların xeyrinə olmayan ciddi 
fərqlər də haqqında danışdığımız münasibətlərdə ziddiyyətləri kəskinləşdirə bilər. 

Yeri gəlmişkən, rəqəmsal mühitin imkanlarından istifadə etməklə yerli aqrar istehsalçıların qısa 
bir müddətdə innovasiyalı fəaliyyətdən ciddi müsbət nəticələr əldə etmək təcrübəsi vardır [5, s.15-
17]. 

Məlum olduğu kimi,  aqrar istehsal məhsullarının emalı və saxlanması üzrə hazırda tətbiq edilən 
texnologiyalar saxlama və daşınma müddətini (məsafəsini) əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa və 
beləliklə də aqrar istehsal subyektlərinin davamlı fəaliyyətinə şərait yaradır. Aşağıdakı mənbədə 
göstərildiyi kimi “ərzaq məhsullarının müasir saxlama texnologiyaları onları uzaq ölkələrə daşı-
mağa və illərlə saxlamağa imkan verir. Anbar təsərrüfatının və ümumilikdə logistik sistemin tək-
milləşdirilməsi aqrar emal fəaliyyətinin inkişaf perspektivlərini, habelə fermer təsərrüfatlarının 
həyat qabiliyyətini şərtləndirən vacib amildir” [6]. Başqa sözlə, aqrar emal sənayesi müəssisələri 
kənd təsərrüfatı istehsalçılarının davamlı fəaliyyətində və ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında həl-
ledici rol oynayır. 

Aqrar istehsal və emal subyektlərinin qarşılıqlı münasibətləri 
Aqrar istehsal və emal sahələrinin inkişafı onların qarşılıqlı əlaqələrinin xarakteri və dinamikası 

ilə sıx bağlıdır. Aqrar sənaye inteqrasiyasının mühüm vektoru kimi aqrar və aqrar emal müəssisə-
lərinin qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafı və milli ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı, habelə əhalinin 
aqrar emal məhsullarına tələbatının ödənilməsi arasında kifayət qədər sıx əlaqə vardır.  
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Aqrar istehsal və emal müəssisələrinin qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterik cəhətlərinin araş-
dırılmasına həsr olunmuş bir çox tədqiqatlarda keçid dövrü problemlərinə daha çox diqqət veril-
mişdir [7; 8]. Sivil bazar şəraitində haqqında danışılan münasibətləri kifayət qədər fərqli mühitdə 
qurulur və inkişaf edir. İlkin yanaşmada həmin inkişaf prosesinin iqtisadi - institusional xarakteris-
tikasına və ümumilikdə aqrar emal sənayesinin inkişafı problemlərinə həsr olunmuş tədqiqatlarda 
mühüm elmi və təcrübi əhəmiyyətli müddəa və nəticələr vardır [9]. 

Aqrar istehsal və emal subyektlərinin faktiki qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət modellərinə gəldikdə 
isə, onu deyə bilərik ki, mövcud tədqiqatlarda münasibətlərin iki vektoruna kifayət qədər diqqət 
verilməmişdir [10, s. 17-22]. Onlardan, birincisi aqrar-emal müəssisələrinin daxilindəki iqtisadi 
münasibətlər, ikincisi isə həmin müəssisələrlə dövlət arasındakı münasibətlərdir. Halbuki, aqrar 
emal fəaliyyəti subyektlərində istehsalın təşkilinin sosial - iqtisadi aspektləri və dövlət strukturları 
ilə əlaqələrin xarakteri hərtərəfli tədqiq edilmədən, aqrar istehsal və emal müəssisələrinin qarşılıqlı 
münasibətlərini yaxşılaşdırmaq və nəticə etibarı ilə optimallaşdırmaq qeyri-mümkündür.  

İqtisadi və institusional islahatların dərinləşdiyi və müvafiq normativ-hüquqi bazanın təkmil-
ləşdirildiyi hazırkı dövrdə aqrar istehsal və emal müəssisələrinin qarşılıqlı iqtisadi münasibətləri-
nin mahiyyəti, mövsud vəziyyəti, səmərəliliyi və inkişaf imkanlarının hərtərəfli tədqiqinə ehtiyac 
hiss olunur. Həmin araşdırmaların mühüm istiqamətlərinə, ilk növbədə aqrar istehsal və emal 
müəssisələri arasında ziddiyyətlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə gəlirlərin bölgüsü mexaniz-
minin kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı tələbləri baxımından [11, s. 37-40] 
təkmilləşdirilməsi aid edilə bilər. Bu məqsədlə aqrar emal sənayesində qiymət siyasətinin prioritet-
ləri daim diqqət mərkəzindədir və mütəmadi olaraq onlara yenidən baxılması zərurəti yaranır. Aq-
rar istehsal və emal müəssisələrinin  qarşılıqlı əlaqəli inkişafında onların son məqsədə nail olmaq 
baxımından birgə fəaliyyəti - qiymətəmələgəlmə prosesində hər iki tərəfin maraqlarını təmin et-
məsi, qida və digər aqrar emal müəssisələrinin məhsul buraxılışının kəmiyyət və keyfiyyət baxı-
mından zəruri tələblərə cavab verməsi halında daha səmərəlidir.  

Rəqəmsallaşma proseslərinin gündən-günə intensivləşməsi rəqəmsal aqrar istehsal və emal 
müəssisələri arasında “informasiya bərabərsizliyi”ni artırır. Bu isə həmin müəssisələr arasında bə-
rabər hüquqlu münasibətlərin təşəkkülü və inkişafına mane olur. Əsasən, qlobal şəbəkə (internet) 
resurslarına və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əlyetərlikdə fərqlər kimi qəbul edi-
lən “informasiya bərabərsizliyi”nin aradan qaldırılması, ilkin yanaşmada kənd təsərrüfatı istehsalı 
və istehsalçılarının texnoloji, o cümlədən rəqəmsal texnoloji səviyyəsinin artırılması sayəsində 
mümkündür. Aqrar emal fəaliyyətində  aqrotexnoloji potensialdan səmərəli istifadə, texnoloji in-
novasiyalara həssaslığın optimal idarə edilməsi, rəqəmsallaşma proseslərinin təşəkkül xronologi-
yasından asılılığının azaldılması, rəqəmsal aqrar istehsal və emal fəaliyyətində motivləşdirmənin 
gücləndirilməsi, miqyas effektinin gerçəkləşdirilməsi imkanlarının nəzərə alınması onun perspek-
tivləri baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Rəqəmsal mühit aqrar iqtisadiyyatın inkişafında ciddi təsir imkanlarına malikdir. Sahənin mü-
hafizəkarlığı aqrar emal fəaliyyətində innovasiyalara həssaslıq səviyyəsinə təsirsiz qalmır. Həmin 
təsirin yumşaldılması və imkan daxilində aradan qaldırılmasında texnologiyalardan, o cümlədən 
rəqəmsal texnologiyalardan fəal və geniş istifadə təcrübəsi özünü doğruldur. 

Aqrar istehsal və emal subyektlərinin qarşılıqlı münasibətlərinin səmərəliliyi  ərzaq və qida 
təhlükəsizliyi meyarlarına uyğun olaraq rəqəmsal mühitdə qida və digər aqrar emal məhsullarının 
son istehlakçıya doğru hərəkətində tədarük zəncirinin səmərəli və ahəngdar fəaliyyətinin təmin 
edilməsindən bilavasitə asılıdır. Rəqəmsallaşma mühitinin üstünlüklərindən istifadə aqrobiznesin 
genişlənməsi, böyük verilənlər, maşın təlimi, “ağıllı” kənd təsərrüfatı konsepsiyasını dəstəkləyən 
marketinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi imkanlarını genişləndirir. Həmin imkanların reallaşdı-
rılması alqoritmlərinə həsr olunmuş tədqiqatların nəticələri [12] göstərir ki, müvafiq  istiqamətlər-
də ciddi müsbət effekt əldə etmək mümkündür. Haqqında danışılan gözləntilər qabaqcıl təcrübənin 
ilkin nəticələrinə və rəqəmsal transformasiyaların real imkanlarına əsaslanır.  
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Aqrar emal məhsullarının tədarük zəncirində ətraf mühitin mühafizəsi səviyyəsinin yüksəldil-
məsi və məhsulun yeridilişi zamanı kəmiyyət və keyfiyyət itkilərinin minimumlaşdırılması kifayət 
qədər aktual məsələlərdir. Həmin məsələlərin həlli, onların aqrar siyasət prioritetlərinə uyğunluğu 
dərəcəsi ilə bağlıdır. Bu səbəbdən aşağıdakı mənbədə “kənd ərazilərinin və kənd təsərrüfatının 
dayanıqlı inkişafı məsələlərinə aqrar siyasət və aqrar ekologiya meyarları ilə yanaşma imkanları 
araşdırılmışdır” [13]. Tədqiqatçılar belə bir qənaətə gəlmişlər ki, əhalinin ərzaq məhsulları ilə eti-
barlı təminatında dayanıqlı inkişafın, o cümlədən ekoloji aqrar istehsalın tələblərinə riayət edilməsi 
nəticə etibarı ilə müsbət nəticələnəcəkdir.  

Aqrar emal sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyi baxımından marketinq və logis-
tik sistemlərdə transaksiya və digər xərclərin aşağı salınması əhəmiyyətli amildir. Həmin tədqiqat-
larda nəzərə alınır ki, aqrar sahənin məhsullarının saxlanması və emalı qida məhsullarının insanlar 
üçün il boyu əlyetən olmasında həyati vacib rola malikdir. Transaksiya xərclərinin dinamikasına 
münasibətdə onu qeyd edək ki, bu xərclər, müvafiq mənbələrdə daha çox “tərəf-müqabillərlə qar-
şılıqlı münasibətlərin səmərəliliyinə mane olan amillərin aradan qaldırılmasına sərf olunur. Bu 
xərclər natamam informasiya mühitində meydana gəlir. İlkin yanaşmada, transaksiya xərcləri 
bazarın fəaliyyəti üçün zəruri olan xərclər kimi  qəbul edilmişdir” [14, s. 222]. Konkret halda aqrar 
emal məhsulları bazarının öyrənilməsi və məhsulların  satışının genişləndirilməsi məqsədi ilə is-
tehlakçı tələbatına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən tədbirlər kompleksi kimi marketinq sisteminin 
inkişafı, istehlakçılara fərdi yanaşmanın perspektivlərini genişləndirə bilər. Həmin perspektivlər 
isə böyük ehtimalla transaksiya xərclərinin dinamikası ilə bağlı olacaqdır.  

Aqrar-sənaye istehsalının logistik axınlarla bir-birinə bağlı olan çoxsaylı altkompleksləri, 
sahələri birləşdirən mürəkkəb sistem olduğu fikri ilə razılaşmamaq çətindir. Belə bir mövqe, zən-
nimizcə, maraq doğurur ki, “kənd təsərrüfatı mənşəli xammalın emalı zamanı onun və ortaya çıxan 
yan məhsulların tam istifadəsi logistik axınların tənzimlənməsi sisteminin mükəmməlliyindən 
asılıdır. Məhz həmin mükəmməllik amili sinergetik effekti təmin edə bilir” [15]. 

Postsosialist və postsovet ölkələrində, onların bazar münasibətlərinə keçidinin ilk onilliyində 
kənd təsərrüfatı müəssisələri nəzdində fəaliyyət göstərən kiçik emal  qurumlarının yaradılması 
prosesi intensivləşmişdi. Sonrakı dövrdə bu prosesin tempi bir qədər aşağı düşsə də aqrar istehsal 
müəssisələri nəzdində fəaliyyət göstərən kiçik aqrar emal qurumlarının rəqabət qabiliyyəti və sə-
mərəliliyinin qiymətləndirilməsi məsələləri aktual olaraq qalır.  

Hesab edirik ki, sadalanan və digər istiqamətlərdə aparılan tədqiqatlar aqrar emal sənayesi 
müəssisələrinin səmərəli fəaliyyət və dinamik inkişaf perspektivlərini şərtləndirən imkanların 
müəyyən edilməsinə  və reallaşdırılmasının yollarını əsaslandırmağa imkan verməlidir. 

Aqrar emal sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyi 
Aqrar emal müəssisələri, artıq qeyd edildiyi kimi öz fəaliyyətində kənd təsərrüfatının özünə-

məxsus cəhətlərini nəzərə almaq məcburiyyətindədirlər. Bu xüsusiyyətlər qismində, ilk növbədə 
kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı və istehsalın təmərküzlədirilməsi səviyyəsinin dinamikliyi (o 
cümlədən, müəssisələrin ölçüləri və konkret ərazidə eyni profilli müəssisələrin sayı, bazar payı) 
və s. araşdırılır. Aşağıdakı mənbədə “kənd təsərrüfatının və kənd ərazilərinin dayanıqlı inkişafında 
emal müəssisələrinin rolu araşdırılmaqla, aqrar sahənin çoxfunksiyalılığı və istehsalın təmərküz-
ləşdirilməsi arasında münasibətlər nəzərdən keçirilmişdir” [16, s.107]. Həmin münasibətlərin 
mürəkkəb xarakterə malik olduğu göstərilməklə, onun araşdırılmasına müxtəlif yanaşmalar şərh 
edilmişdir. Digər mənbələrdə də hesab edilir ki, “emal, o cümlədən aqrar-emal fəaliyyətinin sə-
mərəli təşkilində təmərküzləşmə (o cümlədən, müəssisələrin ölçüləri) amilinin yerinə və roluna 
münasibətdə mövqelər çox fərqlidir. Mövcud yanaşmalar istehsal subyektlərinin ölçülərini səmə-
rəlilik meyarları üzrə birmənalı, o cümlədən kəmiyyətcə (hədd və miqyas baxımından) qiymətlən-
dirməyə imkan vermir. Aşağıdakı mənbədə sahə, region və məhsul üzrə aqrar emal məhsulları 
istehsalının ölçülərinin xarakteristikası üçün əmsallar sistemi hazırlamaq üçün uğurlu cəhd edil-
mişdir [17, s. 48-56]. Həmin cəhdlər onilliklər ərzində əldə edilmiş təcrübəyə və onun nəticələrinə 
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əsaslanmaqla aqrar emal subyektlərinin ölçüləri və fəaliyyət səmərəliliyi arasında kəmiyyətcə qiy-
mətləndirilə bilən asılılıqların olduğunu aşkara çıxarmışdır.  

Kənd təsərrüfatı və aqrar emal müəssisələrinin istehsal kooperasiyasının inkişafı səviyyəsi aq-
rar-emal müəssisələrinin fəaliyyətinin və inkişafının əsas xarakteristikalarına təsir edən mühüm 
amil hesab edilir. Müvafiq mənbələrdə haqqında danışılan iqtisadi subyektlər arasında kooperasiya 
əlaqələrinin inkişafı imkanlarına münasibətdə aşağıdakılar göstərilir: “kooperasiya - özəl və dövlət 
sektorları, kənd təsərrüfatı və sənaye sahələri (müəssisələri) arasında iqtisadi, sahə və sahələrarası 
əlaqələrin, sosial dəstək mexanizminin, klaster sisteminin inkişafı proseslərini müşayiət etməlidir; 
yalnız klasterlər daxilində iqtisadi və sosial prinsiplərin demokratikliyi təmin olunduqda koopera-
siyanın real inkişafına nail olmaq olar” [18]. 

Əsrlər boyunca bir sıra üstünlüklərə malik olduğunu göstərmiş kooperasiya hərəkatının aqrar 
istehsalda və aqrar emal müəssisələri ilə əlaqələrdə arzu edilən nəticə verməməsi daha çox müşa-
hidə olunan haldır. Belə vəziyyəti şərtləndirən amillərin tədqiqinə həsr olunan elmi araşdırmalar 
bu baxımdan diqqətə layiqdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və satışı müəssisələ-
rinin inteqrasiyası və kooperasiyası proseslərinin səmərəliliyini məhdudlaşdıran amillər kimi – hə-
min müəssisələrin dayanıqlı olmayan maliyyə durumu, maddi-texniki bazanın köhnəlməsi, isteh-
salın qeyri-səmərəli təşkili və idarə edilməsi göstərilir” [19].  

Kooperasiya hərəkatının təşviqi məqsədi ilə həyata keçirilən nəticəyönümlü tədbirlər kənd yer-
lərində məşğulluğun səviyyəsini yüksəltməyə və strukturunu əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırma-
ğa müsbət təsir edə bilər. Həmin problemin həllində, yuxarıda qeyd olunan məhdudiyyətlərin ara-
dan qaldırılması və aqrar emal fəaliyyətinin genişləndirilməsi ilə yanaşı aqroturizmin və kənd ic-
malarının ekoloji maarifləndirilməsi sisteminin inkişafını vacib hesab edənlər də az deyildir. Belə 
ki, müvafiq mənbələrdə “kənd ərazilərinin və kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafı və əhalinin 
daimi məşğulluğu məsələlərinin tədqiqində ətraf mühitin qorunmasına yönəldilən investisiyaları, 
aqroturizmi, sağlam qidalanma tələblərini, kənd icmalarının ekoloji maarifləndirilməsi amillərini 
nəzərə alan yanaşmalar formalaşdırılır” [20, s.119].  

Aqrar istehsal və emal müəssisələrinin fəaliyyət mühitinin səciyyələndirilməsi zamanı daha çox 
sayda amilin nəzərə alınması diqqətə layiqdir. Müvafiq araşdırmalarda, hətta yerli xüsusiyyətlərə 
ayrıca amil kimi baxılması, ilkin yanaşmada müəyyən qeyd-şərtlərlə məqbul sayıla bilər. “Bir neçə 
Afrika ölkəsi timsalında aqrar istehsal və emal münasibətlərinin formalaşmasında, təsərrüfatdaxili 
emalın, kontrakt fermerliyinin, torpaq münasibətlərinin, ailə əməyinin və muzdlu əməyin, ümu-
milikdə kənd yerlərində məşğulluq amillərinin yeri və rolu araşdırılmışdır. Müəlliflər əmtəəlik 
aqrar və aqrar emal məhsulları istehsalının inkişafında, xüsusilə torpaq münasibətlərinin və iş reji-
minin təşəkkülündə yerli xüsusiyyətlərin mühüm rol oynadığı qənaətinə gəlmişlər” [21, s.515-
516]. 

Aqrar emal müəssisələrinin fəaliyyəti və inkişafının tənzimlənməsində bazar özünütənzimlə-
məsi və dövlət tənzimlənməsi sistem əmələ gətirməlidir. Bu sistemin özünəməxsusluğu qida məh-
sulları istehsalı müəssisələri və digər aqrar emal müəssisələrinin tənzimlənməsində, ümumilikdə 
sənayenin tənzimlənməsi üçün təklif edilən az-çox dərəcədə universal sayılan mexanizmlər, de-
mək olar ki, istifadə oluna bilmir. Məsələ ondadır ki, aqrar emal fəaliyyətinin xammal bazasının 
formalaşması digər sənaye sahələrindən kifayət qədər fərqlidir. Həmin bazanın yaranmasında döv-
lətin iştirakı böyükdür, investisiya iqlimi və marketinqin təşkili və həyata keçirilməsinin iqtisadi 
və institusional mexanizmi də kifayət dərəcədə özünəməxsusdur [22, s.111-126]. 

Qida sənayesi müəssisələrinin məhsullarına münasibətdə qiymət siyasətinin prioritetləri, bir 
qayda olaraq milli ərzaq və qida təhlükəsizliyi meyarlarına əsaslanır. Burada çörək, uşaq qidası və 
bir sıra digər həyati vacib qida məhsullarının qiyməti subsidiyalaşdırılır, kompensasiyalar təyin 
edilir,  həmin məhsulların istehsalçılarına dövlət büdcəsindən zəmanətli qiymətlər müəyyən edilir 
və s. Görmək çətin deyildir ki, bu halda emal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının nomenklatu-
rası birmənalı olaraq müəyyən edilməlidir [23]. Əks halda, haqqında danışılan subsidiyaların, 
kompensasiyaların və zəmanətlərin ünvanlılığının ciddi təmin edilməsi problemli ola bilər. 
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Nəticə 
Aqrar istehsal və emal subyektlərinin qarşılıqlı münasibətlərindəki haqqında danışdığımız özü-

nəməxsusluq onlar arasında yaranan ziddiyyətlərin səbəbləri, sektorun strateji əhəmiyyəti, aqrar 
istehsalın xüsusiyyətləri və ona dövlət himayəsi tədbirlərinin xarakteri, bazarın müvafiq seqmen-
tinin tələbləri və bir sıra digər amillərlə şərtlənir. Aqrar emal müəssisələri tərəfindən kənd təsər-
rüfatı mənşəli yerli xammaldan istifadəyə üstünlük verilməsi daxili aqrar istehsalın və kənd ərazi-
lərinin dayanıqlı inkişafı baxımından  mühüm istiqamət olmalıdır. Aqrar emal müəssisələri və yerli 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında ziddiyyətlərin əsasında duran subyektiv xarak-
terli səbəblərin aradan qaldırılması üçün: kooperasiya, rəqəmsallaşma, səmərəli marketinq kimi 
amillərdən istifadə etməklə emal müəssisələri  tərəfindən inhisarçılıq meyillərinə qarşı kompleks 
tədbirlər görülməli, yerli istehsal məhsullarının emal üzrə müasir texnoloji xətlərin tələblərinə və 
digər standartlara cavab verməsi təmin edilməli, innovasiyalara həssaslıq səviyyələri arasında is-
tehsalçıların xeyrinə olmayan fərq azaldılmalıdır. 
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Сущность деятельности по переработке сельскохозяйственной продукции, 
взаимоотношения субъектов сельскохозяйственного производства и переработки 

 
Резюме 

Современная деятельность по переработке сельскохозяйственной продукции образует 
сложную систему, которая многогранна и взаимосвязана. Важную роль в повышении эф-
фективности их деятельности играет улучшение взаимоотношений сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающих предприятий. 

Цель исследования – уточнить сущность агроперерабатывающей деятельности, выя-
вить причины противоречий в отношениях между субъектами агроперерабатывающей и 
производственной деятельности.  
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Методология исследования – в процессе исследования использовались методы наблю-
дения, сравнительного анализа, синтеза, абстрагирования и логического обобщения.  

Прикладная значимость исследования – полученные результаты могут быть исполь-
зованы при подготовке и реализации мероприятий по обеспечению эффективной работы 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, совершенствованию взаи-
моотношений субъектов сельскохозяйственного производства и переработки.  

Результаты исследования – уточнена сущность системы агропереработки, охарактери-
зованы основные факторы, определяющие отношения между субъектами агропереработки 
и производственной деятельности, указаны причины противоречий в этих отношениях.  

Своеобразие и научная новизна исследования – охарактеризована экономическая 
сущность процесса переработки сельскохозяйственной продукции, показаны пути устране-
ния противоречий во взаимоотношениях сельскохозяйственного производства и перераба-
тывающих предприятий. 

Ключевые слова: агроперерабатывающие предприятия, отношения, местное произ-
водство, инновации, логистика, цифровизация, регулирование.  
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The essence of agricultural processing activity, mutual relations of agricultural production 
and processing subjects 

 
Summary 

Modern agricultural processing activity forms a complex system that is multiple and inter-
related. Improving the relations of agricultural production and processing enterprises has an 
important role in the efficiency of their activity. 

The purpose of the research is to clarify the essence of agro-processing activity, to reveal the 
reasons for the contradictions in relations between the subjects of agro-processing and production 
activity.  

Research methodology - observation, comparative analysis, synthesis, abstraction and logical 
generalization methods were used in the research process.  

The applied importance of the research - the obtained results can be used during the 
preparation and implementation of measures to ensure the efficient operation of agricultural 
processing enterprises, to improve the mutual relations of agricultural production and processing 
subjects.  

The results of the research - the essence of the agro-processing system was clarified, the main 
factors determining the relations between the subjects of agro-processing and production activities 
were characterized, and the reasons for the contradictions in those relations were indicated.  

The originality and scientific novelty of the research - the economic nature of the agricultural 
processing process is characterized, and the ways of eliminating contradictions in the relations of 
agricultural production and processing enterprises are shown. 

Key words: agro-processing enterprises, relations, local production, innovation, logistics, 
digitization, regulation. 
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ADİ MƏRCİMƏK GENEFONDUNA AİD SORT VƏ SORTNÜMUNƏLƏRİN 

GÜBRƏDƏN ASILI OLARAQ MƏHSULDARLIQ VƏ BİOKİMYƏVİ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏHLİLİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Kənd təsərrüfatı sahəsində yerli istehsalın artırılması və ərzaq təhlükə-
sizliyinin təmin olunması məqsədilə tədqiqat işləri aparılan sort və sortnümunələrin biokimyəvi 
təhlilində aldığımız nəticələrə əsasən perspektivli, stress faktorlarına davamlı nümunələrin fermer 
təsərrüfatına tövsiyəsinin hazırlanmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - 2020/2021-ci illərdə Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yar-
dımçı Təcrübə Təsərrüfatı sahəsinə məxsus boz-qonur torpaqlarda 4 variantda tarla təcrübələri 
yerinə yetirilmişdir. Yerli sort və sortnümunələr həmçinin  İCARDA Beynəlxalq Mərkəzindən 
introduksiya olunmuş 10 sortnümunələrinə  tərkibinə görə Ammofoska və Nitrofoska mürəkkəb 
gübrələri olmaqla (N, K, P)  gübrə və mikroelement, digər  varianta yalnız mikroelement tətbiq 
etməklə biokimyəvi xüsusiyyətləri təhlil edilmiş və onların birinin digərindən korrelyativ əlaqələri 
müəyyən edilmişdir. Tədqiqat işləri Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Dənin keyfiyyəti” la-
boratoriyasında yerinə yetirilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - Yerli istehsalın artırılmasilə həm yerli əhalinin ərzaqla təmi-
natının, həmçinin ixracı artırmaq, ən əsası məhsuldar, keyfiyyətli sortnümunələri müəyyən etmək 
kimi məsələlər gündəlikdədir. 

Tədqiqatın nəticələri - Bəzi sort və sortnümunələrdə məhsuldar və yüksək keyfiyyət göstəri-
ciləri olan nümunələrə seçmə tətbiq olunmaqla istehsalata təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: standart, keyfiyyət, korrelyativ, mikroelement, seleksiya. 
 

Giriş 
Məqalədə Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Abşeron təcrübə sahəsində mövcud sahədə ye-

tişən Adi mərcimək (Lens culinaris Medik.) sortnümunələrinin məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəri-
ciləri öz əksini tapmışdır. Əldə olunan nəticələrə əsasən standart Zəfər sortunda gübrəli mikroele-
ment variantında məhsuldarlıq 24, 68 s/ha, LİCTN-17 №18 sortnümunəsində 31.56 s/ha olmaqla 
ən yüksək göstəriciyə malikdir. Gübrəsiz mikroelement, yəni mikroelement verilən sahədə möv-
cud nümunələr içərisində Zəfər (st) sortunda məhsuldarlıq 8,51 S/ha, LİEN-LS-17№8 sort nümu-
nəsində isə bu rəqəm  30,54 s/ha olmaqla dəyişmişdir. Bununla yanaşı, tədqiqat aparılan nümunə-
lərin biokimyəvi təhlili aparılmışdır və məlum olmuşdur ki, gübrəli mikroelement variantında bit-
kinin keyfiyyət göstəriciləri ən yüksək qiymətlər almışdır. Məhsuldarlıq və bitkidə keyfiyyət gös-
təriciləri arasında korrelyativ əlaqələr qurulmuş və birinin digərindən asılılığı müəyyən edilmişdir. 
Yüksək məhsuldar və qida dəyəri yüksək sort və sortnümunələr müəyyən edilmiş və onların selek-
siyada donor kimi istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Adi mərcimək (Lens  culinaris Medik.) ərzaq paxlalıları qrupuna aid olan yüksək təsərrüfat 
əhəmiyyətli bitki hesab olunur. Paxlalı bitkilər onların yüksək protein tərkibinə görə fərqlənirlər. 
Onların dəni qovrulmuş halda qida kimi, çörəkbişirmə sənayesində isə un şəklində istifadə olunur 
[4,8]. Mərcimək ərzaqtəyinatlı, yemtəyinatlı  və texniki məqsədlər üçün istifadə olunan, lakin  əsas 
etibarilə ərzaq bitkisi hesab olunur. Digər dənli-paxlalı bitkilərdən fərqli olaraq, tərkibindəki zü-
lalın miqdarına görə  (30%) yalnız soyadan geri qalır. Zülalla yanaşı onun tərkibində kardohidratın 
miqdarı 60% olur. Bitkidə küləşində 14 % zülal olduğuna görə heyvandarlıqda istifadəsi əhəmiy-
yətlidir. Adi mərcimək təsərrüfat əhəmiyyətli xüsusiyyətləri baxımından iritoxumlu və xırdato-
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xumlu mərcimək olmaqla 2 yarımnövə bölünür. Mərciməyn iritoxumlu toxumları yalnız yemək 
üçün istifadə olunur [1]. Dəmyə şəraitində yaxşı inkişaf etdiyinə görə yüksək nəmlik şəraitində, 
xüsusən də dəndolma və yetişmə zamanı bitkinin yaşıl kütləsinin artmasına səbəb olması buna 
müvafiq olaraq paxlaların sayının azalmasına səbəb olur [2].  

Bitkinin inkişafının tam təmin olunması üçün sahəyə makro və mikroelementlər verilmişdir. 
Onlar şumaltına və digəri böyümə prosesinin yaxşı getdiyi vaxtda erkən yazda verilir. Bunların 
hər hansı birində əksiklik müşahidə olunarsa o, özünü inkişafın zəifləməsi, məhsulun azalması ilə 
büruzə verir.  

Dənli bitkilərin məhsuldarlığı, məhsulun keyfiyyəti torpaq-iqlim şəraitindən, torpaqların qida 
maddələri ilə təminolunma dərəcəsindən (əsasən N,P,K), sələf bitkilərindən, üzvi və mineral güb-
rələrin norma nisbətindən və bitkinin potensial məhsuldarlığından asılıdır. Ona görə də dənli bit-
kilər becərilərkən qeyd olunan göstəricilər nəzərə alınmalı, sələf düzgün seçilməlidir [6]. 

Dəmyə şəraitində əlverişli inkişafına görə, həmçinin biotik və abiotik amillərin mənfi təsirləri-
nə, xəstəlik, zərərverici və alaq otlarının yan təsirlərinə  davamlılığına görə əlverişli sort və sortnü-
munələrin Abşeron və Cəlilabad rayonu ərazisində sınaqdan keçirilərək perspektivli nümunələrin  
fermer təsərrüfatlarında tətbiq edilməsi qarşımıza qoyduğumuz əsas məsələlərdəndir.[3]. 

Məlum olduğu kimi, Adi mərcimək qiymətli sələf bitkisi hesab edildiyi üçün növbəli əkinlərdə 
geniş istifadə edilir. Dənli-paxlalı bitkilər vegetasiya dövründə kökləri vasitəsilə torpağa vitamin-
lər, üzvi turşular və s. ifraz edir, həmçinin havada olan azotu yumrucuq bakteriyaları (azotfiksə 
edən bakteriyalar) vasitəsilə mənimsədiyi üçün torpağın mikroflorası dəyişir və fitosanitar vəziy-
yəti yaxşılaşır, bitkinin fizioloji və morfoloji, biokimyəvi xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasında, 
yüksək və keyfiyyətli məhsulun alınmasında əhəmiyyətli rol oynayır [3]. 

Tədqiqat işinin təşkilində tətbiq olunan material və metodikanın yerinə yetirilməsi ardı-
cıllığı 

2020/2021-ci illərdə Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatı sahə-
sinə məxsus boz-qonur torpaqlarda 4 variantda tarla təcrübələri yerinə yetirilmişdir. Yerli sort və 
sortnümunələr həmçinin İCARDA Beynəlxalq Mərkəzindən introduksiya olunmuş 10 sortnümu-
nələrinə tərkibinə görə Ammofoska və Nitrofoska mürəkkəb gübrələri olmaqla (N, K, P) gübrə və 
mikroelement, digər  varianta yalnız mikroelement tətbiq etməklə biokimyəvi xüsusiyyətləri təhlil 
edilmiş və onların birinin digərilə korrelyativ əlaqələri müəyyən edilmişdir. Tədqiqat işləri Əkin-
çilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Dənin keyfiyyəti” laboratoriyasında yerinə yetirilmişdir.  

Azotun miqdarı FOSS firmasının istehsalı olan Kjeltec TM 8200 cihazının köməkliyi ilə modi-
fikasiya olunmuş Keldal mikrometodu ilə təyin olunmuşdur. Zülalın miqdarını hesablamaq üçün 
(N x 6,25) əmsalından istifadə olunmuşdur [5,6,7]. 

Adi mərciməyin  dənində olan yağın miqdarı Sokslet metodu ilə müxtəlif həlledicilərdə (etil 
efiri, petroley efiri, benzin, benzol, xloroform və s.) həll edilməsinə və kütləsinin çəkilməsinə əsas-
lanaraq hesablanır [6].  

Mövcud bitkidə dənin tərkibində nəmliyin miqdarını ölçmək üçün müəyyən miqdar dəni una 
çevirdikdən sonra 100-105 C0 –də 3-4 saat müddətində quruducu şkafda qızdırmamışdan əvvəl və 
qızdırdıqdan sonra çəkib, sabit çəkiyə gələnə qədər təkrarən çəkdirmək, sonra kütləsini faizlə ifadə 
etmək lazımdır. 

Sokslet metodu ilə bitkilərin dənində və digər orqanlarında olan yağın miqdarı müxtəlif həlle-
dicilərdə (etil efiri, petroley efiri, benzin, benzol, xloroform vəs.) həll edilərək və kütləsinin çəkil-
məsinə əsaslanaraq hesablanır [5,7].                    

Nişastanın miqdarı “xlorid turşusunun təsiri ilə nişastanı hidroliz yolu ilə şəkərə çevirməklə 
Evers” üsulu ilə təyin edilmişdir [15]. 

Adi mərcimək (Lens culinaric Medik.) sortnümunələrinin məhsuldarlığı və keyfiyyət ana-
lizi nəticəsində əldə olunan nəticələrinin təhlili 

Təqiqat işinin təhlili zamanı müəyyən olundu ki, gübrəli mikroelement tətbiq olunan variantda 
əksər keyfiyyət göstəricilərinin, cədvəldən də göründüyü kimi, yüksək göstəricilər olduğu məlum 
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oldu. Bildiyimiz kimi, müasir aqrotexniki metodlardan istifadə etməklə mövcud nümunələrdən 
yüksək və keyfiyyətli məhsul əldə etmək olar. Məlum olduğu kimi, adi mərciməyin dənləri orqa-
nizmə lazım olan aminturşuları ilə zəngindir. Xüsusən mərciməyin, soya, lobya, göy noxud və nut 
dənlərinin tərkibində əvəz edilməyən amin turşuları  lizin, metionin, triptofan daha çoxdur[1].  

Bəzi biokimyəvi xüsusiyyətlərinə və məhsuldarlığına görə standart Zəfər sortundan  daha yük-
sək göstəricilərə malik sortnümunələrə təsadüf olunmuşdur. Gübrəli mikroelement variantında zü-
lalın miqdarı Jasmin, LİEN-MH-17 №19, LİEN-MH-17 №28, LİEN-MH-17 №34 sort və  sortnü-
munələrində ən az 22, 18 s/ha , ən yüksək məhsuldarlıq göstəricisi 23, 96 s/ha olmaqla standart 
Zəfər sortunda və LİCTN-17 №16 sortnümunəsində müşahidə edilmişdir. Standart kimi qəbul olu-
nan Zəfər sortunda məhsuldarlq 24,68 s/ha olmaqla orta göstəriciyə, gübrə və mikroelement tətbiq 
olunan variantda məhsuldarlığın təyininə görə ən çox 31, 56 s/ha olmaqla LİCTN-17 №18 sortnü-
munəsində, ən az13, 5 s/ha olmaqla Jasmin sortunda müəyyən edilmişdir. Zülalın çıxımını 
müəyyən etdikdən sonra bitkidə hektardan zülal çıxımı hesablanmış və ən aşağı göstərici Jasmin 
sortunda 2,99 %, LİCTN-17 №18-də 7, 28 % olduğu müəyyən edilmişdir.  

Məlum nümunələrdə nəmliyin miqdarını müəyyən edərkən məlum oldu ki, gübrəli mikroele-
ment variantında (gübrə və mikroelement tətbiq edilən) nəmliyin miqdarı 5-15% arasında dəyiş-
mişdir. LİEN-LS-17№1 və LİEN-LS-17№8  2 sortnümunəsində bu miqdar 15 %, ən az  4 sortnü-
munələrində 5 % olduğu müəyyən edildi. 100 dənin çəkisi analitik tərəzidə çəkilərək ən az Zəfər 
sortunda (st) 3,7q; ən çox LİEN-MH-17 №34 sortnümunəsində 5,3 q olmuşdur. Bitkinin tərkibində 
yağın miqdarı 2,65 % olmaqla LİEN-LS-17№1 – də, LİCTN-17 №16-də isə 5,4 % olmaqla mak-
simum qiymət almışdır. Zəfər sortunda yağlılığın miqdarı 4 % müəyyən edilmişdir.  Yağın miq-
darını müəyyən etdikdən sonra hektardan yağ çıxımı hesablanaraq aşağıdakı nəticələri əldə etdik. 
Belə ki, Jasmin sortunda bu miqdar 0, 43 % olmaqla ən aşağı, LİEN-MH-17 №34 sortnümunəsində 
isə 1, 36 % olmaqla ən yüksən nəticə əldə olunmuşdur.  

Cədvəl 1. 
Adi mərciməyin sortnümunələrinə gübrənin təsirilə keyfiyyət göstəricilərinin dəyişməsi 
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LİCTN-17 № 9 18,37 24,85 4,56 10% 4,2 6,25 1,14 3,97 
LİCTN-17 № 16 25,79 23,96 6,17 10% 4,5 3,1 0,79 3,83 
LİCTN-17 № 18 27,12 23,96 6,49 10% 4,3 3,1 0,84 3,83 

LİEN-MH-17 № 19 22,66 22,63 6,25 10% 4,1 4,2 1,16 3,62 
LİEN-MH-17 № 28 24,08 23,07 5,55 5% 5,3 3,8 0,91 3,69 
LİEN-MH-17 №34 26,57 23,07 6,12 5% 5,3 3,75 0,99 3,69 
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Gübrəsiz mikroelement ( yalnız mikroelement) tətbiq olunan variantda məhsuldarlıq 8, 51 s/ha- 
30,54 s/ha arasında dəyişmışdir. Ən məhsuldar sortnümunəsi LİEN-LS-17№8, az məhsuldar sort 
isə Zəfər olduğu müəyyən edilmişdir.  

Diaqram 1. 
 

 
 

  Diaqram 1-də tədqiqat aparılan nümunələrin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi təhlil olu-
naraq ən çox 14% olmaqla LİCTN-17 № 19 və 12% isə LİEN-MH-17№ 34 sortnümunələrində, 
ən aşağı miqdar 6% Jasmin sortunda müəyyən edilmişdir.  

 
Diaqram 2. 

 

 
 
Diaqram 2-də məhsuldarlığın ən yüksək qiyməti 14% LİEN-LS №8-də, LİEN-MH-17№34, 

LİCTN-17№18, LİCTN-17№ 16 –də 12%, ən az göstərici 4% Zəfər sortunda müşahidə edilmişdir.  
Zülalın miqdarı ən az 22,18% LİEN-LS-17№8 sortnümunəsində, ən çox 24,85% LİCTN-17 

№9-da müşahidə edilmişdir. Zülalın miqdarını müəyyən etdikdən sonra müvafiq düsturla hektar-
dan zülal çıxımı hesablanaraq qiymətləri müəyyən edilir. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur 
ki, Zəfər sortunda bu miqdar ən az olmaqla 1,96%, ən çox LİEN-LS-17 № 8 sortnümunəsində 
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6,77% olduğu müəyyən edildi. Bitkidə nəmliyin miqdarını təyin edərkən məlum oldu ki, bu rəqəm 
5-15% arasında dəyişmişdir LİEN-LS-17№8 və Zəfər sortunda bu miqdar 15%, Jasmin, LİEN-
MH-17 №28, LİEN-MH-17 №34 sort və sortnümunələrində isə 5%-dir. 100 dənin çəkisi LİEN-
LS-17№1-də 3,9 q; LİEN-MH-17 №28, LİEN-MH-17 №34 sort və sortnümunələrində 5,3 q, yağın 
faizlə miqdarı 1,35% LİEN-LS-17№1-də, LİCTN-17 №9 sortnümunəsində isə 6,25% arasında 
dəyişmişdir. Hektardan yağ çıxımının LİEN-LS-17№1 -də 0,3%, LİEN-LS-17№8 - də 1, 46% 
olduğu müyyən edilmişdir. Azotun miqdarı LİEN-LS-17№8 olmaqla 3,97 % arasında mövcud 
olmuşdur. LİEN-MH-17 №19-da azotun miqdarı ən az, LİCTN-17 №9 sortnümunəsində 3, 97 %  
mövcud olmuşdur. 

Bitkidə məhsuldarlıqla digər keyfiyyət göstəriciləri arasında müqayisəli təhlil aparılmış və 
müəyyən edilmişdir ki, gübrə və mikroelement verilən nümunələrdə məhsuldarlıqla hektardan zü-
lal çıxımı arasında etibarlı müsbət  r= ,990**, mikroelement tətbiq olunanda isə r= ,974** olduğu 
müəyyən edilmişdir. Hektardan zülal çıxımı və hektardan yağ çıxımı  arasında müsbət korrelyasiya 
əlaqəsi, yəni birinin digərindən düz mütənasib asılılığı r= ,683*, dənlərdə nəmliyin miqdarı ilə 
yağın faizlə miqdarı arasında r= -,676*, hektardan yağ çıxımı arasında r= -,712* əks-korrelyasiya 
əlaqələri mövcuddur. Məlum olduğu kimi yağ çıxımını faizlə hesablayaraq etibarlı müsbət  hek-
tardan yağ çıxımının qiymətini aldığımız üçün r= ,804** dənlərdə yağın miqdarı artdıqca hektardan 
yağ çıxımı da ona müvafiq olaraq artır.  

Gübrəsiz mikroelement tətbiq olunan (Cədvəl 3) sort və sortnümunələrdə məhsuldarlqla hek-
tardan zülal çıxımı arasında müsbət  r= ,974**, dəndə  hektardan zülal çıxımı ilə hektardan yağ 
çıxımı arasında   r=,641* korrelyativ əlaqə mövcud olduğu müəyyənləşmişdir.  

 
Cədvəl 2. 

Gübrəli mikroelement tətbiq olunan variantda bitkinin məhsuldarlığı və keyfiyyət göstəriciləri 
arasında korrelyasiya əlaqəsi 

 

 
Beləliklə, durmadan artan əhalinin ərzağa olan tələbatının keyfiyyətli və təhlükəsiz qida məh-

sulları ilə ödənilməsi üçün yerli istehsalın artırılması, əhalinin özünütəminatının yerinə yetirilməsi 
və seleksiyaya tətbiqi qarşımızda duran əsas məsələlərdəndir.  

Perspektivli sortnümunələrinin müəyyən edilərək istehsalatda tətbiqi gələcəkdə əhalinin özünü-
təminatının yerinə yetirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.  

 
 

 
Məhsul-
darlıq 

Zülal 

Hektar-
dan 
zülal 

çıxımı 

Nəmliyin 
miqdarı 

Yüz 
dənin 
çəkisi 

Yağın 
faizlə 

miqdarı 

Hektar-
dan yağ 
çıxımı 

Azotun 
hesab-

lanması 

Məhsuldarlıq 1        
Zülal ,132 1       
Hektardan 
zülal çıxımı 

,990** ,271 1      

Nəmliyin 
miqdarı 

-,422 ,311 -,362 1     

Yüz dənin 
çəkisi 

,297 -,490 ,204 -,427 1    

Yağın faizlə 
miqdarı 

,154 ,086 ,150 -,676* ,196 1   

Hektardan 
yağ çıxımı 

,701* ,087 ,683* -,712* ,336 ,804** 1  

Azotun 
hesablanması 

,132 1,000** ,271 ,311 -,490 ,085 ,086 1 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №1(68)-2023  
 

121 

Cədvəl 3. 
Gübrəsiz mikroelement  tətbiq oluna variantda bitkinin məhsuldarlığı və keyfiyyət göstəriciləri 

arasında korrelyasiya əlaqəsi 
 

 
Məhsul-
darlıq 

Zülal 
Hektar-

dan zülal 
çıxımı 

Nəmliyin 
miqdarı 

Yüz 
dənin 
çəkisi 

Yağın 
faizlə 

miqdarı 

Hektar-
dan yağ 
çıxımı 

Azotun 
hesab-

lanması 
Məhsuldarlıq 1        
Zülal -,141 1       
Hektardan 
zülal çıxımı 

,974** -,102 1      

Nəmliyin 
miqdarı 

-,093 -,123 -,102 1     

Yüz dənin çə-
kisi 

,430 -,418 ,306 -,130 1    

Yağın faizlə 
miqdarı 

-,186 ,103 -,164 ,206 ,234 1   

Hektardan 
yağ çıxımı 

,615 -,183 ,641* ,097 ,472 ,628 1  

Azotun hesab-
lanması 

-,141 
1,000*

* 
-,102 -,123 -,418 ,101 -,184 1 

 
Nəticə 

1. Gübrəli mikroelementin tətbiq edildiyi sortnümunələrdə məhsuldarlıq 4,52-31,05 s/ha, güb-
rəsiz mikroelement variantında isə 8,51-30,54 s/ha  arasında dəyişmişdir. 

2. Dəndə zülalın miqdarı göstəriciləri isə gübrəli mikroelement və mikroelement verilən nü-
munələrdə 22,18-24,85% olmuşdur. 

3. Hektardan zülal çıxımı gübrəli mikroelement tətbiq olunan variantda 3,94-7,97%, yalnız 
mikroelement verilən sahədə 1,96-6,77% hüdudunda dəyişmişdir. 

4. Dənlərdə yağın faizlə miqdarı birinci variantda 3, 25-5,85%, ikinci variantda 1,35-6,25%, 
hektardan yağ çıxımı birinci variantda 0,14-1,93%, ikinci variantda 0,3-1,46% aralığında dəyiş-
mişdir. 

5. Bitkidə nəmliyin hər iki variantda da 5-15% aralığında olduğu müəyyən edildi. 
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Анализ продуктивности и биохимических характеристик сортов и сортообразцов 
генофонда чечевицы обыкновенной в зависимости от удобрения 

Резюме 
Целью исследований - является подготовление рекомендаций по перспективным, ус-

тойчивым к стрессовым факторам образцам на основании результатов, полученных при 
биохимическом анализе сортов и сортообразцов, для увеличения местного производства в 
сфере сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности. 

Методика исследований - В 2020/2021 гг. проведены полевые опыты в 4 вариантах на 
серо-бурых почвах, принадлежащих ВОПХ НИИ земледелию. Местные сорта и 10 образ-
цов, интродуцированных ИКАРДА также были проанализированы на их биохимические 
характеристики при применении комплексных удобрений Аммофоска и Нитрофоска (N, K, 
P) и микроэлементов и только микроэлементы в другом варианте определяли корреляцию 
между ними. Исследования проводились в лаборатории “Качество зерна” НИИ земледелия. 

Прикладная значимость исследования - На повестке дня стоят такие вопросы, как уве-
личение местного производства и обеспечение продовольствием местного населения, а так-
же увеличение экспорта, а главное, выявление продуктивных, качественных сортов. 

Результаты исследований - Выдвинуты предложения и рекомендации по производству, 
путем применения селекции к некоторым сортам и сортообразцам с высокими показателями 
качества.  

Кроме того, биохимический анализ исследуемых образцов показал наиболее высокие по-
казатели качества в удобренном варианте с микроэлементами. Отмечена корреляция между 
продуктивностью и показателями качества растения. Установлены сорта и сортообразцы с 
высокой урожайностью и пищевой ценностью и планируется их использование в качестве 
доноров в селекции. 

Ключевые слова: стандарт, качество, корреляция, микроэлемент, отбор. 
 

Uviyya Rofat Narimanli 
Phd student, Research Institute of Crop Husbandry 

ulvia0593@gmail.com 
 

Analysis of productivity and biochemical characteristics of varieties and specimens of the 
common lentil gene pool depending on the fertilizer 

Summary 
The purpose of the research - was to prepare a recommendation for promising, stress-factor-

tolerant samples based on the results obtained in the biochemical analysis of varieties and 
specimens, to increase local production in the field of agriculture and ensure food security. 

Methodology of the research - In 2020/2021, field experiments were carried out in 4 variants 
on gray-brown soils belonging to the Auxiliary Experimental Farm of the Research Institute of 
Crop Husbandry. Local varieties and 10 specimens introduced from ICARDA were also analyzed 
for their biochemical characteristics by applying Ammophoska and Nitrophoska compound 
fertilizers (N, K, P) and microelements and only microelements in the other variant, and correlation 
between them was determined. The research work was carried out in the “Grain Quality” 
laboratory of the Research Institute of Crop Husbandry. 

Application importance of the research - Issues such as increasing the local production and 
the supply of food to the local population, as well as increasing exports, and most importantly, 
identifying productive, high-quality varieties, are on the daily agenda. 

The results of the research - Suggestions and recommendations for production were put 
forward by applying selection to some varieties and specimens with high-quality indicators. 

Key words: standard, quality, correlative, microelement, selection. 
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Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin dissertantı 
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ƏT VƏ SÜD EMALI MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BAZAR FƏALİYYƏTİNƏ TƏSİR 

GÖSTƏRƏN AMİLLƏRİN TƏHLİLİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən mikro 

və makrosəviyyəli amillərin öyrənilməsindən ibarət olmuşdur. 
Tədqiqatın metodologiyası – qida sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərən normativ-hüquqi ba-

zaya və dialektik yanaşmaya əsaslanan ümumi tədqiqat metodlarından, iqtisadi-statistik təhlil, sis-
temli yanaşma, qrafiki müqayisə, marketinq müşahidələrinin aparılması kimi fərdi tədqiqat metod-
larından istifadəyə əsalanır. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – qida sənayesi məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan təsərrü-
fatçılıq subyektlərinin xammal bazasının inkişaf etdirilməsi, istifadə etdikləri xammalların ucuz-
laşması və qiymətlərin aşağı salınmasına nail olmaqdan ibarətdir. 

Tədqiqatın nəticələri – ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə çoxsaylı amillər təsir 
göstərir ki, bu amillərin rolunun obyektiv olaraq nəzərə alınması və bazar mühitinin yaxşılaşdırıl-
ması ilə əlaqədardır: getdikcə artan qeyri-müəyyənlik şəraitində ət və süd emalı müəssisələrinin 
bazar fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə  dair elmi əsaslandırılmış təkliflər müəssisələ-
rin bazar fəaliyyətinin davamlılığının və səmərəliliyinin təmin edilməsilə  nəticələnə bilər.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – statistik məlumatlardan ardıcıl və düzgün istifadə 
edilməsi baxımından tədqiqatın nəticələri orijinaldır, mikro və makrosəviyyələrdə ət və süd emalı 
müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən dövlət və bazar mexanizmlərinin təkmilləşdiril-
məsinə dair təkliflər elmi yenilik xarakterlidir. 

Açar sözlər: bazar mühiti, mikro mühit amilləri, makro mühit amilləri, kənd təsərrüfatı, 
ərzaq məhsulları. 

   
Giriş 

İstənilən müəssisə, o cümlədən ət və süd emalı müəssisələri müəyyən olunmuş texnoloji, eyni 
zamanda da iqtisadi mühit şəraitində fəaliyyət göstərir ki, bu mühit gözlənilməsi zəruri olan kon-
kret tələblərdən, yaxud da başqa sözlə desək təsiredici amillərdən ibarətdir. Müəssisələrin fəaliyyət 
göstərdiyi mühit bazar mexanizmlərinin təsiri ilə müşaiyət olunan bazar iqtisadiyyatı mühitini for-
malaşdırır. Bazar iqtisadiyyatı mühitini formalaşdıran amillərin öyrənilməsi qarşılıqlı əlaqədə olan 
iqtisadi münasibətlər sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair səmərəli qərarların qəbul edilməsini zə-
ruriləşdirir.  

Qeyd edək ki, müəssisəni bilavasitə əhatə edən mühit bazar mühitidir və bu mühitdə fəaliyyət 
göstərən iqtisadi subyektlər, marketinqə dair ədəbiyyatlarda mikromühit amillərini formalaşdıran 
subyektlər kimi yanaşılır. Həmin subyektlərə xammal və material göndərənlər, müştərilər, mar-
ketinq vasitəçiləri, rəqiblər, ünsiyyət dairələri və yaxud ictimaiyyət nümayəndələri aid edilə bilər. 
Sadalanan bu subyektlər müəssisə tərəfindən nəzarət edilməyən amillərdir, ona görə da istənilən 
ət və süd emalı müəssisəsi bu subyektlərin fəaliyyətini izləməklə onların tələblərinə uyğunlaşmaq 
məcburiyyətində qalmaqdadır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müəssisələr qarşısında açılan bazar 
imkanları və müəssisələri bazarda gözləyən təhlükələr də bazar mühiti ilə əlaqədardır. Bu baxım-
dan hər bir müəssisə tərəfindən bazar mühitinin öyrənilməsi mühüm elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb 
edir.   

Ət və süd emalı müəssisələrinin nəzarət edilən və nəzarət edilməyən iqtisadi mühit amillərini 
fərqləndirirlər. Müəssisənin nəzarət edilməyən iqtisadi mühit amillərinə, həm də bazar mühitini 
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əhatə edən makromühit amilləri aiddir. Bu amillər demoqrafik, iqtisadi, təbii, sosial-mədəni, tex-
noloji və siyasi-hüquqi xarakterli amillər və yaxud qüvvələrdir. Bir sıra hallarda müəssisələr qar-
şısında açılan bazar imkanları və yaxud həmin müəssisələrin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması bu 
amillərlə bağlı olur. Ona görə də müəssisənin bazar mühiti amillərinin öyrənilməsilə yanaşı, həm 
də həmin mühiti əhatə edən makrosəviyyəli amillərin öyrənilməsi də qaçılmazdır.  

Ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən mikrosəviyyəli amillərin 
təhlili 

Müəssisəni bilavasitə əhatə edən mühiti – bazar mühitini öyrənməmişdən əvvəl, qeyd etmək 
lazımdır ki, müəssisə özü də bu mühitdə fəaliyyət göstərən bir subyekt və yaxud amil kimi çıxış 
edir. Ona görə də müəssisənin özü də mikromühitin bir amili və yaxud elementi kimi çıxış edir. 
Lakin ət və süd emalı müəssisəsinin daxilində gedən proseslər həmin müəssisələrin özləri tərəfin-
dən tamamilə nəzarət edilir.  

Ət və  süd emalı müəssisələrinin nəzarət etdiyi mühit amillərinə onun marketinq kompleksinin 
elementləri – məhsul, qiymət, bölüşdürmə, məkan, satışın stimullaşdırılması və reklam fəaliyyəti 
aiddir. Bu amillər müəssisənin özü tərəfindən müəyyənləşdirildiyinə görə həmin müəssisənin özü 
tərəfindən də tamamilə nəzarət edilə bilir. Belə ki, bazar münasibtləri şəraitində istənilən ət və süd 
emalı müəssisəsi istehsal edəcəyi məhsula, onun qiymətinin müəyyənləşdirilməsinə, məhsulun 
bölüşdürülməsinə və satışına, satışının stimullaşdırılmasına və reklam fəaliyyətinə dair sərbəst su-
rətdə qərar qəbul edir. Lakin bu o demək deyil ki, müəssisənin bazar faəliyyətinə dair qəbul etdiyi 
qərarlar xaotik xarakter daşıyır. Bu, heç də belə deyil, belə ki, müəssisələr bazar məkanını öyrən-
məklə həmin məkanda fəaliyyət göstərən qüvvələri dəqiqləşdirir və onlarla səmərəli əməkdaşlığa 
nail olmaqla, fəaliyyətlərinə dair əsaslandırılmış qərarlar qəbul edə bilirlər.  

Qeyd etdiyimiz kimi, ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən ən mü-
hüm amillərdən biri həmin müəssisələrin xammal və material göndərənləridir. İstənilən müəssisə 
xammal və material göndərənləri ilə tərəfdaş münasibətlərini inkişaf etdirməklə bazar fəaliyyətinin 
davamlılığına nail ola bilər. Ona görə də ət və süd emalı müəssisələri özlərinin xammal və material 
göndərənlərini öyrənməli, onlarla əlaqələrin nizamlanmasına nail olmalı və iqtisadi münasibətlər 
sistemini daha da təkmilləşdirməlidirlər. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə fəa-
liyyət göstərən bəzi ət emalı müəssisələri iri şəhərlərdə yerləşdirildiyindən onların xammal isteh-
salçıları ilə əlaqələrin nizamlanması sahəsində çətinliklərlə üzləşmələri qaçılmaz olur. Bu vəziyyət 
ölkəmizin tanınmış aqrar iqtisadçılarının əsərlərində də vurğulanır. “Son dövrlərdə emal güclərinin 
böyük bir qismi, xüsusilə heyvandarlıq məhsullarının emalı sahəsində istehsal gücləri xammal 
istehsal rayonlarında deyil, iri şəhərlərdə (əsasən Bakıda) yerləşdirilmişdir. Xammal istehsalçıları 
ilə məkan əlaqələrinin təşkili sahəsində səmərəli dünya təcrübəsinə uyğun olmayan belə praktika 
emal müəssisələrinin aqrar bölmədə fəaliyyət göstərən tərəfdaşları ilə vertikal inteqrasiya çərçi-
vəsində əlaqələrin qurulması maraqlarını və imkanlarını əsaslı şəkildə zəiflətmiş olur”[3, s. 206]. 

Müəssisələrin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən olduqca mühüm amillərdən biri onların müştəri-
ləridir. Əslində müəssisələrin bazar fəaliyyəti müştərilərlə başlayır, müştərilərlə davam edir və 
müştərilərlə bitir. Belə ki, müəssisələr müştərilərin ehtiyac və tələbatlarını öyrənməklə istehsal 
edəcəkləri məhsulların miqdarına və onların keyfiyyət xüsusiyyətlərinə dair düzgün qərar qəbul 
edirlər. Müştərilərin ehtiyac və tələbatlarının lazımi səviyyədə öyrənilməməsi onların itirilməsinə 
və beləliklə də müəssisənin bazarı tərk etməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan bazar münasibətləri 
şəraitində istənilən müəssisənin aktivləri rolunda onun istehlakçıları və müştəriləri çıxış edirlər. 
Ona görə də müəssisənin bazar mühitinin mühüm amili kimi müştərilərin öyrənilməsinə ciddi fikir 
verilməli – onların ehtiyac və tələbatlarına uyğun məhsullar istehsal edilib bazara təklif edilməli-
dir.   

Ət və süd məhsullarının müştərilərinin bir qismi beynəlxalq bazarda olan müştərilərdir.  Lakin 
ölkəmizdən sözügedən məhsulların ixracı cüzi səviyyədədir. Belə ki, aparılan tədqiqatlar göstərir 
ki, son illər diri heyvanların və heyvan mənşəli məhsulların ixracın əmtəə strukturunda payı 0,1%-
i keçmir. 2016-2021-ci illərdə ölkəmizdən ixrac edilən ət və ət məhsulları 134 tondan 739 tona 
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qədər, süd və süd məhsullarının ixracı ilə 5753 tondan 17 450 tona qədər artmışdır. Sözügedən 
məhsullar üzrə ixracın məbləği həmin məhsulların ehtiyatlarının tərkibində olduqca kiçik paya 
malikdir. Bu, qeyd edilən məhsullar üzrə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin geniş ixrac 
potensialının olmamasından irəli gəlir. Belə ki, bu məhsullara hələ ölkəmizin əhalisinin tələbatı 
tam ödənilmir. Tədqiq edilən illər ərzində ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları üzrə nəinki 
ixrac potensialımız olmamış, əksinə, bu məhsullar üzrə idxaldan asılılığımız bir qədər güclənmiş-
dir. Belə ki, 2016 - 2021-ci illərdə ölkəmizin ət və ət məhsulları bazarının idxaldan asılılıq səviy-
yəsi 12,1%-dən 13,75%-ə, süd və süd məhsulları bazarının idxaldan asılılıq səviyyəsi isə  12,58%-
dən 15,91%-ə qədər artmışdır. 

Ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən amillərdən biri  rəqiblərdir. 
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin rəqibləri rolunda həm yerli müəssisələr, həm də xarici 
ölkələrdən  ölkəmizin ərzaq bazarına daxil olmuş rəqiblər çıxış edirlər. Yerli müəssisələr rəqiblə-
rini öyrənməklə və onlara yönəlik strategiyalar işləyib hazırlamaqla bazar fəaliyyətinin davamlılı-
ğına və səmərəliliyinə nail ola bilirlər.  

Müəssisələrin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən növbəti amil marketinq vasitəçiləridir. Buraya 
ticarət vasitəçiləri, marketinq xidmətlərinin göstərilməsi üzrə agentliklər (məsələn, bazar araşdır-
malarının aparılması sahəsində ixtisaslaşmış firmalar, reklam agentlikləri və s.), maliyə-kredit 
dairələri və məhsulların bazara “hərəkəti”nin təmin edilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən bazar 
subyektləri daxildir. Müəssisələrin sadalanan bazar subyektləri ilə əməkdaşlığının lazımi səviyyə-
də qurulmasından onların bazar fəaliyyətinin davamlılığı və səmərəliliyi çox asılıdır. Belə ki, mə-
sələn, bu müəssisələr, marketinq agentlikləri ilə lazımi əməkdaşlığa getməklə ət və süd məhsulları 
bazarında gedən prosesləri izləyə və bu bazarda açılan bazar şansları (müştərilərin ödənilməmiş 
tələbatları) haqqında məlumat əldə edə və ən nəhayət, həmin agentliklərin köməkliyi ilə əldə et-
dikləri məlumatlar əsasında bazarlar üzrə reallaşdırdıqları marketinq strategiyalarını təkmilləşdirə 
bilərlər.  

Məlum olduğu kimi, son illər kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının qiymətlərində, o cümlədən 
ət və süd emalı müəssisələrinin istehsal etdikləri məhsulların qiymətlərində kəskin artımlar müşa-
hidə edilir. Bu məhsulların qiymətlərinin yüksəlişində başqa amillərlə yanaşı, həm də mikromühit 
amili kimi ticarət vasitəçilərinin rolu var. Ona görə də, fikrimizcə, indiki şəraitdə müəssisələrin 
özləri tərəfindən məhsulların barbaşa satışının təşkili daha məqsədəmüvafiqdir və bu, həm müəs-
sisələrin özləri, həm də istehlakçılar üçün münasibdir  və əlverişi aqrobiznes mühitinin formalaş-
masına gətirib çıxara bilər. “Əlverişli aqrobiznes mühitinin formalaşdırılması prioriteti çərçivəsin-
də kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarında, tədarük prosesində haqsız rəqabət meyillərinin 
qarşısının alınması məqsədilə tədbirlərin gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları 
üçün əlverişli ticarət mühitinin formalaşdırılması sahəsində işlərin genişləndirilməsinə ehtiyac 
duyulur” [1, s. 124]. 

Ət və süd emalı müəssisələrinin məhsullarını müəssisələrin özləri tərəfindən birbaşa istehlak-
çılara satması istehlakçıların istəklərini daha yaxşı başa düşməyə, müəssisələrin  əldə etdikləri 
mənfəətin artımına və bazar fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəlişinə gətirib çıxara bilər.  

Marketinq vasitəçilərindən maliyyə-kredit dairələri ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəa-
liyyətinə daha çox təsir edir. Bu vasitəçilər qrupunun tərkibinə sözügedən müəssisələri kreditləş-
dirən banklar və onların bazar fəaliyyətində meydana çıxan risklərdən sığortalanmanı həyata keçi-
rən sığorta şirkətləri aiddir. Müəssisələr bu vasitəçilərin xidmətlərindən istifadə etməklə bazar fəa-
liyyətlərində maliyyələşdirmə ilə bağlı meydana çıxan çətinlikləri aradan götürə və fəaliyyətlərinə 
davamlılıq gətirə bilirlər. Artıq bu sahədə ölkəmizdə qeyd edilən vasitəçilərin formalaşdırılması 
istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Belə ki, məsələn, həm bilavasitə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisə və təsərrüfatları, eyni zamanda həmin məhsulların 
emalı ilə məşğul olan müəssisələri kreditləşdirən qurum kimi “Sahibkarlığın İnkişafı Fondu”  
fəaliyyət göstərir.   
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Ət və süd emalı müəssisələrinin bəziləri özlərinin xammal bazasını inkişaf etdirməyə  nail ol-
muş, ətlik və südlük istiqamətli heyvanların bəslənilməsi yolu ilə başqa bazar subyektlərindən ası-
lılıqlarını azaltmağa çalışırlar. Onların bu fəaliyyətlə məşğul olmaları heyvanların sığortalanma-
sını zəruri edir və bu məqsədlə də dövlət tərəfindən onların müdafiə edilməsi üzrə müəyyən 
tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, sığorta haqlarının yarısı dövlət büdcəsi hesabına ödənilir ki, bu 
da sözügedən müəssisələrin bazar mexanizminin dağıdıcı təsirlərindən qorumağa imkan verir və 
müəssisələrin inkişafına şərait yaradır.  

Müəssisələrin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən mikrosəviyyəli sonuncu amil ünsiyyət dairələri 
və yaxud ictimaiyyətdir. Onlar bu və ya digər müəssisənin bazar fəaliyyətinə maraq göstərən və 
həmin müəssisələrin qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq imkanlarına təsir göstərən müəyyən 
qruplardan ibarətdir. Müəssisələr bu qrupları diqqətlə öyrənməli və fəaliyyətlərinə neqativ planda 
təsir göstərənlərin qarşısını almağa çalışmalıdırlar. Onlar buna nail olmaq üçün ictimaiyyətlə 
əlaqələri inkişaf etdirməli və müəssisə və onun məhsulu haqqında xoşagəlməz informasiyaların 
yayılmasına yol verməməlidirlər.  

Ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən makrosəviyyəli amillərin 
təhlili 

Müəssisələrin bazar mühiti (müəssisələri bilavasitə əhatə edən mühit) özü də müəyyən qüvvə-
lərin  və yaxud amillərin təsirinə məruz qalır. Sözügedən amillər makrosəviyyəli amillərdir və bu 
amillər, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi,  müəssisələr tərəfindən tamamilə nəzarət edilmir.   

Bazar mühitinə təsir göstərən an mühüm makrosəviyyəli amillərdən biri demoqrafik mühitdir. 
Bu mühiti öyrənən zaman əhalinin sayına, onun yaş struktutuna, artım tempinə diqqət yetirilir. Bu 
göstəricilər  ət və ət məhsulları, eyni zamanda süd və süd məhsulları bazarının real və potensial 
tutumuna təsir göstərir. Əslində, qeyd edilən göstəricilərə malik olmaqla ət və ət məhsulları, süd 
və süd məhsulları bazarının real və potensial tutumunu öyrənmək və əhalinin bu məhsullara ödə-
nilməmiş tələbatının kəmiyyətini dəqiqləşdirmək mümkündür. Deməli, makrosəviyyəli bu amilin 
və yaxud alt mühitin (demoqrafik mühit marketinqin makromühitinin alt mühitidir) öyrənilməsi 
müəssisələrin bazar fəaliyyəti üzrə qərarların əsaslandırılmasına dair zəruri informasiyaların əldə 
edilməsinə imkan verir. Burada onu da qeyd edək ki, ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları 
bazarının tutumu insanların gəlirlilik səviyyəsi ilə yanaşı, həm də həmin insanların sayından və 
başqa amillərdən (məsələn, qiymətlərin səviyyəsindən, ticarət bölüşdürmə şəbəkəsinin inkişafın-
dan və s.) asılıdır.   

Qida sənayesi müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən makrosəviyyəli amillərdən biri 
iqtisadi amil və yaxud marketinqin iqtisadi alt mühitidir. Bu mühitin öyrənilməsi zamanı əhalinin 
istehlak xərclərinin strukturuna, əhali təbəqələri arasında gəlirlərin bölüşdürülməsinin xarakterinə, 
qiymətlərin səviyyəsinin öyrənilməsinə, əhalinin kredit götürmək imkanlarına və s. kimi iqtisadi 
xarakterli amillərə fikir verilməlidir. “Bazarlar insanlarla yanaşı, alıcılıq qabiliyyəti də tələb edir. 
İqtisadi mühit istehlakçının alıcılıq qabiliyyətinə və xərcləmə davranışına təsir edən iqtisadi amil-
lərdən ibarətdir. İqtisadi amillərin istehlak xərclərinə və istehlakçı davranışına əhəmiyyətli təsiri 
ola bilər [4, s.81]. 

Son yeddi ildə ölkə üzrə əhalinin gəlirlərinin və istehlak xərclərinin dinamikasına dair məlu-
matlar aşağıdakı cədvəldə əks etdirilmişdir (cədvəl 1). 
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Cədvəl 1 
Ölkə üzrə əhalinin gəlirləri və istehlak xərcləri, ayda adambaşına manatla 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020-ci ildə 
2014-cü ildə 
nisbətən, % 

Gəlrlər, cəmi 230,0 240,5 257,8 268,4 276,0 292,6 291,4 126,7 
özündən əvvəlki ilə  
nisbətən, %  

- 104,6 107,2 104,1 102,8 106,0 99,6  

İstehlak xərcləri, cəmi  234,9 245,6 264,7 278,2 286,0 298,4 297,8 126,7 
özündən əvvəlki ilə 
nisbətən, % 

- 104,6 107,8 105,1 102,8 104,3 99,8  

 

Mənbə: cədvəl Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 
Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, 2014-2020-ci illər ərzində əhalinin gəlirlərinin və 

istehlak xərclərinin artımı eyni səviyyədə olmuş və bu artım 26,7% təşkil etmişdir. Ayrı-ayrı illər-
də isə gəlirlərin və istehlak xərclərinin artım tempi cüzi də olsa müxtəlif səviyyələrdə dəyişmişdir. 
Əhalinin gəlirlərinin artımının göstərilən səviyyəsi onun alıcılıq qabiliyyətinin çox da yüksək ol-
mamasından xəbər verir. Bunu istehlak xərclərinin strukturu da təsdiqləyir.   

Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycan əhalisinin istehlak xərclərinin strukturu əks etdirilmişdir (cəd-
vəl 2).             

 
Cədvəl 2. 

Əhalinin istehlak xərcləri, % 
 

 2005 2010 2015 2019 2020 2021 
İstehlak xərcləri       
Cəmi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
O cümlədən       
ərzaq məhsullarına 53,7 48,2 40,5 41,5 43,4 43,6 
qeyri-ərzaq məhsullarına 15,6 15,2 17,3 16,2 16,3 15,3 
alkoqollu içkilərə 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
xidmətlərə  30,1 36,1 41,7 41,8 39,7 40,5 

 

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri, DSK, rəsmi nəşr, 2022,  s. 162 
 
Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, 2005-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə istehlak xərc-

lərinin strukturunda ərzaq məhsullarının əldə edilməsinə çəkilən xərclərin xüsusi çəkisi 53,7%-
dən 43,6%-ə qədər və yaxud 10,1% azalmışdır. Bu, əhali təbəqələrinin gəlirlərinin artımı sayəsində 
mümkün olmuşdur. Belə ki, əhalinin gəlirləri getdikcə artdıqca onun istehlak xərclərinin struktu-
runda ərzaq məhsullarının əldə edilməsinə çəkilən xərclər daha da azalmışdır (Engel qanunu). La-
kin son bir ildə ərzaq məhsullarından heyvandarlıq məhsullarının qiymətlərinin artımında xeyli 
artımlar müşahidə edildiyindən qarşıdakı yaxın illərdə istehlak xərclərinin strukturunda ərzaq 
məhsullarının əldə edilməsinə çəkilən xərclərin xüsusi çəkisinin azalması gözlənilmir. 

Əhalinin istehlak etdiyi bəzi ət və ət məhsullarının, süd və süd məhsullarının orta illik pə-
rakəndə satış qiymətlərinin  dinamikası aşağıdakı cədvəldə əks etdirilmişdir (cədvəl 3).  

Cədvəlin məlumatlarından göründüyü kimi, 2017-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə pasterizə 
olunmamış üzlü südün qiyməti 18,98%, kərə yağının qiyməti 34,77%, pendirin qiyməti 30,67%, 
sümüklü mal ətinin qiyməti 3,62%, sümüklü qoyun ətinin qiyməti 14,94%, toyuq ətinin qiyməti 
isə 11,52% artmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi son bir ildə ət məhsullarında qoyun və mal ətinin 
qiymətində kəskin bahalaşma müşahidə edilmişdir. Marketinq müşahidələri göstərir ki, hazırda 
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sümüklü mal ətinin hər kq-ı 13,5 manata, sümüklü qoyun ətinin hər kq-ı isə 15 manata reallaşdırılır 
ki, bu da keçən ilin qiyməti ilə müqayisədə müvafiq olaraq 27,7% və 25,8% çoxdur. Bu məhsul-
ların qiymətlərinin yüksəlişi onların bazarlarının cəlbediciliyini artırsa da, bu bazarların hələ 
həmin məhsulları təklif edən müəssisə və təsərrüfatlar üçün perspektiv bazarlara çevrilməsi demək 
deyil. 

Cədvəl 3. 
Bəzi ət və süd məhsullarının orta illik satış qiymətləri (manatla) 

 

Məhsulların adları 
Ölçü 

vahidi 
2017 2018 2019 2020 2021 

2021-ci ildə 
2017-ci ilə 

nisbətən, % 
Pasterizə olunmamış 
üzlü süd 

1 L 0,79 0,81 0,85 0,89 0,94 118,98 

Kərə yağı 1 kq 12,45 15,98 16,09 16,41 16,78 134,77 
Pendir (brınza) 1 kq 6,39 6,66 7,12 7,27 8,35 130,67 
Sümüklü mal əti 1 kq 10,20 10,05 10,24 10,69 10,57 103,62 
Sümüklü qoyun əti 1 kq 10,37 10,76 11,23 11,87 11,92 114,94 
Toyuq əti 1 kq 4,25 4,30 4,63 4,56 4,74 111,52 

 

Mənbə: cədvəl Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 
Belə ki, bazarların cəlbediciliyinin yüksək olması ilə yanaşı, müştərilərin bazarlarda təklif edi-

lən məhsullara iqtisadi əlyetərliliyi də yüksək olmalıdır. Yalnız bu halda müştərilərin tələbatının 
dolğun ödənilməsindən və müəssisə və təsərrüfatların bazar fəaliyyətinin davamlılığından danış-
maq olar. Bütün bu deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, heyvandarlıq məhsullarının qiy-
mətlərinin müştərilər üçün münasib olmasına bir tərəfdən müəssisə və təsərrüfatların özləri çalış-
malı, başqa bir tərəfdən isə, dövlət tərəfindən bu sahənin dəstəklənməsi istiqamətində tədbirlər 
davam etdirilməlidir. Bu, ölkəmizin əhalisinin heyvandarlıq məhsullarına tələbatının tam ödənil-
məməsi və əhali təbəqələrinin balanslı qidalanması ilə bağlı problemlərin olmasından irəli gəlir 
(cədvəl  4 və diaqram 1).  

 
Cədvəl 4. 

Ölkə üzrə istehlak edilmiş ərzaq məhsullarının kimyəvi tərkibi və kaloriliyi(sutkada 
adambaşına) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zülallar, qram 77,0 77,1 76,5 76,5 76,6 76,6 76,3 
o cümlədən heyvan mənşəli 
zülallar 

30,5 30,5 29,9 29,9 30,0 30,0 30,2 

Yağlar, qram 78,2 78,5 78,7 78,7 78,9 79,3 79,3 
o cümlədən heyvan mənşəli 
yağlar 

39,8 39,8 39,3 39,2 39,3 39,4 39,4 

Karbohidratlar, qram 460,7 460,7 457,5 457,2 455,7 455,7 455,6 
o cümlədən  heyvan mənşəli 
karbohidratlar 

6,6 6,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,1 

Qidanın kaloriliyi, kkal 2934,3 2946,6 2951,4 2953,3 2957,5 2957,9 2958,0
o cümlədən heyvan mənşəli 
kalorilər 

510,6 510,9 502,3 500,8 500,5 503,6 503,5 

Heyvan mənşəli kalorilərin 
qidanın kaloriliyinə nisbəti, % 

17,4 17,3 17,0 17,0 16,9 17,0 17,0 
 

Mənbə: cədvəl Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Cədvəlin və aşağıdakı diaqramın məlumatlarından göründüyü kimi, orta statistik Azərbaycan 
nəfərinin sutkada ərzaq məhsullarından mənimsədiyi enerjinin əhəmiyyətli hissəsi bitkiçilik məh-
sullarının payına düşür. Uzun illərdir ki, sutkada adambaşına ərzaq məhsullarından mənimsənilən 
enerjinin payı cəmi enerjidə 17% civarında tərəddüd edir ki, bu da normadan aşağıdır. Ona görə 
də belə hesab edirik ki, ət və süd məhsulları istehsalçıları üçün əlverişli iqtisadi mühitin təmin 
olunması dövlətin bu sahəni dəstəkləməsi sayəsində mümkün ola bilər.   

Bununla belə, qeyd etdiyimiz kimi, müəssisə və təsərrüfatların özləri də ət və ət məhsullarının, 
eyni zamanda süd və süd məhsullarının qiymətlərinin azaldılması məqsədilə həmin məhsulların 
istehsalına çəkilən xərclərin azaldılması istiqamətində tədbirlər işləyib hazırlamalı və reallaşdır-
malıdırlar. Bu tədbirlərdən ən mühümü, fikrimizcə, göstərilən məqsədə nail olmaq üçün şaquli 
inteqrasiyanın müəssisə və təsərrüfatlara verdiyi üstünlüklər ola bilər. Belə ki, ət və süd  məhsul-
larının istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfatlar öz xammal bazalarını yaratmaq və inkişaf etdirmək 
yolu ilə istifadə etdikləri xammalın müəyyən qədər ucuzlaşmasına və beləliklə də, ət və ət məhsul-
larının qiymətlərinin müəyyən qədər aşağı salınmasına nail ola bilərlər. 

Ət və süd emalı müəssisələri mürəkkəb texnoloji avadanlıqlardan istifadə etməklə məhsullar 
istehsal edib bazara təklif edirlər. Yeni növ məhsul istehsal etmək baxımından bu müəssisələrdə 
texnoloji yenilikləri izləyənlər, məhsullarda təkmilləşdirmələr aparmaqla və yaxud tamamilə yeni 
məhsullar istehsal etməklə bazarın “nəbz”ini tutaraq fəaliyyət göstərə bilir. Öz fəaliyyətini belə 
quran müəssisələrin bazarda qalma və fəaliyyətini davam etdirmə  müddəti də bir o qədər uzun 
olur. Məhz buna görə də “texnoloji mühit, bəlkə də hazırda taleyimizi  müəyyən edən ən əhəmiy-
yətli qüvvədir” [4, s.84]. 

 

 
 
Texnoloji mühiti diqqətlə izləyən müəssisələr yeni texnologiyalar əldə edir, həmin texnologi-

yalardan istifadə etməklə məhsullarında cüzi dəyişikliklər aparmaqla istehlakçıların tələblərinə 
uyğunlaşır və bu yolla daha böyük investisiya yatırımları kimi riskli fəaliyyətdən yan keçə bilirlər. 
Ona görə də müəyyən dövrlərdə müəssisələrin məhsullarında kiçik dəyişikliklər aparmağa imkan 
verən texnologiyalardan yararlanması onların bazarda qalması baxımından daha məqsədəmüvafiq-
dir. “Bazar eyni zamanda iqtisadiyyatın bütün sahələrində elmi-texniki tərəqqinin inkişaf etməsinə 
təminat vermir. Ayrı-ayrı tətbiqi elm sahələrinin istehsalata tətbiq olunması üçün iri həcmli inves-
tisiyalar tələb olunur. Bütün bunlardan əlavə bazar təsərrüfatçılığı dövlət tərəfindən antiinflyasiya 
və antiinhisarçılıq siyasətinin həyata keçirilməsini tələb edir” [2, s.70].   

Müəssisələr texnoloji mühiti izləməklə ət və süd məhsullarının istehsalı baxımından nə kimi 
texnoloji yenilklər olması haqqında xəbərdar olmaqla fəaliyyətlərində zəruri dəyişikliklər aparır 
və bazarın tələblərinə uyğunlaşırlar. Bu baxımdan tanınmış marketoloq D.Aaker yazır: “Mühitin 
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Diaqram 1. Ölkə üzrə istehlak edilmiş ərzaq məhsullarının kaloriliyi, kkal(sutkada 
adambaşına)

Qidanın kaloriliyi, kkal
o mümlədən heyvan mənşəli kalorilər, kkal
Heyvan mənşəli kalorilərin bütövlükdə qidanın kaloriliyinə nisbəti
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təhlilinin istiqamətlərindən biri strategiyaya təsir göstərən, bazar və yaxud sahəyə münasibətdə isə 
xarici olan texnologiya sahəsində hadisə və meyillərin təhlilidir. Bu hadisə və meyillər onlardan 
istifadə edən şirkətlər üçün imkanlar yaradır [6, s.151]. 

Ölkəmizin ət və süd məhsulları istehsalçıları üçün texnoloji yeniliklərin izlənilməsi daha vacib-
dir, çünki sözügedən məhsulların istehsalı üçün ölkəmizdə avadanlıqlar istehsal edilmir və həmin 
avadanlıqlar xarici dövlətlərdən alınır. Belə vəziyyət həmin avadanlıqları istehsal edən və bazara 
təklif edən xarici ölkə istehsalçılarının avadanlıqları sırasından düzgün seçimlər etməyi tələb edir.  

Ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyəti həm də mədəni amilin və yaxud alt mühitin 
təsirinə məruz qalır. Belə ki, müəssisələr bazara sözügedən məhsulları təklif edən zaman Azərbay-
can cəmiyyətinin riayət etdiyi əsas mədəni və dini dəyərləri nəzərə alır və istehsal etdikləri məh-
sulları bu dəyərlər nəzərə alınmaqla istehlakçıların yaddaşında mövqeləndirirlər. Məsələn, ət və ət 
məhsulları istehsal edən müəssisələr bazara təklif etdikləri məhsulların istehsalı prosesində dini 
dəyərlərə riayət edildiyinə (məsələn, islami kəsim, məhsulun tərkibində dinimizin haram buyur-
duğu komponentin olmaması və s.) dair istehlakçılara məlumat verirlər. İstehlakçıların bu barədə 
məlumatlandırılması onların əminliklə məhsul seçmələrinə və beləliklə də, həmin məhsulları 
istehsal edən müəssisələrin bazar mövqelərinin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır.  

Ərzaq məhsulları istehsal edən istənilən müəssisənin bazar fəaliyyəti həm də təbii mühitin tə-
sirinə məruz qalır. Bu baxımdan ət və ət məhsulları istehsal edilən müəssisələr də istisnalıq təşkil 
etmir. Sözügedən müəssisələrdən özünün xammal bazasını inkişaf etdirən ət və süd emalı müəssi-
sələri təbii mühitin təsirinə  daha çox məruz qalır. Təbii resurslardan istifadə məsələlərinin tənzim-
lənməsi ət və süd emalı ilə məşğul olan müəssisələrin  məhsullarının bazar qiymət səviyyələrinin 
formalaşmasına və deməli, həmin müəssisələrin bazar fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsir göstərir. 
Bütün bu deyilənlər ət və süd məhsulları istehsal edən müəssisələr tərəfindən təbii resurslardan 
istifadənin  tənzimlənməsi məsələlərini diqqətdə saxlamağı tələb edir. İndiki dövrdə - dünyanın 
bir çox ölkələrində “yaşıl iqtisadiyyat” prinsipləri əsasında inkişafa üstünlük verildiyi bir şəraitdə 
bu, daha vacibdir. Məhz bu inkişaf modeli nəinki indiki nəsillərin, həm də gələcək nəsillərin inki-
şafı baxımından ekoloji problemlərin olmamasını təmin edə və yaxud başqa sözlə desək, dayanıqlı 
inkişafa imkan verə bilər.  

Müəssisələrin qarşısında açılan bazar imkanları həm də bu müəssisələrin bazar fəaliyyətinə təsir 
göstərən siyasi-hüquqi xarakterli amillərlə bağlı ola bilir. Belə ki, məsələn, bu müəssisələrin dövlət 
büdcəsinə ödədiyi vergilərin dərəcələrinin aşağı salınması onların  istehsala marağını gücləndirir 
və bazar fəaliyyətinə təsir göstərir. Bu istiqamətdə Azərbaycanın ət və ət məhsulları, süd və süd 
məhsulları istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin bazar fəaliyyətinin müdafiə edilməsi üzrə də 
tədbirlər həyata keçirilir və həmin tədbirlərə bu müəssisələrin istehsalda tətbiq edəcəkləri avadan-
lıqlara görə ödədikləri gömrük rüsumlarının dərəcələrinin aşağı salınması da göstərilə bilər. 

Qida sənayesində rəqabətin dərinləşdirilməsi və müdafiə edilməsi məqsədilə qanunların və nor-
mativ xarakterli sənədlərin qəbuluna yenə də ehtiyac vardır. Fikrimizcə, bu sənədlər içərisində ən 
vacibi rəqabət məcəlləsidir. Sözügedən məcəllənin qəbul edilməsi qida məhsulları bazarında ge-
dən inhisarlaşmanın qarşısının alınmasına və daha əlverişli rəqabət şəraitinin yaranmasına gətirib 
çıxara bilər. 

 
Nəticə 

Ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə çoxsaylı amillər təsir göstərir. Bu amillərin 
rolunun düzgün nəzərə alınması və bazar mühitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar dövlət struktur-
ları tərəfindən məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi müəssisələrin bazar fəaliyyətinin da-
vamlılığının və səmərəliliyinin təmin edilməsilə  nəticələnə bilər. Müəssisənin bazar fəaliyyətinə 
təsir göstərən amillər və yaxud qüvvələr onun bilavasitə ətrafında fəaliyyət göstərən bazar sub-
yektləridir. Onlara  xammal göndərənlər, müştərilər, marketinq vasitəçiləri, rəqiblər və ictimaiyyət 
aiddir. Mikrosəviyyəli bu qüvvələrin özü də makrosəviyyəli qüvvələrin təsirinə məruz qalır. Ət və 
süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən makrosəviyyəli qüvvələrə və yaxud 
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amillərə isə demoqrafik, iqtisadi, siyasi-hüquqi, təbii, sosial-mədəni və texnoloji amillər aiddir. 
Müəssisənin qarşısında açılan imkanlar həm mikro, həm də makrosəviyyəli amillərlə bağlı olur. 
Ona görə də hər bir müəssisə sadalanan amilləri kompleks və sistemli şəkildə öyrənməli, qarşısın-
da açılan bazar imkanlarından istifadə etməli və onu bazarda gözləyən təhdidlərdən yan keçməyi 
bacarmalıdır. Bu yolla ət və süd emalı müəssisələri uzunmüddətli dövrdə bazar fəaliyyətlərinin 
davamlılığına və səmərəliliyinə nail ola bilərlər.   

 
ƏDƏBİYYAT 

1. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji 
Yol Xəritəsi”, Bakı,  2016, 177 s.  

2. V.H.Abbasov. Aqrar sahədə iqtisadi tənzimləmənin aktual problemləri (monoqrafiya), Bakı – 
2012, 424 s.  

3. H.A.Xəlilov. Aqrar iqtisadiyyatda sistem transformasiyaları və modernləşdirmə şəraiti. Bakı, 
“Nur-Gün” MMC, 2005, 228 s. 

4. F.Kotler, Q.Armstronq. Marketinqin əsasları, Bakı, TEAS Press “Nəşriyyat evi”, Bakı, 2021,744 s.  
5. В.З. Мазлоев, А.Н.Семин, Н.В.Боровских. Конкурентные стратегии аграрных организа-

ций. -М.: Колос, 2009. – с. 215–245. 
6. Дэвид А. Аакер. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроиг-

рышных решений, Москва, “Эксмо”, 2007, 464 с. 
 

Тарлан Каниш kызы Горчиева 
докторант Аграрного Исследовательского Центра 

 
Анализ факторов, влияющих на рыночную деятельность мясных и молочных 

предприятий 
 

Резюме 
Цель исследования - заключалась в изучении факторов микро и макроуровня, влияю-

щих на рыночную деятельность мясных и молочных предприятий. 
Методология исследования - основана на использовании общих методов исследования, 

основанных на нормативно-правовой базе и диалектическом подходе, действующих в сфе-
ре пищевой промышленности, отдельных методов исследования, таких как экономико-
статистический анализ, системный подход, графическое сравнение, маркетинговые наблю-
дения.  

Практическое значения исследований - заключается в развитии сырьевой базы хоз-
яйствующих субъектов, осуществляющих производство продукции пищевой промышлен-
ности, удешевлении используемого ими сырья и достижении снижения цен. 

Результаты исследования - на рыночную деятельность мясомолочных перерабатываю-
щих предприятий влияют многочисленные факторы, что связано с объективным учетом ро-
ли этих факторов и улучшением рыночной конъюнктуры: в условиях возрастающей неоп-
ределенности, научно, на основе предложений по повышению эффективности рыночной 
деятельности мясомолочных предприятий, можно обеспечить непрерывность и эффектив-
ность рыночной деятельности. 

Оригинальность и научная новизна исследования – с точки зрения последовательно-
го и корректного использования статистических данных, результаты исследования являю-
тся оригинальными, предложения по совершенствованию государственных и рыночных ме-
ханизмов, влияющих на рыночную деятельность мясных и молочных предприятий на 
микро и макро уровни являются научной новизной. 

Ключевые слова: рыночная среда, факторы микросреды, факторы макросреды, 
сельское хозяйство, продукты питания. 



“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal                                                       №1(68)-2023 
 

132 

Tarlan Kanish Gorchieva 
doctoral student at the Agricultural Research Center  

 
Analysis of factors affecting market activities of meat and dairy enterprises 

 
Summary 

The purpose of the study was to study the micro and macro level factors that affect the market 
activity of meat and dairy enterprises. 

The research methodology is based on the use of general research methods based on the legal 
framework and a dialectical approach, operating in the food industry, individual research methods, 
such as economic and statistical analysis, a systematic approach, graphic comparison, marketing 
observations. 

The practical significance of research lies in the development of the raw material base of 
economic entities engaged in the production of food industry products, the reduction in the cost of 
the raw materials used by them and the achievement of price reductions. 

The results of the study - the market activity of meat and dairy processing enterprises is 
influenced by numerous factors, which is associated with an objective consideration of the role of 
these factors and an improvement in market conditions: in conditions of increasing uncertainty, 
scientifically based on proposals to improve the efficiency of market activity of meat and dairy 
enterprises, continuity and efficiency of market activity can be ensured. 

The originality and scientific novelty of the study - in terms of consistent and correct use of 
statistical data, the results of the study are original, proposals for improving state and market 
mechanisms that affect the market activity of meat and dairy enterprises at the micro and macro 
levels are scientific novelty. 

Key words: market environment, microenvironment factors, macroenvironment factors, 
agriculture, food products. 
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RƏQƏMSAL İQTİSADİYYATDA İNSAN KAPİTALININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının qiymətləndirilməsi  
metodlarını təhlil etmək və onlardan istifadə etmək üçün təkliflər hazırlamaqdır. 

Tədqiqatın metodologiyası - sistemli yanaşma, xərclər metodu, ekspert metodu, kompleks 
təhlil metodları. 

Tədqiqatın nəticələri - rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının qiymətləndirilməsi  
metodları təhlil edilmiş, onların tətbiqinin və istifadəsinin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tövsi-
yələr verilmişdir.   

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti - tədqiqatın nəticələri və təklif olunan qiymətləndirmə metod-
ları, xüsusən də ekspert yanaşmasından istifadə, müəssisənin insan kapitalının keyfiyyətcə qiymət-
ləndirilməsinə və mövcud insan resurslarından daha səmərəli istifadə etməyə imkan verə bilər.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının qiy-
mətləndirilməsi üçün müvafiq metodlardan istifadənin zəruriliyi əsaslandırılır, onlardan istifadə-
nin konkret yolları göstərilir. 

Açar sözlər: rəqəmsal iqtisadiyyat, insan kapitalı, qiymətləndirmə metodları, tətbiq, istifadə.  
                    

Giriş 
Son illərin dünya təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiyyatın qloballaşdığı müasir dövrdə rəqəmsal iq-

tisadiyyatın inkişafı ölkə iqtisadiyyatının transformasiyası proseslərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
göstərir. Yaranmış mövcud şəraitdə insan kapitalının inkişafı, intellektual resursların toplanması 
ön plana çıxır, çünki innovativ iqtisadi inkişaf modelini təşkil edən və reallaşdıran məhz intellek-
tual resurslardır. İnnovativ inkişaf insan kapitalını formalaşdıran insanın intellektual fəaliyyətinin 
idrak potensialının nəticəsinə əsaslanır. Bu gün bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycan iqtisa-
diyyatında da, innovativ inkişafın əsas resurslarına, o cümlədən yaradıcı insan kapitalına tələbat 
getdikcə artır. İnnovativ iqtisadiyyatın uğurlu inkişafı yüksək səriştələrə malik peşəkar insan re-
surslarının təkrar istehsalı proseslərinin səviyyəsindən asılıdır. Təcrübə göstərir ki, innovativ inki-
şaf ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin artmasına, iqtisadi artıma, seçilmiş istiqaməti ak-
tuallaşdıran ictimai təkrar istehsalın bütün sahələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Rəqəm-
sal iqtisadiyyatın inkişafı şəraitində elmi-texniki tərəqqinin öyrənmə, əmək, inkişaf proseslərinə 
daxil edilməsinin təsiri altında insan kapitalının məhsuldar xüsusiyyətlərinin təkrar istehsalı baş 
verir. İqtisadi münasibətlərin innovativ inkişafı prizmasından yanaşılarsa demək olar ki, insan ka-
pitalının təkrar istehsalı institusional transformasiyanın təkamülü, təhsil prosesləri, bazarın təkmil-
ləşdirilməsi, biliklərin yayılması yolu ilə təkmilləşdirilir. Sosial-iqtisadi və texnoloji tərəqqinin 
daxili mahiyyətinin və inkişaf istiqamətinin araşdırılması göstərir ki, insan kapitalının təkrar isteh- 
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salının inkişafı ilə bağlı artıq mövcud qiymətləndirmələrlə məhdudlaşmaq mümkün deyil və bu 
sahədə yeni metodoloji yanaşmaya ehtiyac vardır. 

İnsan kapitalının formalaşmasına sərf edilən xərclər əsasında onun qiymətləndirilməsi 
metodları 

Müasir insan kapitalı anlayışı  əsasən XX əsrin ortalarında işlənib hazırlanmışdır. Ancaq iqti-
sadi tarixin araşdırılması göstərir ki, alimlər uzun onilliklər ərzində insan kapitalının formalaşması, 
toplanması, inkişafı və səmərəli istifadəsi ilə maraqlanırdılar. Hətta XVII əsrin iqtisadçıları insanın 
formalaşmış faydalı əmək qabiliyyətlərinin əsas kapitala daxil edilməsinin mümkünlüyünü araş-
dırmışlar. Son onilliklərin inkişaf meyilləri bu problemi iqtisad elminin və praktikanın mərkəzinə 
qoymuşdur. İstər istehsal, istərsə də xidmət sahəsində texnoloji modernləşmə meylinin sürətlən-
məsi ilə xarakterizə olunan yüksək texnologiyalı rəqəmsal  iqtisadiyyat intellektual məhsulların 
yaradılması problemini ön plana çıxarmışdır. Bu şəraitdə ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafının əsas 
parametrləri insan  kapitalının keyfiyyət göstəriciləri ilə xarakterizə olunur. 

İnsan kapitalının qiymətləndirilməsinə mövcud metodoloji yanaşmaların təhlili iki əsas yanaş-
manı müəyyən etməyə imkan verdi: onun formalaşması zamanı çəkilən xərclərə əsaslanan retro-
spektiv və gələcək gəlirlərinin uçotuna əsaslanan perspektiv. 

Araşdırmalar göstərir ki, retrospektiv yanaşmadan ilk dəfə Ernst Engel tərəfindən valideynləri 
üçün uşaqların doğulması, yetkinlik yaşına çatana qədər saxlanması və tərbiyəsi üçün ümumi xərc-
lərin müəyyən edilməsi və qiymətləndirmək  məqsədi ilə istifadə edilmişdir. Ernst Engel öz hesab-
lamalarında müxtəlif sosial təbəqələrdən olan insanlar üçün qeyri-bərabər doğuş xərclərinə, uşağın 
yaşı artdıqca arifmetik irəliləyiş prosesində saxlanması xərclərinin hər il artacağının fərz edilmə-
sinə əsaslanmışdır [1].Göründüyü kimi, bu yanaşma insan kapitalını qiymətləndirməkdən daha 
çox, insanı fiziki varlıq kimi saxlamağın dəyərini qiymətləndirmək məqsədi daşıyırdı. Bundan 
başqa, bu yanaşmada uşaqların doğulması və tərbiyəsi ilə bağlı bütövlükdə cəmiyyətin xərcləri və 
valideynlər tərəfindən uşaqlara baxılmasına sərf olunan vaxt nəzərə alınmayıb. Eləcə də, müxtəlif 
yaşlarda olan uşaqların saxlanması xərcləri müxtəlif dövrlərdə sərf olunduğundan, onlar yalnız 
keçmiş qiymətlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla ümumiləşdirilə bilərdi. 

Con U.Kendrik statistik məlumatlara əsaslanaraq, ailə və cəmiyyətin uşaqların əmək yaşına 
çatanadək tərbiyəsi, təhsili, təlimi, ixtisası, təkmilləşməsi, səhiyyə, əmək miqrasiyası və mənzil 
xərcləri, uzunmüddətli ev təsərrüfatları və başqa xərcləri insan kapitalına daxil etməklə insanlara 
sərf edilən  investisiyaların miqdarını hesablamışdır [2]. Con U.Kendrik bu tədqiqatları həyat sı-
ğortası sənayesi üçün istinad cədvəlləri hazırlamaq, müxtəlif səbəblərdən həyat itkisinə görə kom-
pensasiya tələblərinin miqdarını hesablamaq  məqsədi ilə aparmışdır. 

Teodor Şults təhsili insan kapitalının dəyərinin artmasının əsas amili hesab edirdi. T.Şults qeyd 
edirdi ki, kapitalın bir forması təhsil olduğu və insanın bir hissəsinə çevrildiyi üçün o, insan kapitalı 
adlanır, gələcək məmnuniyyətin və ya gələcək qazancın və ya hər ikisinin mənbəyini təmsil etdi-
yinə görə isə kapitaldır [3]. 

Dünya Bankı insan kapitalının  qiymətləndirilməsi məqsədi ilə onun investisiyalarla əlaqəsini 
müəyyən edən düstur təklif etmişdir. Dünya Bankının  yanaşmasına görə, insan kapitalı geniş  an-
lamda əməyin keyfiyyət göstəricisinin, yığılmış insan kapitalının keyfiyyət indeksinin, insan ka-
pitalına investisiyanın və digər dəyişənlərin funksiyasıdır. Dünya Bankının ekspertlərinin apardığı 
hesablamalara aşağıdakı istehlak xərcləri daxil edilmişdir: ailələr üçün ərzaq, geyim, mənzil, təh-
sil, səhiyyə, mədəniyyət, habelə bu məqsədlər üçün dövlətin sərf etdiyi  xərclər.   

Göründüyü kimi, insan kapitalının istehsalına sərf edilən xərclərin qiymətləndirilməsinə əsas-
lanan bu yanaşmalar onun formalaşmasına təsir edən bir çox amilləri nəzərə alır, lakin onların 
müəyyən çatışmazlıqları da vardır. Məsələ ondadır ki, bu yanaşmada insan kapitalının qiyməti ona 
olan tələb amilləri nəzərə alınmadan yalnız onun təklifi tərəfindən müəyyən edilir. O, həmçinin 
insan kapitalı  qiymətləndirilərkən nəzərə almır ki, fiziki kapitaldan fərqli olaraq,  insan kapitalına 
sərf edilmiş vəsaitlərin həcmi ilə onun yekun nəticəsi arasında unikal sabit əlaqə yoxdur. Məsələn, 
daha zəif və ya daha az fiziki qabiliyyətli uşaqların saxlanması və təhsili valideynlərə sağlam və 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №1(68)-2023  
 

135 

bacarıqlı uşaqlardan daha baha başa gəlir. Ancaq buradan belə nəticə çıxmır ki, birincinin insan 
kapitalı ikincidən daha çox olacaqdır. Reallıqda vəziyyət əksinə olur. Belə şəraitdə məsrəflərə 
əsaslanan metoddan istifadə sağlamlığı zəif və ya daha az qabiliyyətə malik olan insanların insan 
kapitalının yüksək qiymətləndirilməsinə, sağlam və ya daha yaxşı qabiliyyətli insanlarda isə onla-
rın səviyyəsinin aşağı qiymətləndirilməsinə gətirib çıxarır. Bundan başqa, bu yanaşmadan istifadə 
edərkən insan kapitalının köhnəlməsi fiziki kapitalın köhnəlməsindən və amortizasiyasından əsaslı 
şəkildə fərqləndiyi nəzərə alınmır. İşçilər fəaliyyət prosesində yaşlandıqca, onların peşə təcrübəsi   
artdıqca onların bilik, bacarıq və bacarıqlarının iqtisadi dəyəri fiziki kapitaldan fərqli olaraq azal-  
mır, əksinə, artır.  

İnsan kapitalına sərf edilən müvəqqəti  investisiyaların nəzərə alınmamasını da çatışmazlıq kimi 
qiymətləndirmək olar. İnsan kapitalına  investisiyaların xərclənməsi  prosesində və ondan istifadə  za-
manı çox vaxt gecikmələrə də rast gəlinir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir cəmiyyətdə insan ka-
pitalına investisiyaların əksər hissəsi məktəb və tələbəlik illərində, insanın hələ təhsil aldığı müddətdə, 
insan kapitalının hələ də aktiv “istifadəsinin” başlanğıcından çox uzaq olduğu vaxtlarda sərf edilir. 

İnsan kapitalının istifadəsindən  alınan gəlir əsasında onun qiymətləndirilməsi metodları 
Son illər bir çox tədqiqatçılar insan kapitalının qiymətləndirilməsi üçün onun istifadəsindən 

əldə edilən gəlirin əsas götürülməsini daha məqbul hesab edirlər. Məsələn, Q.Bekker insan kapi-
talının qiymətinin təhsilin iqtisadi səmərəlilik göstəricisi vasitəsilə müəyyən edilməsini təklif et-
mişdir. Belə ki, Q.Bekker ali təhsildən əldə olunan mənfəəti  müəyyən etmək üçün kolleci bitirmiş 
işçilərin ömürlük qazancından təhsil səviyyəsi orta səviyyədən yuxarı olmayanların ömür boyu 
qazanclarının çıxılmasını təklif edirdi. Q.Bekker işçini vahid sadə əməyin və müəyyən miqdarda 
maddiləşmiş “insan” kapitalının məcmusu hesab edərək, onun əmək haqqını sadə əməyinin bazar 
qiyməti ilə insana yatırılan investisiyalardan əldə olunan gəlirin məcmusu kimi müəyyən edirdi. 
Araşdırmalar göstərir ki, həm Q.Bekkerin, həm də, digər tədqiqatçıların hesablamalarına görə, iş-
çinin gəlirinin əsas hissəsi insan kapitalı tərəfindən əldə edilir [4]. 

Lester C. Thurov insan kapitalını qiymətləndirmək üçün qazancın kapitallaşdırılması metodun-
dan istifadə edilməsini məqsədəuyğun hesab edirdi. Lester C. Thurov insan kapitalının istehsal 
etmək qabiliyyətinin dəyərini onun icarəyə götürülə biləcəyi bazar dəyərlərindən istifadə edərək 
dolayı yolla  qiymətləndirməyi təklif edirdi [5].   

Milton Fridman hesab edirdi ki, insan kapitalı fasiləsiz gəlir gətirən əmlakın bir hissəsi, müəy-
yən miqdarda fond deməkdir. Onun fikrincə, bu gəlir  insan kapitalının (işçinin) bütün iş dövrü 
ərzində aldığı diskontlaşdırılmış əməkhaqqı  kimi təqdim edilə bilər [6].    

Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, müasir rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalı qiymət-
ləndirilərkən  ümumi gəlirin hesablanmasına əsaslanan  metoddan daha geniş istifadə olunur. Bu 
metodun üstünlüyü  ondan ibarətdir ki, ondan istifadə edildikdə insan kapitalı bazar qiymətləri ilə 
qiymətləndirilir. Məlumdur ki, əmək bazarında əməkhaqqının müəyyən edilmiş səviyyəsi işçilər 
tərəfindən insan kapitalının təklifi və işəgötürənlər tərəfindən onlara olan tələbin  səviyyəsi ara-
sındakı nisbətə əsasən formalaşır. Nəticədə, insan kapitalının qiyməti həm mikro səviyyədə (iş-
çilərin bilik və bacarıqları, peşə-ixtisas, təhsil səviyyəsi, motivasiyası, əməyin intensivliyi və s.), 
həm də makro səviyyədə (iqtisadiyyatın texniki-texnoloji vəziyyəti, özünəməxsusluğu, institusio-
nal mühit və s.) özünü büruzə verən çoxsaylı amillərin  təsiri altında formalaşır. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində insan kapitalının rolunun getdikcə artdığına əsaslanan bir çox 
tədqiqatçılar [7, 8, 9, 10, 11, 12] onun formalaşmasının müxtəlif aspektlərini araşdırarkən belə 
nəticəyə gəlmişlər ki, fiziki və insan kapitalı arasında tam analogiya ola bilməz. Bəzi tədqiqatçı-
ların fikrincə, iqtisadi inkişafda ekoinnovasiyalar mühüm rol oynayır, bu isə yeni məhsullar, yeni 
texnologiyalar və istehsalın təşkilinin yeni üsulları deməkdir [13,14]. Onlar, müəyyən müddətdən 
sonra şəxsin əməkhaqqının indiki maaşından yüksək olacağını nəzərə alaraq  hesab edirlər ki, insan 
kapitalının qiyməti gəlirin məbləği gözlənilən iqtisadi artım tempi nəzərə alınmaqla hesablan-
malıdır. Ancaq insan kapitalının qiymətləndirilməsində istifadə olunan bu metodun da çatışmazlığı 
vardır və bu, müxtəlif şəxsi keyfiyyətləri (bilikləri, bacarıqları, təhsil, ixtisas  səviyyəsi və  s.) olan 
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işçilərin əməkhaqqı haqqında statistik məlumatların olmaması ilə bağlıdır ki,  nəticədə insanın 
ömür boyu əldə etdiyi qazancı hesablamaq mümkün olmur. Araşdırmalar göstərir ki, insan kapita-
lının qiymətləndirilməsi üçün kifayət qədər yanaşmalar, metodlar  mövcud olsa da, onların heç də 
hamısı  təcrübədə tətbiq olunmur və ya rəqəmsal iqtisadiyat şəraitinə uyğunlaşdırılmalarına ehti-
yac vardır.    

İnsan kapitalının qiymətləndirilməsi metodologiyası 
İnsan kapitalı qiymətləndirilərkən nəzərə almaq lazımdır ki, insan kapitalının vahidi işçinin özü  

deyildir, onun biliyi, bacarığı və təcrübəsidir. İnsan kapitalı  onun daşıyıcısından - şəxsdən kənarda  
mövcud ola bilməz. İnsan kapitalını fiziki kapitaldan (maşın və avadanlıq) fərqləndirən əsas cəhət 
də məhz  bundan ibarətdir. 

İnsan kapitalı mürəkkəb iqtisadi kateqoriya olduğundan o, kəmiyyət və keyfiyyət kateqoriyala-
rına malikdir. Kəmiyyət kateqoriyasına aşağıdakılar daxildir: 

- insan kapitalının daşıyıcısının orta ömür uzunluğu,; 
- əmək qabiliyyətli əhalinin xüsusi çəkisi; 
- ali və orta ixtisas təhsilli mütəxəssislərin xüsusi çəkisi; 
- əməkhaqqının səviyyəsi və s. 
Keyfiyyət  kateqoriyası aşağıdakılarla xarakterizə olunur: 
- müasir əmək bazarında tələb olunan işçilərin təhsil səviyyəsi; 
- işçinin ixtisası, peşə bacarıqları, səriştəsi ; 
- məhsuldarlığı. 
 Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, insan kapitalının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi  qazanılmış 

yeni keyfiyyət dəyişikliklərinin kəmiyyət ölçüləri əsasında həyata keçirilə bilər, çünki insan kapi-
talının formalaşmasına və inkişafına  təsir edən amillərin əksəriyyəti kəmiyyət göstəriciləri ilə öl-
çülə bilər.  

İnsan kapitalını  formalaşdıran elementlərin bir-biri ilə sıx əlaqəsi vardır. Ona görə də, insan 
kapitalının qiymətləndirilməsi aşağıdakı üçsəviyyəli yanaşma əsasında aparılmalıdır: 

- insan kapitalının daşıyıcısının-fərdin (ayrı-ayrı işçilərin) toplanmış biliyi və təhsil səviyyəsi; 
- fərdi (ayrı-ayrı) müəssisənin işçilərinin insan kapitalı; 
- bütövlükdə ölkənin insan kapitalı. 
Başqa sözlə,  insan kapitalının qiymətləndirilməsi üçün  fərdi, mikroiqtisadi və makroiqtisadi 

səviyyələrdə tədqiqatlar aparılmalıdır. Bunu nəzərə alan Z.Çulanova və A.Usenova fərdi səviy-
yədə insan kapitalını qiymətləndirməyə təşəbbüs göstərmişlər. Onlar insan kapitalının  dəyərinin 
artmasına təsir göstərən əsas amillərin təhlili nəticəsində belə qənaətə gəlmişlər ki, ona, keyfiyyətli 
təhsil sisteminin formalaşdırılması, məşğulluğun səviyyəsinin yüksəlməsi və layiqli əməkhaqqı 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Z.Çulanova və A.Usenova işçilərin illik əmək gəlirinin və ölkə 
üzrə məşğulluq səviyyəsinin orta dəyərlərindən istifadə edərək, bir şəxsin sağ qalma ehtimalını 
(əmək qabiliyyətli yaşda) və sabit dəyəri qəbul edərək, fərdi səviyyədə insan kapitalını qiymətlən-
dirmək üçün aşağıdakı düsturu təklif etmişlər [15]: 

H= [(nxI)xR +  ( )( )   

Burada: 
H- müəyyən kateqoriyaya məxsus fərdin insan kapitalının dəyəridir (“təhsil qazancı”); 
I- “təhsil qazancı” kateqoriyasındakı işçinin illik əmək gəliridir; 
R- müəyyən kateqoriyaya məxsus fərdin "təhsil qazancı" üzrə məşğulluq dərəcəsidir; 
g - fərdin  real gəlirinin orta artım tempidir;  
e-fərdin təhsil səviyyəsidir; 
n- insan kapitalının dəyərinin qiymətləndirildiyi zamandır  (dövrdür). 
Z.Çulanova və A.Usenova hesab edirlər ki, təklif etdikləri metodologiya həm fərdi, həm də  

daha böyük, eləcə də, əhalinin yaş qrupları üzrə insan kapitalının dəyərini hesablamaq üçün də 
istifadə edilə bilər. 
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Hesab edirik ki, insan kapitalının mikrosəviyyədə  dəyəri, müəssisənin  onun bərpası üçün  sərf 
etdiyi xərclərin dəyəri kimi müəyyən edilə bilər. Müəssisənin bu məqsədlə sərf etdiyi xərclərə 
aşağıdakılar daxil edilə bilər: 

- müəssisədə işləyən işçilərin ixtisaslarının artırılması üçün xərclər; 
- işçilərin tibbi müayinə xərcləri;  
- işçilərin xəstəlik vərəqəsinin ödənilməsi;  
- əmək mühafizəsi xərcləri;  
- müəssisə tərəfindən ödənilən könüllü tibbi sığorta ödəmələri;  
- müəssisənin işçiləri üçün tibbi və digər sosial xidmətlərin ödənilməsi;  
- sosial institutlara xeyriyyə yardımı ilə bağlı xərclər və s.  
Fikrimizcə, mikrosəviyyədə insan kapitalının qiymətləndirilməsinin qeyd edilən metodologi-

yasının tətbiqi hər bir işçinin öz intellektual potensialını və innovativ cəlbediciliyini reallaşdırma-
ğa müəyyən dərəcədə imkan yarada bilər.  

Makrosəviyyədə insan kapitalının qiymətləndirilməsi üçün ən məqbul metod məcmu İnsan İn-
kişafı İndeksidir (İİİ). Bu indeks hər il BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən beynəlxalq ekspert-
lərin analitik araşdırmalarının nəticələrindən, milli və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təqdim  edi-
lən statistik məlumatlardan istifadə etməklə dünyanın müxtəlif  ölkələri və regionları üçün hesab-
lanır. İnsan İnkişafı İndeksi ilk dəfə 1990-cı ildə hazırlanmışdır və hər bir  ölkənin inkişafını insan 
resurslarının vəziyyətinin aşağıdakı üç əsas parametrinin ölçülməsi əsasında səciyyələndirir: 

- gözlənilən ömür uzunluğu əsasında hesablanan uzunömürlülük və sağlamlıq: 
- təhsilə çıxış və layiqli həyat səviyyəsi, doğulandan təhsilə sərf olunan orta illərin sayı, gözlə-

nilən təhsil müddəti; 
- adambaşına düşən ümumi milli gəlir (ABŞ dolları ilə). 
İnsan İnkişafı İndeksinin (İİİ) hesablanmasının müasir metodu hər ölçü üzrə nailiyyətləri əks 

etdirən normallaşdırılmış həndəsi orta göstəricilərinə əsaslanır. Göstəriciləri 0-dan 1-ə qədər miq-
yaslı indekslərə çevirmək məqsədi ilə minimum və maksimum dəyərlər (və ya hədəflər) müəyyən 
edilir. Maksimum dəyərlər müşahidə edilən faktiki ən yüksək dəyərlərə uyğun təyin edilir, mini-
mum dəyərlər minimum məqbul olan dəyərlər kimi qəbul edilə bilər. İİİ  hesablanarkən  aşağıdakı 
minimum dəyərlər müəyyən edilmişdir:  

- doğuş zamanı gözlənilən ömür uzunluğu üçün - 20 il; 
- təhsildə hər iki dəyişən üçün - 0 il; 
- adambaşına düşən ümumi milli gəlir (ÜDM) üçün – 100 ABŞ dolları. Alt indekslərin dəyərləri 

aşağıdakı kimi hesablanır [16]: 

Xi =  
(X(X) (X) 

İnsan İnkişafı İndeksi -İİİ- qeyd olunan üç indeksin həndəsi ortası kimi aşağıdakı düstur vasi-
təsilə hesablanır: 

                                          İİİ = √LEI × EI × II 
Burada: 
LEI - ömür İndeksidir; 
EI -təhsil İndeksidir; 
II -gəlir İndeksidir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin İnkişaf Proqramının İnsan İnkişafı Hesabatı insan inkişafı 

məsələlərini gündəmə gətirərkən insan həyatının sərvətini iqtisadiyyatın sərvətindən üstün tutmuş-
dur.  

Araşdırmalar göstərir ki, mikrosəviyyədə (müəssisə səviyyəsində)  insan kapitalını qiymətlən-
dirərkən həm mənfəət, həm də xərc yanaşmalarından istifadə olunur. Təcrübə göstərir ki, onların 
hər biri müəyyən xərc amillərini qiymətləndirməyə imkan verir. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, 
rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşdığı və bununla əlaqədar olaraq insan kapitalına qarşı yeni tələb-
lərin irəli sürüldüyü  müasir şəraitdə qeyd edilən hər iki metoddan istifadə edilməsi  kifayət hesab 
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edilə bilməz, çünki bu metodlardan istifadə, elmin, təhsilin, səhiyyənin, digər sahələrin inkişafında 
və yeni texnologiyaların yaradılmasında  əsas məhsuldar amil olan insan kapitalının keyfiyyət pa-
rametrlərini nəzərə almır. Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisənin əmək potensialı onun işçilərinin 
psixoloji xüsusiyyətlərini, peşəkar bilik səviyyəsini və toplanmış təcrübələrini nəzərə alaraq isteh-
salda mümkün iştirakının maksimum ölçüsüdür. Hesab edirik ki, insan kapitalı qiymətləndirilər-
kən mənfəət və xərc yanaşmalarına əlavə olaraq insan kapitalının keyfiyyət  parametrlərini qiy-
mətləndirməyə imkan verən ekspert metodundan da istifadə etmək məqsədəuyğun olardı.   

İşçilərin qeyri-standar düşünmək, bacarıq və təcrübədən istifadə etmək qabiliyyəti kimi keyfiy-
yət göstəricilərinin üç mərhələ üzrə qiymətləndirməsini  məqsədəuyğun hesab edirik. 

Birinci mərhələdə işçinin müvafiq fəaliyyət istiqaməti üzrə müəssisənin bilik kapitalına şəxsi 
töhfəsinə aydınlıq gətirən  göstəricilər müəyyənləşdirilməlidir. Bu məqsədlə müəssisənin bu və ya 
digər istiqamətlərdə fəaliyyəti prosesində işçinin peşəkar keyfiyyətlərini çoxdan daha az əhəmiy-
yətliyə doğru sıralamaq lazımdır. Töhfə, işçinin peşəkar yetkinliyinin qiymətləndirilməsi əsasında 
müəyyən edilməlidir. Belə qiymətləndirmə yuxarıda qeyd  edilən istiqamətlər çərçivəsində işçinin 
peşəkar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi göstəricilərinin sıralanması yolu ilə müəyyən bal ve-
rilməklə müəyyən edilə bilər. İşçinin peşəkar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi  aşağıdakı  gös-
təricilər əsasında müəyyən edilə bilər:  

- funksional vəzifələrin müvəffəqiyyətlə icra edilməsi; 
- kompyuter texnologiyaları üzrə müvafiq biliklər; 
- xarici dilləri sərbəst bilmək; 
- müəssisənin mənfəətinin artmasına verdiyi töhfə; 
- istehlakçılarla əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfə; 
- beynəlxalq əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfə;  
- elmin inkişafına, yeni elmi istiqamətlərin işlənib hazırlanmasına verdiyi töhfə və s.  
Bunlarla yanaşı, işçinin aşağıdakı mühüm şəxsi keyfiyyətləri də müəyyən edilməli və sıralan-

malıdır: 
- yeni orijinal həllər hazırlamaq və həyata keçirmək bacarıqları; 
- komanda üzvləri arasında normal psixoloji mühit yaratmaq bacarığı; 
- vəziyyəti operativ qiymətləndirmək və optimal qərarlar qəbul etmək bacarıqları; 
- peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəlişinə və davamlı peşəkar inkişafa çalışmaq; 
- intizamlılıq və təşkilatçılıq; 
- təşəbbüskarlıq; 
- işçilərin qərarları və hərəkətləri ilə bağlı qarşılıqlı razılığa gəlmək bacarığı; 
- işə vicdanla yanaşmaq və fəaliyyətin nəticəsində maraqlı olmaq bacarığı; 
- insanlarla ünsiyyət bacarıqları; 
- peşəsi ilə əlaqədar ixtisaslara maraq göstərmək bacarığı. 
İkinci mərhələdə hər bir göstəricinin attestasiya edilən işçidə nə qədər tez-tez təzahür etdiyi 

əsas götürülərək, hər bir göstərici üçün əhəmiyyət əmsalını müəyyən etmək lazımdır. Bu  metodun 
daha da obyektiv olması üçün əhəmiyyət əmsallarından istifadə etmək məqsədəuyğundur. Sadala-
nan keyfiyyət göstəricilərinə görə attestasiyadan keçən şəxsin müvafiq dərəcəsi (1-dən 10-a qədər) 
müəyyən edilməlidir. Bu metodla  attestasiyadan keçmiş şəxsin ilkin qiymətləndirməsini həyata 
keçirmək olar. 

Üçüncü mərhələdə, əvvəlki iki mərhələnin nəticələri və hər bir işçi üçün orta bal göstərici nəzə-
rə alınmaqla  hər bir işçi üçün orta bal şkalası müəyyən edilməlidir. Nəzərə alınan peşə keyfiyyət-
lərinin hər biri üçün orta balı hesablayaraq, bütün keyfiyyətlər üçün alınan balları ümumiləşdirmək 
və bununla da işçinin qiymətləndirməsinin yekun balını müəyyən etmək lazımdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, fərqli peşə və vəzifələrin öz qiymətləndirmə meyarları ola bilər. Fərdi 
və məcmu insan kapitalının əsaslandırılmış qiymətinin müəyyən edilməsi işçilərlə əmək müqavi-
lələri bağlanarkən əməkhaqqının optimal səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi  məqsədi ilə elmi əsas 
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rolunu oynaya bilər. Bu metoddan istifadə edilməsi işçilərdən öz  bacarıqlarına uyğun olaraq op-
timal qaydada istifadə etməyə imkan verə bilər.  

Hesab edirik ki, insan kapitalına makrosəviyyədə vəsait sərfinin iqtisadi səmərəliliyini hesabla-
maq üçün ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətini xarakterizə edən həyati göstəricilər də nəzərə alınma-
lıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, İnsan İnkişafı Hesabatı bir çox ölkələrdə uzun illərdir ki, inkişaf 
səviyyəsini qiymətləndirmək və müqayisə etmək, çatışmayan cəhətləri müəyyən etmək və mövcud 
uçurumu aradan qaldırmaq üçün inkişaf strategiyalarını hazırlamaq məqsədi ilə geniş istifadə olunur.   

 

Nəticə 
İnsan kapitalı toplanmış (yığılmış) bilik və təhsil  kimi böyük dəyərə malikdir. Bu, insanın şəx-

siyyətinin,  müəssisənin, ölkənin, eləcə də, bütövlükdə cəmiyyətin sərvəti və mirasıdır. İnsan ka-
pitalının öyrənilməsinə və qiymətləndirilməsinə müxtəlif metodoloji yanaşmalar onun mahiyyəti-
nə və anlayışına dair müxtəlif təriflərin verilməsinə səbəb olmuşdur. Nəticədə onlar  insan kapita-
lının mahiyyətinin və anlayışının ayrı-ayrı aspektlərini əks etdirirlər. Bir çox təriflərdə insan kapi-
talı xərclər, gəlirlər və mənfəətlər şəklində kapitalın bir növü kimi  nəzərdən keçirilir. 

Müxtəlif yanaşmalardan istifadə etməklə insan kapitalı qiymətləndirilərkən müxtəlif, fərqli 
nəticələrə gəlmək olar. Yanaşmalar bir-birindən fərqləndiyindən insan kapitalının qiymətləndiril-
məsi üçün vahid obyektiv metodologiya tətbiq etmək mümkün deyildir. Ancaq insan kapitalının 
qiymətləndirilməsində istifadə olunan yanaşmaları araşdıraraq belə  nəticəyə gəlmək olar ki, eks-
pert metodu (keyfiyyətli qiymətləndirmə metodu) insanın keyfiyyət  parametrlərini  daha obyektiv 
qiymətləndirməyə imkan verir. Nəzərə almaq lazımdır ki, işçinin bacarıqları, qabiliyyəti təkcə cari 
tapşırıqları hansı səviyyədə yerinə yetirməsi ilə deyil, eləcə də yaradıcı düşünmək və yeni inno-
vativ ideyalar yaratmaq bacarığı ilə ölçülür. Ekspert qiymətləndirmə metodu məhz işçinin bu key-
fiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə imkan verir. Ekspert metodunun tətbiqi ilə, müəssisənin fəa-
liyyətinin xüsusiyyətlərini və işçinin vəzifəsini nəzərə alaraq, keyfiyyət və kəmiyyət qiymətləndir-
mələrinin müqayisəsi insan kapitalının gələcək inkişafı üçün düzgün istiqamətlərin müəyyən edil-
məsinə imkan yarada bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, rəqəmsal iqtisadiyyat insan amilinin ak-
tivləşdirilməsini və insan kapitalının yeni keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malik olmasını  tələb edir. 
Məhz buna görə də, iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdığı müasir şəraitdə insanın təhsili, peşəkarlığı və 
intellekti prioritet istiqamətə çevrilmişdir. 

Müasir rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində mikro (müəssisə) səviyyədə insan kapitalının qiymət-
ləndirilməsi insan resurslarının idarə edilməsi və korporativ idarəetmənin mühüm tərkib hissəsi 
olmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, müəssisədə insan kapitalının keyfiyyətinin yüksəldilməsi həm 
də kollektivdə qarşılıqlı münasibətlərin mədəni və təşkilati müxtəlifliyinin inkişafını  da asanlaş-
dırır ki, bu da son nəticədə bütövlükdə müəssisədə idarəetmə fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinin 
inkişafına təkan verir və eləcə də, müəssisənin kadr siyasəti və təhsil proqramları baxımından təkcə 
təşkilati sahəni deyil, həm də irqi, etnik, milli, mədəni və gender fərqlərinin aradan qaldırılmasını 
nəzərdə tutur. Nəticədə, belə insan kapitalının formalaşdırılması və qorunması müəssisənin əsas 
vəzifəsini təşkil edir. Bu, təkcə zəruri və vacib biliyə malik olan  deyil, həm də əldə etdiyi  bilikləri  
müəssisənin  səmərəli fəaliyyətinə uyğunlaşdıra bilən istedadlı insanların cəlb edilməsini nəzərdə 
tutur. Belə işçilər müəssisənin yaradılması, fəaliyyəti, saxlanılması və inkişafı üçün zəruridir. İn-
san kapitalının inkişafına sərmayə qoymaqla müəssisə biznesinin gələcək inkişafı  üçün müvafiq 
bünövrə yaradır, yeni imkanlar əldə edir və nəticədə mənfəətin itirilməsi risklərini əhəmiyyətli 
dərəcədə azaldır. 
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Оценка человеческого капитала в цифровой экономике 
 

Резюме 
Цель исследования - проанализировать методы оценки человеческого капитала в усло-

виях цифровой экономики и разработать предложения по их использованию. 
Методология исследования - системный подход, затратный метод, экспертный метод, 

методы комплексного анализа. 
Результаты исследования – проанализированы методы оценки человеческого капитала 

в цифровой экономике и даны соответствующие рекомендации по их применению и ис-
пользованию. 

Практическая значимость исследования – результаты исследования и предложенные 
методы оценки, особенно использование экспертного подхода, позволяют провести качес-
твенную оценку человеческого капитала предприятия и более эффективно использовать 
имеющиеся человеческие ресурсы. 

Оригинальность и научная новизна исследования - обоснована необходимость ис-
пользования соответствующих методов оценки человеческого капитала в условиях цифро-
вой экономики, показаны конкретные способы их использования. 
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Human capital assessment  in the digital economy 
 

Summary 
The purpose of the study: is to analyze methods for assessing human capital in the digital 

economy and develop proposals for their use. 
Research methodology - a systematic approach, a costly method, an expert method, methods 

of complex analysis. 
Research results - methods for assessing human capital in the digital economy are analyzed 

and appropriate recommendations are given for their application and use. 
The practical significance of the study - the results of the study and the proposed assessment 

methods, especially the use of an expert approach, allow for a qualitative assessment of the human 
capital of an enterprise and more efficient use of available human resources. 

The originality and scientific novelty of the study - the need to use appropriate methods for 
assessing human capital in the digital economy is substantiated, specific ways of using them are 
shown. 

Key words: digital economy, human capital, assessment methods, application, use. 
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İNTELLEKTUAL KAPİTAL SOSİAL-İQTİSADİ  İNKİŞAFIN ƏSAS PRİORİTETİ 

KİMİ 
 

Xülasə 
Məqalədə  qeyd olunur ki, sosial-iqtisadi inkişafın əsas prioritetlərindən biri kimi, insan kapitalı 

və onun sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması çıxış edir. Sosial inkişaf, öz növbəsində, iqtisadi in-
kişafla sıx bağlıdır. Məhz bu baxımdan insan kapitalına dövlətin sosial xərcləri, yeni təhsil, sə-
hiyyə, elmə çəkilən xərclər, əməkhaqqı və s. təsir göstərir və onların artırılması insan kapitalının  
intellektual inkişafı deməkdir.  

Tədqiqatın məqsədi – ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas prioriteti kimi insan kapitalı, 
onun intellektual inkişafı, sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və bu istiqamətdə təklif və tövsi-
yələrin işlənməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası - tədqiq edilən problemə sistemli və kompleks yanaşma,  müqayi-
səli təhlil, statistik qruplaşdırma və  iqtisadi təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - alınmış nəticələr Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının 
müasir inkişaf xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsində nəzəri və praktiki baxımdan  istifadə oluna  
bilər. 

Tədqiqatın nəticələri - Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilmə-
sində insan kapitalının səmərəliliyinin artırılması, onun intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi – 
intellektual kapitalla  bağlı  təklif və tövsiyələrin hazırlanmasıdır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə qoyulan problemin dünya təcrübəsi öyrə-
nilmiş, ayrı-ayrı ölkələrin yanaşmaları tədqiq edilmiş və müqayisəli təhlil aparılmışdır. İntellektual 
kapitalın ölkənin iqtisadi artımına və əmək məhsuldarlığına təsiri müəyyən edilmişdir.   

Açar sözlər:sosial-iqtisadi inkişaf, insan kapitalı, intellektual kapital, təhsil, elm, əməkhaqqı. 
 

Giriş 
Hazırda “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı” 

Dövlət Proqramında əsas  prioritet kimi, insan kapitalının inkişafı, onun intellektual səviyyəsinin 
artırılması və sosial şəraitin yaxşılaşdırılması göstərilmişdir [4]. Belə ki, sosial inkişaf dedikdə, ilk 
növbədə, hər bir fərdin maddi rifahının yüksəldilməsi və öz potensialından tam istifadəsi başa 
düşülür ki, bu da öz növbəsində insanlara investisiya qoyulmasını tələb edir.  

Vurğulamaq lazımdır ki, sosial inkişaf özündə bir neçə mərhələni birləşdirir. Bunlardan birin-
cisi, erkən yaşında uşaqların təhsili mükəmməl mənimsəməsi üçün investisiya qoyuluşlarının hə-
yata keçirilməsidir ki, bunun da nəticəsində uzunmüddətli uğurların əldə  olunmasına şərait ya-
ranır. Beləliklə, hazırda cəmiyyətin rifah halının yüksəldilməsi, sağlam iqtisadiyyatın inkişaf etdi-
rilməsi, ilk növbədə, ölkədə biznesin uğurlu inkişafı ilə bilavasitə bağlıdır.  

İkincisi, uşaq qayğı sisteminin inkişaf etdirilməsinə yönəldilən uzunmüddətli dövr üzrə inves-
tisiya bir iqtisadi səmərə olaraq geri qayıdacaq. 

Üçüncüsü, əhalinin (əsasən də gənc ailələrin) mənzillərlə təmin olunması əsas şərtlərdən biri 
kimi çıxış edir. 

Dördüncüsü, gənclərin inkişafı üçün xidmət və proqramların təklif olunması, ali təhsil imkan-
larının yaradılması, yeni iş yerlərinin açılması, sağlam və aktiv həyat tərzinə malik olmasıdır. Təbii 
ki, sosial inkişaf  iqtisadi inkişafla bilavasitə bağlıdır. Dövlətin sosial siyasəti ölkənin iqtisadi in-
kişafı ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Ölkədə iqtisadi fəaliyyətin təmin olunması əhali üçün əlverişli ya-
şayış şəraitinin yaradılması deməkdir. Belə ki, iqtisadi inkişaf ölkədə məşğulluğun təmin olunma-
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sına və iş qüvvəsinin keyfiyyətinin artırılmasına zəmin yaradır. Sosial siyasət öz növbəsində, sosial 
proseslərin dövlət tərəfindən idarə olunmasıdır.  

Dövlətin sosial siyasətinin əsas məqsədi əhalinin tələbatının ödənilməsini təmin edən əlverişli 
sosial şəraitin yaradılmasıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sosial siyasətin əsas funksiyalarından biri sosial müdafiənin təmin 
edilməsidir. Sosial müdafiənin təmin olunması, ilk növbədə ölkənin iqtisadi potensialında sosial 
siyasətin həyata keçirilməsi üçün makroiqtisadi göstəricilərdən asılıdır. Məhz kasıbçılığa qarşı 
mübarizə sosial müdafiənin əsas atributlarından biri kimi çıxış edir. Vurğulamaq lazımdır ki, sosial 
müdafiə sisteminin əsas istiqaməti istehlak qiymətlərinin dövlət tənzimlənməsidir. Belə ki, dövlət 
təbii inhisarların və dövlət mülkiyyət sektorunun (qaz, elektrik, enerji, rabitə) fəaliyyəti ilə bağlı 
olan qiymətləri tənzimləyir və bu müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. Əsasən bu, güzəştli vergilərin 
köməyi ilə və s. imtiyazların verilməsi ilə müşahidə olunur. Əlillərə, müharibə iştirakçılarına pul-
suz və güzəştli qiymətlərlə verilən dərmanlar, nəqliyyatda pulsuz gediş və s. göstərmək olar. Belə 
imtiyazların verilməsi yuxarıda qeyd olunanların maliyyə təminatsızlığı ilə bağlıdır ki, buna görə 
də güzəştlər ünvanlı maddi yardım formasında tətbiq olunur. 

İnsan kapitalının səmərəliliyinin artırılması yolları 
Tədqiqat göstərir ki, insan kapitalı konsepsiyasına görə müasir şəraitdə cəmiyyətin əsas ünsürü 

yaradıcı insandır və o, davamlı olaraq rəqabətqabiliyyətliliyin, inkişafın və həyat səviyyəsinin yük-
səldilməsinin əsas təminatçısı kimi çıxış edir. O, kreativ kapital olduğundan onun əsasında klassik 
nəzəriyyədəki “iqtisadi insan” modeli və davranış prinsipi durur. Bu modelin əsas müddəası müa-
sir insanın öz yaradıcı imkanlarını geniş reallaşdırmaq və şəxsi keyfiyyətini inkişaf etdirməkdir. 

Kreativ iqtisadi nəzəriyyəyə  görə yaradıcı insan mikro iqtisadiyyatın yeganə subyekti  kimi 
çıxış edir və onun məqsədi öz kreativ rifahını maksimallaşdırmaqdır. 

Müasir dövrdə dünya ölkələrinin inkişaf səviyyəsinin fərqli olması məhz intellektual kapitaldan 
səmərəli istifadə olunması ilə bağlıdır ki, bu da innovativ inkişafın ayrı-ayrı mərhələlərində bun-
lara yönəldilən investisiya qoyuluşlarından asılı idi. Məhz hazırda inkişaf etmiş ölkələr xammal-
resurs iqtisadiyyatından innovasiyalı iqtisadiyyata keçidi intellektual kapital hesabına etmişlər. 
Belə ki, bu ölkələrdə milli sərvətin əsasını insan kapitalı, yəni onun intellektual kapitalı təşkil edir. 
Dünya ölkələri, əsasən ABŞ və Avropa ölkələri insan kapitalına dövlət büdcəsindən üç dəfə çox 
vəsait ayırırlar və o, ölkənin milli sərvətinin 70%-dən çoxunu təşkil edir. Bu ölkələrin milli sərvəti 
əsasən intellektual kapital hesabına formalaşır. Göründüyü kimi, müasir iqtisadi inkişafın əsas şərti 
kimi insan kapitalı çıxış edir və onu formalaşdıran sosial sahələrə, institutlara investisiya qoyuluş-
ları yüksək olmalıdır. Belə ki, insan potensialına qoyulan investisiyaların iqtisadi səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi, ilk növbədə, bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin əhəmiyyətinin artırılmasın-
dan asılıdır. 

İnsan kapitalının inkişafına dövlətin sosial xərclərinin, yəni təhsil, səhiyyə və sosial müdafiənin 
yüksək olması, rəqabət mühitinin yaranması, intellektual əməyə tələbin artırılması, biznes sekto-
runun bilik və təcrübəsinin artırılması, elmin inkişaf səviyyəsinin, elmə çəkilən xərclərin, əmək 
haqqının yüksək olması kimi amillər öz təsirini göstərir. Belə ki, 2022-ci ildə Dünya İntellektual  
Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən aparılan tədqiqatlar əsasında 132 ölkənin  iqtisadiyyatında inno-
vasiya fəaliyyəti tədqiq  edilmiş və  buraya daxil olan 7 qrup indikatordan iki subindeks – innova-
siya  resursları və innovasiya nəticələri üzrə reytinq aparılmışdır. Aparılan reytinqə əsasən birinci 
yerdə İsveçrə, ikinci yeri-ABŞ, üçüncü yeri-Böyük Britaniya, Niderland, Almaniya, Daniya, 
Sinqapur, Finlandiya, Gənubi Koreya, 11-ci yerdə isə Çin  Respublikası bərqərar olmuşdur.. Azər-
baycan isə postsovet məkanında 93-cü yeri  tutmuşdur. Lakin ekspertlər Azərbaycan iqtisadiyya-
tının güclü tərəflərini göstərmiş, əsasən də siyasi və operativ stabillik üzrə 53-cü yerdə, biznesin 
aparılması siyasətində - 21-ci yerdə, tələbə və müəllim nisbətində - 9-cu yerdə, elm və texnika 
sahəsində məzunlar - 42-ci  yerdə, tədqiqatçılar - 43-cü yerdə, elmi dərəcəli işə qəbul olunmuş 
qadınlar - 57-ci yerdə, elm və texnikanın tətbiqi sahəsində universitet və ayrı-ayrı sahələrin birgə 
fəaliyyəti - 23-cü yerdə, klaster inkişafı üzrə isə 23-cü yerdədir [trend.az]. 
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Vurğulamaq lazımdır ki, adambaşına ümumi daxili məhsulun insan kapitalının ümumi inki-
şafına təsiri müsbət hesab olunur və xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstəricinin insan kapitalı-
nın inkişafına yüksək təsiri müşahidə olunur. Belə ki, əhali gəlirləri ilə (əməkhaqqı, ev təsərrüfat-
larından əldə olunan gəlirlər) insan kapitalı inkişafı arasında asılılıq yüksəkdir.  

Tədqiqat göstərir ki, insan potensialının inkişafında və insan kapitalının formalaşmasında əmək 
gəlirlərinin rolu əhəmiyyətlidir. Belə ki, 2017-ci ildə 2011-ci illə müqayisədə əmək gəlirlərinin 
ümumi daxili məhsulun nisbətində artım müşahidə olunmuşdur. Lakin bu artım zəif olmuş və onun 
əsas səbəblərindən biri əməkhaqqının aşağı olması, peşə, elm, texniki fəaliyyətin, təhsilin, səhiy-
yənin aşağı səviyyəsi ilə bağlıdır. 

Aparılan tədqiqat göstərir ki, əməkhaqqının nominal həcminin artmasına baxmayaraq əmək 
ödənişlərinin ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi aşağı düşmüşdür (bax cədvəl 1-ə). Bu azalma 
ölkədə ümumi daxili məhsulun artım tempinin  əmək ödənişlərinin artım tempini üstələməsi ilə 
əlaqədardır. Vurğulamaq lazımdır ki, MDB ölkələrində, əsasən də Rusiyada bu nisbət 50,4%, 
Belarusda isə 42,2% olmuşdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu göstərici 50-70% arasında dəyişilir. 

 
Cədvəl 1 

Azərbaycan Respublikasında  2021-ci ildə muzdlu işçilərin iqtisadi fəaliyyət  və mülkiyyət 
növləri üzrə orta aylıq nominal  əməkhaqqı, (man) 

 

İqtisadi fəaliyyət növləri Cəmi 
o cümlədən

dövlət qeyri-dövlət 
İqtisadiyyat üzrə – cəmi 732,1 654,2 823,2 
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 456,9 419,4 483,9 
Mədənçıxarma sənayesi 3088,3 1 698,5 3935,6 
Emal sənayesi 685,2 870,9 655,0 
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 
və təchizatı 

770,0 768,6 843,2 
 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 549,6 512,0 976,5 
Tikinti 887,9 729,8 934,0 
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 536,8 524,0 536,9 
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 953,0 887,2 1057,0 
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 584,9 1166,1 563,8 
İnformasiya və rabitə 1155,4 933,5 1 394,9 
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 1 937,6 1 932,3 1 939,0 
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 660,0 736,9 620,9 
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 1 208,9 741,3 1837,0 
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi 431,6 385,6 588,2 
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat 985,3 1019,7 329,0 
Təhsil 526,1 517,2 785,4 
Əhaliyə səhiyyə və social xidmətlərin göstərilməsi 568,2 576,5 526,2 
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət 535,7 476,9 1233,6 
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi 758,5 1220,9 701,5 

 

Mənbə: Cədvəl müəllif tərəfindən ADSK-nın müvafiq illər üzrə göstəriciləri əsasında tərtib edilmişdir [1]. 
 
Tədqiqat göstərir ki, iqtisadi inkişafın yüksək olmasına ölkələrdə milli gəlirin artımının 60%-

nin biliyin və təhsilin inkişafı əsasında  nail olunur. Beləliklə, innovasiyalı  iqtisadiyyatın forma-
laşmasında  ölkədə iqtisadi fəal əhalinin tərkibində ali təhsillilərin  60%-ə çatdırılması əsas rol 
oynayır. Azərbaycanda isə bu göstərici 6,4% təşkil edir ki, bu da vəziyyətin qənaətbəxş olmadığını 
göstərir. 
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Vurğulamaq lazımdır ki, təhsil sistemi uzunmüddətli kapital tələb edən bir sahə olaraq yüksək 
gəlir gətirən sahələrdən biridir. 

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində əməkhaqqının artırılması ilk növbədə təhsilin səviyyəsin-
dən, ixtisas və qabiliyyətindən, təcrübədən asılı olaraq həyata keçirilir. Bu isə öz növbəsində in-
sanları daha yüksək səviyyədə təhsil almağa stimullaşdırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu günlərdə intellektual əmək insan kapitalının formalaşmasında və 
inkişafında mühüm rol oynayır. Məhz intellektual əmək sahələrində əməkhaqqının aşağı olması 
intellektual potensialdan istifadəyə öz mənfi təsirini göstərir və yeni nəsil gənclərin bu sahəyə 
marağını azaldır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yüksək intellektual qabiliyyət yüksək gəlir deməkdir. Belə ki, Ç. Myur-
rey müəyyən etmişdir ki, intellektual qabiliyyət insanın sosial mənşəyindən asılı olmayaraq onun 
gəlirlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  

Vurğulamaq lazımdır ki, bütün iqtisadi, sosial, siyasi proseslərdə insan hərəkətverici qüvvə ki-
mi çıxış edir. Bu baxımdan iş qüvvəsinin təkrar istehsala yönəldilməsi, əsasən də insan potensia-
lından daha səmərəli istifadə edilməsi əsas məsələlərdən biri kimi çıxış edir. Nəhayət, iş qüvvəsi-
nin istehlak dəyərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi, ümumilikdə, demoqrafik proseslərin tənzim-
lənməsi, əhalinin  intellektual potensialının, işçi qüvvəsinin innovasiya fəallığının artırılması əhə-
miyyət kəsb edir. 

Ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar əhalinin maddi rifahını və həyat səviyyəsini xeyli yüksəltmiş, 
gəlirlərin artmasına səbəb olmuşdur ki, burada da həm dövlət, həm də əhalinin insan kapitalına 
investisiya qoyuluşu daha da artır (Bax: cədvəl 2). 

 
Cədvəl  2 

Azərbaycan Respublikasında 2010-2021-ci illər üzrə əhalinin nominal və real gəlirləri 
 

  2010 2015 2019 2020 2021 

Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 25607,0 41744,8 56769,0 55726,1 55726,1
Əhalinin sərəncamında qalan nominal 
gəlirləri, milyon manat 

23405,0 38200,0 52188,3 50689,6 51248,1

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 331,5 466,9 635,1 707,7 732,1 
Əhalinin sərəncamında qalan real gəlirləri, 
milyon manat* 

22142,9 36730,8 50865,8 49308,9 48030,1
 

Qeyd: Cədvəl müəllif tərəfindən ADSK-nın müvafiq illər üzrə göstəriciləri əsasında tərtib edilmişdir[1]. 
 
Hazırda Azərbaycan dünya ölkələri  kimi, insan kapitalının formalaşmasına  kapital qoyuluşu 

həyata keçirir. Aparılan tədqiqat göstərir ki, bir gəncin təhsil alması üçün valideynlər 20-30 min 
ABŞ dolları miqdarında vəsait xərcləyir ki, bu vəsaitlərin də  qaytarılması çox uzunmüddətlidir. 
Bu da bilavasitə əməkhaqqının aşağı olması ilə bağlıdır. Lakin inkişaf etmiş ölkələrə nəzər salsaq 
görərik ki, bu ölkələrdə valideynlər tərəfindən təhsilə  ödənilən 50-60 min ABŞ dollarlı vəsaitin 
qaytarılma müddəti 5-10 il təşkil edir. 

Hazırda əhalinin insan kapitalına investisiya qoyuluşları həyata keçirməsi onların gəlirləri ilə 
bağlıdır. Əgər əhalinin gəlir səviyyəsi yüksəkdirsə, onlar təhsilə, səhiyyəyə və mədəniyyətə daha 
çox vəsait ayırırlar ki, bu da onların uzunmüddətli perspektivdə yaşayış keyfiyyətinin yaxşılaş-
dırılmasına öz təsirini göstərir.                                                                                             

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında 2010-2021-ci illərdə əhalinin no-
minal və real gəlirləri 2,2 dəfə artmışdır. 

Beləliklə, əhalinin xidmət xərclərinin (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, istirahət və s.) yüksəldilməsi 
ölkədə intellektual potensialın və insan kapitalının formalaşdırılması və həyat səviyyəsinin yük- 
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səldilməsində mühüm yer tutur. Lakin tədqiqat göstərir ki, qeyd olunan sahələrdə ölkəmizdə xid-
mət səviyyəsi elə də qənaətbəxş hesab olunmur, bu da öz növbəsində, həyat keyfiyyətinin yaxşılaş-
dırılmasına öz mənfi təsirini göstərir. 

Beləliklə, tədqiqat göstərir ki, zəif inkişaf etmiş ölkələrdə sosial-iqtisadi inkişafdan geri qalma-
nın əsas səbəbi insan kapitalı keyfiyyətinin aşağı olmasıdır. 

Son illərdə Azərbaycanda islahatların aparılması, insan kapitalının formalaşması və  onun ölkə 
iqtisadiyyatında rolunun artırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu, ilk növbədə, təhsil sis-
temində keyfiyyətin yüksəldilməsinin təmin edilməsi və bu sahəyə investisiya qoyuluşlarının artı-
rılması ilə bağlıdır. Hazırda bu istiqamətdə bir sıra dövlət proqramları və konsepsiyalar qəbul olun-
muşdur ki, onlardan “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası  [2] və  2013-cü il 
24 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nı  gös-
tərmək olar [3]. 

 
Nəticə 

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycanda intellektual kapitalın inkişafının sürətləndirilməsi, 
ilk növbədə, sosial sahələrə - təhsilə, elmə, səhiyyəyə, mədəniyyətə xərclərin yüksəldilməsi ilə 
bağlıdır. Məhz təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və elmi-tədqiqat işlərinə investisiya qoyu-
luşlarının həyata keçirilməsi vacibdir. Bu istiqamətdə islahatların aparılması zəruri hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasında intellektual kapitalın inkişafının təmin olunması ölkədə iqtisadi 
artıma və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə təsir göstərəcək. 
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Интеллектуальный капитал как основной приоритет социально-экономического 
развития 

 
Резюме 

В статье отмечается, что одним из основных приоритетов  социально-экономического 
развития  и улучшения его социального положения, выступает  человеческий капитал. Со-
циальное развитие, в свою очередь, тесно  связано  с экономическим развитием. В этой свя-
зи социальные расходы государства, в особенности на образование, здравоохранение, нау-
ку, заработную плату и др. оказывают воздействие на человеческий капитал, а их рост  озна-
чает повышение  его интеллектуального  развития. 

Цель исследования - человеческий капитал, как основной приоритет социально-эконо-
мического развития страны, его интеллектуальное развитие, улучшение социального поло-
жения и разработка в этом направлении  предложений  и рекомендаций. 

Методология исследования - использованы методы  комплексного и системного под-
хода  к исследуемой проблеме, сравнительному анализу, статистическим группировкам. 
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Прикладная значимость исследования - полученные результаты могут быть использо-
ваны с теоретической и практической точки зрения в определении характеристик  совре-
менного развития экономики Азербайджанской Республики .  

Результаты исследования - Повышение эффективности человеческого капитала и уве-
личения его интеллектуального уровня в условиях ускорения социально-экономического 
развития Азербайджанской Республики, разработка предложений и рекомендаций, связан-
ных с интеллектуальным капиталом. 

Оригинальность и научная новизна исследования –  в статье изучен мировой опыт пос-
тавленной проблемы, исследованы подходы отдельных стран и проведен сравнительный 
анализ. Определено влияние интеллектуального капитала на экономический рост  страны  
и  производительность труда. 

Ключевые слова:  социально-экономическое развитие, человеческий капитал, интел-
лектуальный капитал, образование, наука, заработная плата. 
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Intellectual capital social-economic development as a top priority 

 
Summary 

The article mentions that one of the main priorities of socio-economic development is the 
improvement of human capital and its social condition. Social development, in its turn, is closely 
related to economic development. From this point of view, social expenses of the state, such as 
education, healthcare, scientific expenses, wages affect to human capital and their increase means 
the intellectual development of human capital. 

The purpose of the research is -  human capital as the main priority of the country's socio-
economic development, its intellectual development, improvement of its social situation, and 
development of proposals and recommendations in this direction. 

Research methodology - systematic and complex approach to the investigated problem, 
comparative analysis, statistical grouping and economic analysis methods were used. 

Application importance of the research - the obtained results can be used in determining the 
modern development features of the economy of the Republic of Azerbaijan from a theoretical and 
practical point of view. 

The results of the research - increasing the efficiency of human capital in the acceleration of 
socio-economic development in the Republic of Azerbaijan, raising its intellectual level - 
preparing proposals and recommendations related to intellectual capital. 

Originality and scientific novelty of the research - the world experience of the problem posed 
in the article was studied, the approaches of individual countries were studied and a comparative 
analysis was carried out. The impact of intellectual capital on the country's economic growth and 
labor productivity has been determined. 

Key words: socio-economic development, human capital, intellectual capital, education, 
science, salary. 
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İNSAN KAPİTALININ İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİR MEXANİZMİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – İnsan kapitalını ölçmək üçün istifadə edilən parametrik, qeyri-paramet-
rik modellərin tədqiq edilməsi, insan kapitalının regionlar arasında bölüşdürülməsində fərqlərin 
müəyyən edilməsi, regional iqtisadi bərabərsizliyin azaldılması, xüsusilə də müharibədən sonrakı 
ərazilərdə insan kapitalının artımının stimullaşdırılması kimi məqsədlər qarşıya qoyulmuşdur. 

Tədqiqatın metodologiyası – Tədqiqat işində şərh, ümumi yanaşma, analiz və sintez kimi me-
todlardan istifadə edilmişdir.  

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – İnsan kapitalının iqtisadi inkişafa təsiri zamanı meydana çıxa 
biləcək problemləri araşdırmaq və Azərbaycanın timsalında bu problemləri nəzərdən keçirməkdir. 
Həmçinin müharibədən sonrakı regionlarda insan kapitalının tətbiqi baxımından meydana çıxa bi-
ləcək qeyri-bərabərliklərin aradan qaldırılmasına dəstək verməkdir.  

Tədqiqatın nəticələri – Tədqiqat işinə əsasən insan kapitalının iqtisadi inkişafa təsirinə dair 
araşdırmaların müxtəlifliyi aşkar edilmiş və tədqiqatın nəticəsində məhz Azərbaycanda insan ka-
pitalı istiqamətində həyata keçirilən iqtisadi siyasətin regional iqtisadi bərabərsizliyi azaltmaqla 
tamamlanacağının mümkünlüyü önə çəkilmişdir. İnsan kapitalı və iqtisadi inkişaf arasındakı əla-
qənin qiymətləndirilməsi zamanı meydana çıxa biləcək problemlər öyrənilmiş və insan kapitalını 
xarakterizə edən göstəricilərin artım statistikası nəzərdən keçirilmişdir.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – İnsan kapitalının iqtisadi inkişafa təsirini qiymətlən-
dirmək üçün insan kapitalının ölçülməsi meyarlarını araşdırmaq və yeni ölçü mexanizmi hesab 
edilən Jorgenson-Fraumeni metodunun aktuallığını diqqətə çatdırmaq, müasir dövrdə texnoloji tə-
rəqqinin də səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə kimi insan kapitalının iqtisadi inkişafa təsirinin qiymət-
ləndirilməsində rol oynadığını qeyd etməkdir.  

Açar sözlər: insan kapitalı, bərabərsizlik, iqtisadi inkişaf, təhsil, işçi qüvvəsi, ölçü meyarları. 
  

Giriş 
İnsan kapitalının iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi müxtəlif problemlərin mövcud-

luğu səbəbindən bir qədər mürəkkəb proses olaraq nəzərdən keçirilir. Ən mühüm problemlər ara-
sında insan kapitalının dolayı yolla qiymətləndirilməsi problemi dayanır. Belə ki, insan kapitalının 
iqtisadi inkişafa təsiri öyrənilərkən insan kapitalı və ÜDM-in artım sürəti arasında əlaqənin hansı 
səviyyədə olması da nəzərdən keçirilməli və ÜDM-in artımında insan kapitalının hansı miqyasda 
paya sahib olduğu öyrənilməlidir. Xüsusilə də, inkişafı zəif olan ölkələrin təcrübəsinə baxsaq gö-
rərik ki, insan kapitalına yatırılan vəsaitlərin azlığı, əhalinin təhsili, sağlamlığı, sosial müdafiəsi 
üçün çəkilən xərclərin payının büdcədə az olması bu tip ölkələrdə adambaşına düşən ÜDM-in 
artımında insan kapitalının əhəmiyyət kəsb etməməsini deməyə əsas verir. Beləliklə də, bu tip 
ölkələrdə insan kapitalı və iqtisadi inkişaf arasındakı əlaqənin müəyyən edilməsi çətinləşir və al-
ternativ ölçü vasitələrindən istifadəyə ehtiyac yaranır.  

Azərbaycanın timsalında nəzərdən keçirsək deyə bilərik ki, son illər ərzində insan kapitalı və 
sürətli iqtisadi artım arasındakı əlaqə mexanizminin dərk edilməsində həll olunmamış məsələlər 
meydana çıxır və onların araşdırılması tələb olunur. Belə ki, Azərbaycanda regionlar arasında 
mövcud olan gəlir bərabərsizliyi, əhali üçün iş imkanlarının bütün regionlarda bərabər paylanma-
ması, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə kimi xidmətlərdən yararlanmaq səviyyəsinin bərabər olma-
ması səbəbindən regionların timsalında insan kapitalının iqtisadi inkişafa hansı səviyyədə fayda 
verməsinin müəyyən edilməsi çətinləşir. Bunun da nəticəsində insan kapitalının iqtisadi inkişafda 
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payının araşdırılması zamanı “ağırlıq” yenə də Bakı, Gəncə kimi iri şəhərlərin və Abşeron bölgə-
sinin payına düşür.  

Belə ki, 2021-ci ildə Abşeron və Gəncə-Daşkəsən kimi insan kapitalının inkişafına diqqət gös-
tərilən bölgələrdə bir işçiyə düşən ÜDM Qarabağ kimi işğaldan yeni azad olmuş ərazilərdən təx-
minən 4 dəfə çox olmuşdur. Bu bərabərsizlik insan kapitalının regional olaraq paylanmasında boş-
luqların olmasından xəbər verir. Belə ki, Abşeron regionunda işçiyə düşən ÜDM həm daha yüksək 
səviyyədədir, həm də güclü artım tempinə malikdir və qərb regionları şərq regionları ilə müqa-
yisədə bu cəhətdən bir qədər geridə sayılmaqdadır. Bu fakt da aydındır ki, yüksək ixtisaslı işçi 
qüvvəsi daha inkişaf etmiş regionlarda cəmləşmişdir, bunun da nəticəsidir ki, insan kapitalının 
iqtisadi inkişafa təsiri ayrı-ayrı regionlar üzrə araşdırılır və ümumi nəticənin əldə olunması zamanı 
regionlar arasında bərabərsizlik halları meydana çıxır. Tədqiqat işinə əsasən, qeyd olunan bu kimi 
bərabərsizliklərin aradan qaldırılması, gəlirlərin paylanmasında bərabər nisbətlərin əldə olunması 
qarşıya məqsəd olaraq qoyulmalıdır.  

İnsan kapitalının iqtisadi inkişafda rolu 
İnsan kapitalının iqtisadi inkişafa təsirinin yalnız bir komponent, məsələn yalnız təhsil, və ya-

xud yalnız səhiyyə sahəsi ilə öyrənilməsi insan kapitalına qoyulan investisiyaların hansı keyfiy-
yətdə özünü büruzə verəcəyi barədə dolğun informasiya vermir. Buna əsasən deyə bilərik ki, insan 
kapitalının iqtisadi inkişafa təsirinə dair tədqiqat nəticələri müxtəlifdir və müasir dövrdə texnoloji 
tərəqqi də səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə kimi insan kapitalının iqtisadi inkişafa təsirinin qiymət-
ləndirilməsində rol oynamaqdadır. Aydındır ki, texnoloji tərəqqinin əsasında yüksək təhsilli əmək 
dayanır, insanların təhsil dairəsi genişləndikcə texnoloji tərəqqinin miqyası da genişlənə bilər, han-
sı ki, inkişaf etmiş ölkələr üçün iqtisadi artımının əsas hərəkətverici qüvvəsini məhz bu texnoloji 
tərəqqi təşkil etmişdir [10]. Müasir dövrdə iqtisadiyyatın inkişafında texnologiya mühüm rol oy-
nadıqca, innovasiyalar inkişaf üçün mühərrikə çevrildikcə insan kapitalı daha çox əhəmiyyət kəsb 
edir. Bunun əsas səbəbi isə ondan ibarətdir ki, texnoloji yenilikləri və innovasiyaları məhz bilikli, 
təhsilli işçi qüvvəsi vasitəsilə hərəkətə gətirmək və tətbiq etmək mümkündür [6].  

Aydındır ki, hazırda Azərbaycanda genişmiqyaslı sosial-iqtisadi siyasət həyata keçirilməkdədir 
və bu siyasət nəticəsində əldə olunmuş nəticələrin insanların sosial inkişafına yönəldilməsi əsas 
hədəflərdəndir. Belə ki, həyata keçirilməkdə olan bu siyasət nəticəsində davamlı inkişafa nail ol-
maq mümkündür. Davamlı inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi isə insan vasitəsilə reallaşdırılan 
kapital qoyuluşlarıdır.   

İnsan kapitalına yatırılan vəsaitin iqtisadi artıma öz bəhrəsini verməsi adətən zaman faktoru və 
regionlar üzrə əlaqədən asılı olur. Belə ki, bir insanın təhsil alması, nəzəri əldə etdiklərini prakti-
kaya tətbiq etməsi, ölkə üçün fayda verə biləcəyi nəticələrin əldə edilməsi müəyyən zaman tələb 
edir, eləcə də, regionlar üzrə inteqrasiyanın qurulması da insan kapitalının dövr etməsinə, mobil-
liyinə gətirib çıxarır. Hazırda rayon yerlərindən gənc kadrların şəhərlərə axın etməsi halları müşa-
hidə edilməkdədir, belə ki, bu kadrlar bir çox hallarda təkrar regionlara geri dönüş etmirlər və 
rayonlarda potensiallı kadr qıtlığı müşahidə olunur. Bunun da nəticəsində, ölkənin əsas iqtisadi 
göstəriciləri hesablanarkən şəhərlərdə nisbət yüksək olur, regionlar yenə də geridə qalırlar. Məhz 
bu disbalansı aradan qaldırmaq üçün regionlar arasında gücləndirilmiş iqtisadi əlaqənin qurulma-
sını məqsədəmüvafiq hesab etmək olar.   

İnsan kapitalının ölçüləri 
İqtisadi inkişafın müəyyən edilməsində insan kapitalının müxtəlif ölçü meyarlarından istifadə 

edilir ki, bu da insan kapitalı və iqtisadi artım arasında əlaqənin müəyyən edilməsini çətinləşdirir. 
Belə ki, XX əsr nəzəriyyələrində ölkələrin inkişaf səviyyəsi adətən gəlirin  adambaşına düşən nis-
bəti, ÜDM-in artım sürəti və həcmi, ticarət balansı və s. göstəricilər əsasında ölçülürdü. Devid 
Morres tərəfindən 1970-ci ildə irəli sürülmüş təklifə əsasən həyatın keyfiyyəti körpələr arasında 
ölüm göstəriciləri, yetkinlərin savadlılıq səviyyəsi, ömür uzunluğu kimi göstəricilərə əsaslanmaqla 
müəyyən edilirdi. 1990-cı ildə ilk “İnsan İnkişafı Hesabatı” hazırlanmış və iqtisadi inkişafın daha 
zəngin konsepsiyası irəli sürülmüşdür, bununla da, insan inkişafı indeksinin tətbiqinə başlanıl-
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mışdır [1]. İlkin hesabatda əhalinin ömür uzunluğu, qazandıqları təhsilin səviyyəsi, bilikli olmaq 
imkanı kimi göstəricilər nəzərə alınmaqla insan inkişafı indeksi tərtib olunmuşdur. Bu indeksin 
hesablanma yolları, təklif olunan əlavə indekslər zaman-zaman inkişaf yolu keçmişdir. Məsələn, 
insan inkişafı indeksi hesablanarkən 2010-cu ilə qədər orta ömür uzunluğu, əhali arasında savad-
lılıq səviyyəsi, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti və adambaşına düşən ümumi daxili məhsul arasındakı 
nisbət nəzərə alınırdısa, artıq 2010-cu ildən etibarən bu metodologiya dəyişdirilmişdir. Bəzi tətbiq 
olunan indekslər isə qısamüddətli olmuşdur, məsələn, 1995-ci ildə “Gender Bərabərsizliyi İndek-
si” əlavə olunmuş, lakin birdəfəlik indeks hesab edilmişdir.  

Ölkənin iqtisadi inkişafında insan kapitalının hansı səviyyədə rol oynadığını müəyyən etmək 
üçün təhsil, səhiyyə göstəriciləri ilə yanaşı, iqtisadi ədəbiyyatlarda yeni ölçü meyarı kimi qəbul 
edilən “ömür boyu gəlir” yanaşmasından da istifadə olunmağa başlanmışdır. Bu indeks əhalinin 
layiqli həyat səviyyəsi göstəricilərinə hansı səviyyədə malik olduğunu aşkara çıxarmaq üçün tətbiq 
edilməyə başlanmışdır.  

İnsan kapitalının ölçülməsində istifadə olunan “ömür boyu gəlir” metodu Jorgenson Fraumeni 
(J-F) metodu olaraq qeyd edilir [7]. J-F metodu əməyin bazar dəyərini əks etdirir və ömür boyu 
gözlənilən gəlirin cari dəyərinin hesablanması əsasında müəyyən edilir. Beləliklə, J-F metodu in-
sanın özünü inkişaf etdirməsi üçün tətbiq etdiyi investisiyalardan əldə olunan qazancı əks etdirir. 
Bu investisiyaya məktəbəqədər təhsil, iş yerində öyrənmə kimi sahələrə aid edilən investisiyaları 
daxil etmək olar. Bu metoda əsasən insan kapitalına qoyulan investisiyalardan əldə olunan qazanc 
insanın özünü inkişaf etdirməsi, insanın mobilliyinin artırılmasının əsasında dayanır. Aparılan 
araşdırmalar göstərir ki, J-F metodu insan kapitalının qiymətləndirilməsində bir sıra ölkələrdə tət-
biq edilmiş və İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı (OECD) tərəfindən qəbul edilmişdir.  

Azərbaycanda da insan kapitalının qiymətləndirilməsində J-F metodunun tətbiq edilməsi məq-
sədəuyğun ola bilər [5]. Bu metoda əsasən hər bir fərdin gözlənilən ömür boyu gəliri təxmin edilir 
və bunun da əsasında insan kapitalının qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Bu metodu tətbiq et-
məklə insan kapitalının qiymətləndirilməsi üçün hər bir fərdin gözlənilən gəliri toplanır və ümumi 
insan kapitalı ehtiyatı əldə edilir. Metoda əsasən insan kapitalı qiymətləndirilərkən əhalinin cins, 
yaş tərkibi, təhsil səviyyəsi, şəhər və kənd ərazisi üzrə yerləşməsi kimi faktorlar da nəzərə alınır.   

J-F yanaşmasına əsasən insan kapitalı gözlənilən gəlirə əsasən qiymətləndirildikdə fərdin həyat 
dövrü müxtəlif mərhələlərə bölünür: məktəbəqədər dövr, təhsil dövrü, iş dövrü, əmək pensiyası 
dövrü. Lakin bu bölünmə əsasında insan gəlirlərinin müəyyən edilməsi zamanı uyğunsuzluqlar da 
baş verə bilər. Məsələn, orta hesabla 16-26 yaş arası fərd həyat mərhələsinin həm təhsil dövründə, 
həm də iş dövründə ola bilər [1]. J-F yanaşması hər bir fərdin gözlənilən ömür boyu gəlirini təxmin 
etməklə başlayır və sonra ümumi insan kapitalı ehtiyatını əldə etmək üçün bütün fərdlər üzərində 
cəmlənir 𝐻 : 𝐻 = 𝑚𝑖 , , , , 𝑙 , , , ,  

burada t alt simvolu, 𝑙 , , , ,  isə müvafiq olaraq cinsin, yaşın, təhsil səviyyəsinin və yerləşmənin 
fərdi xüsusiyyətlərini (şəhər və kənd ərazisini) ifadə edir. Dəyişən mi s, a, e, r, t yuxarıda göstərilən 
xüsusiyyətlərə malik olan fərd üçün gözlənilən ömür boyu orta əmək gəliri, l s, a, e, r, t isə xüsusi 
kateqoriyadakı əhalidir. 

Azərbaycanda insan kapitalının qiymətləndirilməsi üzrə göstəricilər illər ərzində əhəmiyyətli 
dərəcədə artmışdır. Belə ki, 2000-ci ildə insan kapitalının ölçülməsində orta məktəbdə təhsil gös-
təricisi Azərbaycanda cəmi 13,04 % idisə, artıq  2021-ci ilə qədər bu göstərici 32,56 %-ə yüksəl-
mişdir. Regionlarda orta təhsil alanların sayı təxminən 6 dəfə artmışdır. İbtidai təhsil alanların orta 
məktəbi bitirmə əmsalı 9.82 olmuşdur ki, bu da əhəmiyyətli göstərici sayılmışdır. Bir işçiyə düşən 
insan kapitalı göstəriciləri təhsilə əsaslanan tədbirlər sayəsində sürətli artım göstərmişdir. Belə ki, 
1992-2021-ci illər ərzində bir müəssisədə işçiyə düşən insan kapitalı göstəricilərində  37,60 min 
AZN-dən 163,42 min AZN-ə qədər – dörd dəfədən çox – artım olmuşdur.  
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Cədvəl 1. 
İnsan kapitalı göstəricilərinin artım statistikası 

 

Göstərici 2000 2002 2012 2021 
İşçiyə düşən real ÜDM əmsalı 0.186 0.398 0.962 2.377 
Ali təhsil dərəcəsi  13.04 18.07 23.56 32.555 
Orta təhsil  6.213 7.711 8.707 9.823 
İşçiyə düşən insan kapitalı göstəricisi  37.60 40.15 89.09 163.41 
Əməkhaqqının orta artım dərəcəsi  0.296 0.305 0.410 0.666 
   
2021-ci il ərzində regional olaraq insan kapitalı göstəricilərinə baxsaq görərik ki, əvvəlki illərlə 

müqayisədə ən azı 2-3 dəfə artım müşahidə edilmişdir. Bir işçiyə düşən real ÜDM həcmində də 2 
dəfədən çox olaraq davamlı artım müşahidə edilmişdir (Cədvəl Kropko J. & Kubinec R. (2020), 
“Interpretation and identification of within-unit and cross-sectional variation in panel data models” 
[9] əsasında Azərbaycan üçün tərtib edilmişdir).  

İnsan kapitalının bütün göstəriciləri üzrə Azərbaycanda 1992-ci ildən 2000-ci ilə qədər azalma 
müşahidə olunmuş, lakin cədvəldən də göründüyü kimi 2000-ci ildən 2021-ci ilə qədər əhəmiy-
yətli dərəcədə artım baş vermişdir. Bunun da əsas səbəblərindən biri o olmuşdur ki, həmin dönəm-
lərdə Azərbaycan keçid dövründə olmuş, müharibədən yeni çıxmış bir ölkə kimi özünübərpa döv-
rünü yaşamışdır. Regionların yenidən dirçəlişi əhəmiyyətli şəkildə vəsait qoyuluşu tələb etmiş və 
fiziki kapital qoyuluşu regionlar arasında qeyri-bərabər paylanmışdır. Belə ki, 20-ci əsrin sonla-
rında müharibədən yeni çıxmış bir ölkə olan Azərbaycanda Abşeron bölgəsində 12,70 milyon 
AZN fiziki kapital qoyuluşu olduğu halda, şimal-şərq, mərkəz və qərb bölgələrində yalnız müvafiq 
olaraq 11,09, 9,42 və 5,21 milyon AZN fiziki kapital qoyuluşu həyata keçirilmişdir. Belə ki, inki-
şafı zəif gedən regionların iqtisadi inkişafını artırmaq üçün bir sıra proqramlar həyata keçirilmiş 
və nəticədə 2021-ci ilə qədər bütün regionlarda fiziki kapital qoyuluşu ilə yanaşı insan kapitalına 
vəsait yatırımı da kəskin şəkildə artmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq 2021-ci ildə hələ də Abşe-
ron, Bakı kimi bölgələr 616,06 milyon AZN ilə ən yüksək kapital qoyuluşuna malik ərazilər ol-
muşdur. Gəncə, Mingəçevir kimi digər iri şəhərlərdə isə bu göstərici Bakı ilə müqayisədə 2,13 
dəfə az olmuşdur [5].  

Eyni zamanda, Azərbaycanda fiziki sərmayə qoyuluşu ilə insan kapitalına sərmayə qoyuluşu 
arasında böyük disbalans var. Belə ki, ÜDM-in böyük hissəsi fiziki investisiyaya ayrılmışdır, hansı 
ki, həmin investisiya insan kapitalına yatırılan investisiyalarla müqayisədə daha aşağı gəlirlilik 
dərəcəsinə malikdir. İnsan kapitalı və fiziki kapitalın bu cür düzgün bölüşdürülməməsi o deməkdir 
ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək artım templərinə nail olmasına baxmayaraq, regionlarda hələ 
də insan kapitalının inkişafı ləng gedir, yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinə ehtiyac vardır, regionlar 
arasında inteqrasiya gücləndirilməlidir ki, insan kapitalının mobilliyi də təmin olunsun [10].  

  
Nəticə 

Ölkənin iqtisadi inkişafının müəyyən edilməsində insan kapitalının inkişaf indeksi təkcə iqti-
sadi artımın deyil, həm də əhalinin sahib olduğu imkanların müəyyən edilməsində başlıca meyar 
kimi çıxış etməkdədir. İki ölkənin insan inkişafının səviyyəsini araşdırsaq görərik ki, həmin ölkə-
lərdə adambaşına düşən milli gəlir göstəriciləri bir-birinə yaxın olsa da, insan inkişafı səviyyəsinə 
görə bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Buna əsasən də belə nəticəyə gələ bilərik ki, 
iqtisadi inkişaf və insan kapitalı arasındakı uyğunsuzluqların aşkara çıxarılması milli inkişaf pers-
pektivlərinə əsaslanmaqla həyata keçirilməlidir.  

İqtisadi inkişafda insan kapitalının rolunun müəyyən edilməsi üçün insan inkişafı indeksinin 
tətbiqinin müəyyən çatışmazlıqları ola bilər. Ölkələrin insan inkişafı indeksinə görə qruplaşdırıl-
masında məqsəd ölkələri müqayisə etmək deyildir, hər bir ölkənin daxili inkişafına diqqət yetir-
məkdir. Belə ki, hər bir ölkə fərqli coğrafi mühitə malikdir, tarixi cəhətdən və geosiyasi mövqeyinə 
görə bir-birindən fərqlənir, hər birinin özünəməxsus mədəni və milli dəyərləri vardır. İnsan inkişafı 
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indeksinin ölçülməsində də məqsəd ölkələrin bir-birinin təcrübəsindən bəhrələnməsi və ədalətli 
həyat şərtlərini təmin etməkdir.  

Tədqiqat işinə əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, insan kapitalının iqtisadi inkişafdakı rolunu 
qiymətləndirən zaman iqtisadi ədəbiyyatlarda müasir model hesab olunan Jorgenson-Fraumeni (J-
F) modelinin tətbiqi əhəmiyyətli nəticələr verəcəkdir. Belə ki, bu model əsasında insan kapitalı qiy-
mətləndirilərkən təkcə təhsil illəri, yüksək təhsilli işçi qüvvəsi deyil, həm də əhalinin gözlənilən gəlir 
göstəriciləri, əhalinin ömür uzunluğu da nəzərə alınmaqla daha dəqiq nəticənin əldə olunması müm-
kündür. Bu model həm də əhalinin şəhər və rayonlar üzrə yerləşmə göstəricilərini də özündə əks 
etdirdiyindən regionlar üzrə insan kapitalının qiymətləndirilməsində tətbiq edilməsi mümkündür.  

İnsan kapitalı ümumilikdə iqtisadi inkişafa əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərir və biz bu 
təsirin sürətinin insan kapitalının regionlar üzrə hansı səviyyədə paylanmasından asılı olduğunu 
qeyd edə bilərik. Eləcə də, insan kapitalının iqtisadi inkişafa təsiretmə səviyyəsi də regional olaraq 
bir-birindən fərqlənir. Bunun üçün də, hazırda regionlar üzrə qeyri-bərabər bölüşdürülməkdə olan 
insan kapitalının iqtisadi inkişafa hansı səviyyədə təsirini araşdırmaq üçün daha təkmil modelin 
tətbiqinə ehtiyac yaranır. Beləliklə də, əksər ölkələrdə tətbiq olunan J-F modeli əsasında insan 
kapitalını ölçərək iqtisadi inkişafa təsir səviyyəsini üzə çıxarda bilərik.  

Azərbaycanda da insan kapitalının iqtisadi inkişafa təsirinin müəyyən edilməsi zamanı orta 
gəlir göstəricilərindən istifadə edilməsini təklif etmək olar. Azərbaycanın regionlarında orta mək-
təb təhsilinin aşağı səviyyədə olması bu regionlarda orta gəlir göstəricilərinin aşağı olmasına bir-
başa təsir edən faktor hesab olunur. Belə ki, yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin regionlar üzrə bölgü 
nisbəti aşağı olduğundan həmin regionlar orta gəlir göstəricilərinin aşağı olması ilə xarakterizə 
olunur. Xüsusilə də regionlarda insan kapitalının bölgüsü üzrə bərabərsizlik də zamanla gəlir bəra-
bərsizliyini gücləndirə bilər. Bu bərabərsizliyi aradan qaldırmaq üçün regionlarda həyata keçirilən 
dövlət siyasətinə əsasən ilk növbədə insan əməyinin tətbiqi üzrə şəraitin yaxşılaşdırılması, yüksək 
texnologiyalı sənayelərin inkişaf etdirilməsi, bir-birini tamamlamaq üçün ali məktəb və kollec təh-
silinin təşviq edilməsi təklif edilə bilər. Azərbaycanda regional iqtisadi bərabərsizliyi azaltmaq 
üçün bütün bölgələrə bərabər miqyasda kapital qoyuluşunun həyata keçirilməsi vacib şərtlərdən 
hesab olunmalıdır. Belə ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
iqtisadi inkişafa nail olunması həmin bölgəyə insan kapitalı və fiziki kapital qoyuluşlarının paralel 
şəkildə həyata keçirilməsi yolu ilə mümkündür.  
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Механизм влияния человеческого капитала на экономическое развитие 
 

 Резюме 
Цель исследования - Исследование параметрических и непараметрических моделей 

измерения человеческого капитала, определение различий в распределении человеческого 
капитала между регионами, снижение регионального экономического неравенства, 
стимулирование роста человеческого капитала, особенно в послевоенных регионах. 

Методология исследования - В исследовательской работе использовались такие ме-
тоды, как интерпретация, общий подход, анализ и синтез. 

Практическое значение исследования - Исследовать проблемы, которые могут возни-
кнуть при влиянии человеческого капитала на экономическое развитие и рассмотреть эти 
проблемы на примере Азербайджана. Это также должно поддержать устранение нера-
венства, которое может появиться с точки зрения применения человеческого капитала в 
послевоенных регионах. 

Результаты исследования - На основе исследовательской работы было выявлено много-
образие исследований влияния человеческого капитала на экономическое развитие, и в ре-
зультате исследования возможность того, что экономическая политика, реализуемая в нап-
равлении человеческого капитала в Азербайджане, будет завершена на первый план выдви-
гается сокращение регионального экономического неравенства. Изучены проблемы, которые 
могут возникнуть при оценке связи между человеческим капиталом и экономическим разви-
тием, и рассмотрена статистика роста показателей, характеризующих человеческий капитал. 

Оригинальность и научная новизна исследования- Чтобы оценить влияние челове-
ческого капитала на экономическое развитие, важно изучить критерии измерения челове-
ческого капитала и особенно подчеркнуть актуальность метода Йоргенсона-Фраумени, ко-
торый считается новым механизмом измерения, и отметить, что в наше время технологи-
ческий прогресс, такой как здравоохранение, образование и социальная защита, играет роль 
в оценке влияния человеческого капитала на экономическое развитие. 

Ключевые слова: человеческий капитал, неравенство, экономическое развитие,  об-
разование, рабочая сила, критерии измерения. 
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Azerbaijan State Economic University, PhD student 
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The impact mechanism of human capital on economic development 

 
Summary 

The purpose of the study - Researching parametric and non-parametric models used to 
measure human capital, determining differences in the distribution of human capital between 
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regions, reducing regional economic inequality and especially in the post-war areas such goals as 
stimulating the growth, of human capital have been set. 

Research methodology - Methods such as interpretation, general approach, analysis and 
synthesis were used in the research work. 

Practical significance of the research - Is to investigate the problems that may arise during 
the influence of human capital on economic development and consider these problems in the 
example of Azerbaijan. It is also to support the elimination of inequalities that may appear in terms 
of the application of human capital in post-war regions. 

Research results - Based on the research work, the diversity of studies on the impact of human 
capital on economic development was revealed, and as a result of the research, the possibility that 
the economic policy implemented in the direction of human capital in Azerbaijan will be 
completed by reducing regional economic inequality was brought to the fore. The problems that 
may arise during the assessment of the relationship between human capital and economic 
development were studied and the growth statistics of indicators characterizing human capital were 
reviewed. 

Originality and scientific novelty of the research - In order to evaluate the impact of human 
capital on economic development, it is important to examine the criteria for measuring human 
capital and especially to highlight the relevance of the Jorgenson-Fraumeni method, which is 
considered a new measurement mechanism, and to note that in modern times, technological 
progress, such as health care, education, and social protection, plays a role in evaluating the impact 
of human capital on economic development. 

Key words: human capital, inequality, economic development, education, labor, measure-
ment criteria. 
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DÖVLƏT QULLUĞUNDA KADR SİYASƏTİ VƏ KADR POTENSİALININ 

GÜCLƏNDİRİLMƏSİNDƏ KOMPETENSİYALARIN ROLU 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – Dövlətin kadr siyasətinin həyata keçirilməsi prosesində və kadr poten-

sialının gücləndirilməsində kompetensiyaların rolunun təhlil edilməsi məsələlərindən bəhs edilir. 
Tədqiqatın metodologiyası – Dövlət qulluğunda kadr siyasətinin heyətinin qiymətləndiril-

məsində, kadr potensialının gücləndirilməsində, təlim və tədrisin təmin edilməsində, şəxsi keyfiy-
yət və peşə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində, etik davranış qaydalarına əməl edilməsində kom-
petensiyaların icrasına nail olmaqdan ibarətdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Tədqiqatda əldə olunmuş nəzəri-metodoloji nəticələr, irəli 
sürülmüş təkliflər dövlət qulluğu siyasətində, kadr potensialının gücləndirilməsində istifadə oluna 
bilər. 

Tədqiqatın nəticələri – Məqalədə dövlət orqanlarında kadr siyasətinin və kadr potensialının 
gücləndirilməsində təhsil islahatlarının aparılması, kardların etik davranış qaydalarına əməl olun-
ması, təlim və tədris, kompetensiyalardan istifadə, Azərbaycan modelinin siyasi məsələlərinin 
araşdırılması qarşıya qoyulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 
öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: dövlət qulluğu, kadr, kadr siyasəti, kadr potensialı, heyətin qiymətləndirilməsi. 
 

Giriş 
Dövlət orqanını yaxşı hazırlıqlı, geniş siyasi dünyagörüşlü, mənəvi və digər keyfiyyətlərə malik 

dövlət qulluqçuları ilə təmin etmək üçün dövlət səviyyəsində kadr siyasəti və kadr işinin düzgün 
təşkili əsas, mühüm və aktual məsələlərdən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur. Cəmiyyətin kadr 
potensialı həmişə demokratik hüquqi dövlət qulluğunda əsas amil keyfiyyətində baxılır. Müasir 
şəraitdə dövlət qulluğu sahəsində dövlətin kadr siyasəti dövlətin və cəmiyyətin əlində dövlət idarə 
etməsinin əsas alətinə, onun effektivliyinin artırılması vasitəsinə çevrilmişdir. Azərbaycanda 
yüksək potensiala malik kadrların yetişdirilməsi, müasir innovativ nailiyyətlərdən düzgün istifadə 
etməklə iqtisadi yüksəliş əldə etmək məqsədilə bir sıra islahatlar həyata keçirilmişdir. Azərbaycan 
Respublikasında kadr potensialının gücləndirilməsi, mütəxəssislərin hazırlanması, dövlət idarəçi-
lik sahəsinin analitik-informasiya təminatının möhkəmləndirilməsi məqsədilə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin 1999-cu il 3 yanvar tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası yaradılmışdır. 

Azərbaycanda kadr potensialının gücləndirilməsinə xüsusi diqqəti ilə seçilən təşkilatların biri 
“Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial innovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyi və onun nəzdində fəaliyyət göstərən “ASAN xidmət” mərkəzidir. Azərbaycan 
Prezidentinin 13 iyul 2023-cü il tarrixli Fərmanı ilə yaradılmış Agentlik – “Asan Xidmət” mər-
kəzlərinin vahid şəkildə idarə etilməsi, xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən dövlət orqanla-
rının əməkdaşlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, nəzarət və qiymətləndirmənin aparılması, 
dövlət orqanlarının informasiya bazalarının qarşılıqlı inteqrasiyasının, elektron xidmətlərin təşkili 
prosesinin sürətləndiriməsini, bu sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsini təmin edən 
dövlət orqanıdır. 

Dövlət qulluğunda personalın idarəolunması -  kadr siyasəti hazırlanması, dövlət orqanlarında 
kadrların formalaşdırılması, dövlət qulluqçularının potensialının saxlanılması və istifadə edilməsini  
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özündə birləşdirən yüksək peşəkar dövlət orqanı aparatının yaranma prosesi başa düşülür. 
Dövlət qulluğunda personalın idarəolunması qurumun əsas vəzifələrinə: dövlət orqanının kadr 

siyasəti və strategiyasının hazırlanması, tələb olunan ixtisaslı dövlət qulluqşuları ilə təmin etmək 
və onların səriştə və qabiliyyətlərindən bacarıqla istifadə etmək; dövlət qulluqçularının motivasiya 
sistemini təkmilləşdirmək; əməyi qənaətbəxş səviyyədə qaldırmaq; ixtisası artırmaq və peşə təhsili 
sistemini inkişaf etdirmək; əlverişli mənəvi şərait yaratmaq; dövlət orqanı daxilində dövlət qulluq-
çularının yerləşdirilməsini, idarə olunmasını və karyerasını sistemli həyata keçirmək; dövlət qul-
luqçularının qiymətləndirmə metodlarını təkmilləşdirmək daxildir. 

Dövlət qulluğunda kadr siyasətinin mühiyyəti 
Hər bir cəmiyyətin həyatında və fəaliyyətində dövlət idarəetmə sistemində kadr siyasəti öz tə-

yinatına, mahiyyətinə və roluna görə mühüm sosial-siyasi təzahür kimi çıxış edir. Hazırda kadr 
siyasəti idarəetmədə, politologiyada və başqa sahələrdə aktual problemlərdən biridir. Müasir şə-
raitdə dövlət qulluğu sahəsində dövlətin kadr siyasəti dövlətin və cəmiyyətin əlində dövlət idarə-
etməsinin əsas alətinə, onun effektivliyinin artırılması vasitəsinə çevrilir. Dövlətin kadr siyasəti 
dinamik olmaqla tarixi şəraitin, dövlətin vəzifə və funksiyalarının dəyişməsi ilə yeni məzmun və 
mahiyyət kəsb edir. 

Dövlət qulluğunda kadr siyasəti üç yolla realizə olunur: birinci, dövlətə və cəmiyyətə qulluq 
üçün lazımi keyfiyyətlərə malik peşakar dövlət qulluqçularını formalaşdırmaq; ikincisi, müasir 
kadr mexanizmi və texnologiyasını tətbiq etmək; üçüncü, orqanlarda kadr xidmətinin rolunu və 
məsuliyyətini artırmaq. 

Kadr siyasəti o zaman dövlət siyasətinə çevrilir ki, onun konseptual və təşkilati əsasları, kadr 
münasibətləri dövlətin və onun orqanlarının normativ-hüquqi aktlarında rəsmi təsbit olunsun. 
Dövlət qulluğunda dövlətin ümumi siyasətinin ayrılmaz hissəsi olmaqla, dövlət aparatını sistemli, 
planlı və uzun müddətə kadrlarla təmin etmək və onların işinə nəzarət mexanizmini həyata ke-
çirmək üçün dövlət tərəfindən qəbul edilmiş siyasətdir. Dövlətin kadr siyasətinin əsas məqsədi 
dövlət aparatının səmərəli funksiya göstərməsi və inkişafının təminatına imkan verən peşəkar və 
işgüzar münasibətlərdə kadr potensialını formalaşdırmaqdan ibarətdir. Dövlətin kadr siyasətinin 
həyata keçirilməsi prosesində siyasətin subyekt və obyektlərinin qarşılıqlı təsiri əsas rol oynayır. 

Dövlər kadr siyasətinin subyektinə – bu siyasətin hazırlanması və realizə sahəsində qanunla 
müəyyən edilmiş səlahiyyət və məsuliyyətli dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər daxildir. Kadr si-
yasətinin obyektini sosial qruplar, xalq, əmək ehtiyatları, kadr siyasətinin realizə mexanizmi təşkil 
edir. 

Dövlətin kadr siyasəti dinamik olmaqla tarixi şəraitin, dövlətin vəzifə və funksiyalarının 
dəyişilməsi ilə yeni məzmun və mahiyyət kəsb edir. 

Kadr potensialının güncləndirilməsində kompetensiyaların rolu 
Kompetensiyalar - əməkdaşın öz iş öhdəliklərini vəzifə təminatına uyğun həyata keçirə bilmə-

ləri üçün lazım olan təcrübə, bilik və bacarıqların məcmusudur. İş mühiti vəzifə öhdəliklərini, bilik 
və təcrübəyə olan tələbatları, icra standartlarının, uyğun kriteriyalarının, davranış nümunələrinin, 
əməliyyatların yerinə yetirilməsi bacarıqlarını formalaşdırır. əsas kompetensiyalar öz imkanlarının 
həyata keçirilməsində və inkişafında, fəal vətəndaşlığında, sosial fəallığında, ümumiyyətlə, əmək 
məşğuliyyətində hər bir insana vacib olan kompetensiyalar əsas kompetensiyalar hesab olunur. 

Peşəkar kompetensiya – professional fəaliyyət subyektinin gördüyü işi vəzifə öhdəliklərinə 
uyğun yerinə yetirə bilməsi bacarığıdır. Kompetensiya anlayışı dəqiq anlayış olmaqla yanaşı eyni 
zamanda müəyyən mücərrəd məna kəsb edir. Mücərrədlik dəyişən gösləntilərə uyğun çevik adap-
tasiya olmaqla bacarmaqdan irəli gəlir. Buna görə də, kompetensiyaların zamanla dəyişməsi məq-
sədəuyğundur. 

Kadr potensialının gücləndirilməsi işi kifayət qədər zəhmət və məsuliyyət tələb edir. Bu baxım-
dan hansı kompetensiyaların tələb olunması əməkdaşın gördüyü işin xüsusiyyətlərindən və növ-
lərindən bilavasitə asılıdır. 
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Kadr potensialının güncləndirilməsi bilavasitə əməyin motivasiyasına bağlanır. Düzgün mo-
tivasiya tədbirləri həyata keçirməklə, kifayət qədər effektiv nəticələr əldə etmək olar. Motivasiya 
maddi və qeyri-maddi olaraq 2 hissəyə ayrılır: maddi motivasiya maddi (əməkhaqqı, mükafat, 
əməkhaqqına əlavələr) və qeyri-maddi (istirahət və müalicə üçün putyovkalar, mənzil və s.) 
formasında olur. 

Qeyri-maddi motivasiyanın əhatə dairəsi daha genişdir. Bura mənəvi, yaradıcı və sosioloji-
psixoloji motivasiya aspektləri daxildir. 

Maddi motivasiya, maddi motivlərin özəyini təskil etməli olan əməkhaqqı əsas rola malik 
olmalıdır. 

 Kadr potensialının gücləndirilməsində heyətin əməyinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin 
əhəmiyyətli bir yeri vardır. 

Kadr resurslarının öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi müəyyən sistemə əsaslanmalıdır. Heyətin 
əməyinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi ümumi mənada məqsədli və planlaşdırılmış bir 
fəaliyyət nəticəsində əldə olunan bir anlayışdır. 

Qiymətləndirmə - müəyyən zaman kəsiyində işin və fəaliyyət göstərən heyətin professional 
keyfiyyətlərinin ölçülməsi mexanizmidir. 

Qiymətləndirmə - müəyyən zaman kəsiyində görülən işin və fəaliyyət göstərən heyətin profes-
sional keyfiyyətlərinin ölçülməsi müəssisə üçün mürəkkəb, amma vacib məsələlərdən biridir.   

Kadr resurslarının öyrənilməsi istiqamətləri 
Kadr resusrlarının öyrənilməsi onların fəaliyyəti üzərində ardıcıl nəzarətin qoyulması, təsərrü-

fat və sosial-iqtisadi məsələlər üzrə qəbul edilmiş qərarların icrasının yoxlanılması, idarəetmə 
fəaliyyətinin təşkili üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Nəzarətin həyata keçirilməsi, idarəetmə 
sənədlərinin düzgün qurulması, mühüm əhəmiyyəti vardır. Burada kadrların öyrənilməsi və sı-
naqlardan çıxarılması məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət verilməlidir. Kadr resurslarının öyrənil-
məsi və qiymətləndirilməsi müəyyən sistemə əsaslanır. Ən başlıca cəhət müəssisənin hər bir bölmə 
rəhbəri üçün müəyyən peşə tələblərinin müəyyən edilməsidir. İkinci cəhət hər bir mühəndis, 
texniki işçilər, mütəxəssis və qulluqçuların fərdi qabiliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsidir. 
Üçüncü cəhət isə rəhbər kadrlar ehtiyatı planının hazırlanması və bu plana rəhbər işə namizədlərin 
əks olunmasıdır. Kadrlar seçilməsi sosiologiya, psixologiya, o cümlədən, mühəndis psixologiyası, 
əməyin psixologiyası, bir sıra sosial-iqtisadi məsələlərlə şərtlənir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyi dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, vətəndaşlara gös-
tərilən xidmətlərin daha keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda və müasir innovasiyaları tətbiq etməklə 
həyata keçirilməsinin, vətəndaşlara münasibətdə etik qaydalara, nəzakətli davranışa əməl edilməsi, 
vətəndaş məmnunluğunun təmin olunmasının zəruriliyini nəzərə alaraq, dövlət orqanları tərəfin-
dən göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, elektron xidmətlərə keçidin sürətləndirilməsi məq-
sədi ilə yaradılmışdır. 

Dövlət qulluğunda kadr ehtiyatlarının formalaşması və rasional istifadəsi məsələsi hazırda ən 
kəskin dayanan məsələdir. Yeni dövlət idarəetmə modelinin yaranması kadrların yenilənməsini 
tələb edir. Bunu professional kadr ehtiyatlarının  olması ilə həyata keçirmək olar. Dövlət qullu-
ğunda kadr xidməti təşkilatın, idarəetmə aparatının struktur bölməsi olub kardların seçilməsi; 
yerləşdirilməsi; professional inkişafı və effektiv istifadəsi kimi baxılır. Dövlət qulluğunda kadr 
xidməti iki səviyyədə aparılır: 

1) Taktiki – bu səviyyədə əmək ehtiyatlarını formalaşdırmaq üzrə cari kadr işini həyata keçirir; 
2) Strateji -  bu səviyyədə kadr siyasəti formalaşdırılır. 
Kadrları seçərkən, onların peşəsini, ixtisasını və təhsilini nəzərə almaq  hələ kifayət deyil. Kadr 

potensialında daha çox praktiki əhəmiyyət kəsb edən məsələlər aşağıdakılardır: 
1. İşçilərin  mövcud əmək bölgüsü və əmək kooperasiyasına uyğun olaraq düzgün yerləşdiril-

məsi; 
2. Nə qədər yeni peşədən olan işçini işə qəbul etmək və köhnə işçilərdən nə qədər ixtisar etmək; 
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3. Təşkilata və onun bölmələrinə hansı peşə ixtisaslarından və nə qədər işçinin lazım gəldiyini 
müəyyənləşdirmək; 

4. İşçilərdən öz potensialına uyğun istifadə etmək; 
5. əmək resursları, kadrları keyfiyyətcə inkişaf etdirmək, bunun üçün lazımi dərsləri müəyyən-

ləşdirmək; 
6. Kadrlara olan tələbatı planlaşdırmaq. 
Təşkilatın inkişafının əsas məqsədləri işçilərin potensialını tam istifadə etmək, işçilərin inkişafı 

üçün lazımi şərait yaratmaqdan ibarətdir. Heyət üçün mövcud olan inkişaf proqramının əsas 
məqsədi əməkdaşların hazırlıq səviyyəsini və məsuliyyət hissini artırmaqdır. 

Təlim və ixtisas artırma proqramları təşkilatın inkişaf sisteminin ən mühüm şərtlərindən biridir. 
Təşkilatın ümumi strategiyası ilə sırada qoyulmuş təlim sistemində sistematik yanaşma təşkilata 
gələcəkdə tələb olunacaq səriştələri əvvəlcədən bilmək, keçiriləcək kursların səmərəliliyini təmin 
etmək və ixtisaslaşmış kadrlar saxlamaq imkanını verir. Vaxtaşırı təlimlərin keçirilməsi öz növbə-
sində əməkdaşların potensiallarının üzə çıxarılmasına, onların inkişafına və görülən  işin effektiv 
yerinə  yetirilməsinə xidmət edir. Təlimin keçirilməsi bütün işçilər üçün vacib amil olmalıdır. 
Onlar vəzifə tələbatlarına uyğun olaraq həm təşkilat daxilində, tələbat olduğu halda xaricdə təlim 
və ixtisasartırma kursları keçməlidirlər. Rəhbərlik bacarığı inkişaf etdirmə proqramlarını həyata 
keçirə bilər. Belə proqram yüksək potensialı olan rəhbər işçiləri hazırlamaq, mövcud olan rəhbər 
işçilərin idarəetmə fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün təşkilata xidmət edir. 

Kadr potensialının gücləndirilməsində etik davranış qaydaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eti-
ka insan davranışının, etik liderliyin, yaxşı ünsiyyətin, iştirakçılığın və şəffaflığın əsasında bər-
qərar edilməlidir. Etik məsələlər müasir dövrümüzdə universal xarakter daşıyır. Dövlətlər və xalq-
lar müxtəlif məsələlərə dair fərqli mövqelərdə olsalar belə, etik məsələlərə dair çox vaxt eyni 
yanaşma göstərirlər. Etik prinsip və dəyərlər dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyəti ilə bağlı 
nəyin yaxşı və doğru olduğunu göstərən bələdçi çərçivəsidir. Dünyanın bir çox ölkələrində dövlət 
etik komissiyaları qurulmuş və bu komissiyalar müvafiq sahədəki qanunvericiliyin həyata keçiril-
məsinə nəzarət edir. 

Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 
meyarları aşağıdakılar hesab olunur: 

− Peşə bilikləri; 
− Xidməti vəzifələrə münasibət; 
− Təhlil aparmaq, problemi həll etmək və qərar vermək bacarığı; 
− Yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq; 
− Əmək intizamı; 
− İş təcrübəsi və onu bölüşdürmə;  
− Kollektivdə işləmək bacarığı, ünsiyyət, işçilərarası münasibətlər. 
Dövlət qulluğu kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması məsə-

lələri üzrə əsas elmi-metodiki və tədris mərkəzi olan Dövlət İdarəçilik Akademiyasının üzərinə 
Azərbaycanın siyasi və iqtisadi potensialını reallaşdıra biləcək dövlət qulluqçularının yeni nəslinin 
yetişdirilməsi kimi çox məsul vəzifələr qoyulmuşdur. Akademiya dövlət idarəçiliyi və dövlət kadr 
siyasəti sahəsində elmi tədqiqatlar aparır və eyni zamanda dövlət idarəçiliyi məsələləri üzrə dövlət 
hakimiyyət orqanlarının analitik-informasiya təminatını həyata keçirir. 

 
Nəticə 

Hər bir cəmiyyətin həyatında və fəaliyyətində dövlət idarəetmə sistemində kadr siyasəti öz təyi-
natına, mahiyyətinə və roluna görə mühüm sosial-siyasi təzahür kimi çıxış edir. İctimai və iqtisadi 
münasibətlərin tənzimlənmə təcrübəsi göstərir ki, mürəkkəb və kompleks təzahür kimi kadr siya-
səti normativ-hüquqi, təşkilati, siyasi idarəetmədə, politologiya və başqa sahələrdə aktual prob-
lemlərdən biridir. 
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Müasir şəraitdə dövlət qulluğu sahəsində dövlətin kadr siyasəti dövlətin və cəmiyyətin əlində 
dövlət idarəetməsinin əsas alətinə, onun effektivliyinin artırılması vasitəsinə çevrilir. Kadr siyasəti 
dövlət qulluğu sahəsində dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir. Dövlətin 
kadr siyasəti dinamik olmaqla tarixi şəraitin, dövlətin vəzifə və funksiyalarının dəyişilməsi ilə yeni 
məzmun və mahiyyət kəsb edir. 

Dövlət qulluğunda kadr siyasəti dövlətin ümumi siyasətinin ayrılmaz hissəsi olmaqla, dövlət 
aparatını sistemli, planlı və uzun müddətə kadrlarla təmin etmək və onların işinə  nəzarət me-
xanizmini həyata keçirmək üçün dövlət tərəfindən qəbul edilmiş siyasədir. Bu siaysət potensialının 
və kadr heyətinin formalaşması, inkişafı və təminatı üzrə dövlətin strategiyasını təşkil edir. 

Beləliklə, kadr siyasətinin əsas məqsədi dövlət aparatının səmərəli fəaliyyət göstərməsi və 
işgüzar münasibətlərdə kadr potensialını formalaşdırmaqdan ibarətdir. 
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Кадровая политика на государственной службе и роль компетенций в укреплении 

кадрового потенциала 
 

Резюме 
Цель исследования - проанализировать роль компетенций в процессе реализации госу-

дарственной кадровой политики и актуализации кадрового потенциала. 
Методология исследования заключается в достижении реализации компетенций в 

оценке кадровой политики на государственной службе, в укреплении кадрового потенциа-
ла, в обеспечении обучения и воспитания, в развитии личностных качеств и профессиональ-
ных навыков, в соответствии с правилами этического поведения.  

Прикладная значимость исследования - Теоретико-методологические результаты, 
полученные в ходе исследования, а высказанные предложения могут быть использованы в 
политике государственной службы, в укреплении кадрового потенциала. 

Результаты исследования - В статье были рассмотрены: образовательная реформа по 
укреплению кадровой политики и кадрового потенциала в государственных органах, соб-
людение правил этического поведения персонала, обучение и трейнинги, использование 
компетенций, а также модель политики Азербайджанской Республики.  

Ключевые слова: государственная служба, кадры, кадровая политика, кадровый 
потенциал, оценка персонала. 
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Personnel policy in the civil service and the role of competencies in strengthening personnel 

potential 
 

Summary 
Purpose of the research: The main purpose of this research is to analyse the role of 

competencies in the process of implementing the state's personnel policy and the strengthening of 
personnel potential. 

Methodology of the research: The methodology of the research is to achieve the 
implementation of competencies in the assessment of personnel policy in the civil service; in the 
strengthening of personnel potential and in the provision of training and education for it; in the 
development of personal qualities and professional skills; and in the personnel’s compliance with 
the rules of ethical behaviour.  

Application significance of the study: The theoretical and methodological results obtained in 
the research and the suggestions made can be used in strengthening the personnel potential in the 
civil service policy.  

Results of the research: in the article, the implementation of educational reforms in the 
strengthening of personnel policy and personnel potential in state bodies, compliance with the 
rules of ethical behavior of personnel, training and teaching, use of competencies, and the 
investigation of the policy issues of the Azerbaijan model are proposed. 

Key words: civil service, personnel, personnel policy, personnel potential, personnel 
evaluation. 
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Xülasə 

Hazırkı mərhələdə dövlət regionların potensialından daha dolğun istifadə etmək məqsədilə 
kompleks tədbirlər həyata keçirir.Belə tətbirlərin nəticəsi olaraq ölkəmiz regionlarda sahibkarlığın 
inkişafına, yoxsulluğun azaldılmasına, makroiqtisadi sabitliyin davam etdirilməsinə nail olacaqdır. 
Buna görə də hər bir regionun ölkə iqtisadiyyatındakı yeri və rolu kompleks şəkildə öyrənilməlidir. 

Tədqiqatın məqsədi -Tədqiqatın məqsədi regionun sosial-iqtisadi inkişafının öyrənilməsi üçün 
nəzəri əsasları inkişaf etdirmək və regionun davamlı sosial-iqtisadi inkişafını formalaşdırmaq üçün 
müəyyən olunmuş prioritetlərin həyata keçirilməsində praktik tövsiyələr verməkdən ibarətdir. 

Tədqiqatın metodologiyası - araşdırılan problemə sistemli və kompleks yanaşma, habelə   
Azərbaycan Respublikasının  iqtisadi rayonlarının müasir inkişaf xüsusiyyətlərinin (Dağlıq-Şirvan 
iqtisadi rayonu) müxtəlif aspektlərdən müqayisəli təhlili, ümumiləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi 
ilə bağlı metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - alınmış nəticələrdən Azərbaycan Respublikasının iqtisadi ra-
yonlarının müasir inkişaf xüsusiyyətləri ilə bağlı nəzəri və praktiki problemlərin həll olunmasında 
istifadə edilə bilər. 

Tədqiqatın nəticələri - qlobal çağırışlar və ölkənin müasir inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmaqla 
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarının müasir inkişafının optimallaşdırılması üzrə 
təklif və tövsiyələrin hazırlanmasından ibarətdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - məqalədə baxılan problemlərin həlli üzrə dünya təc-
rübəsi tədqiq olunmaqla müasir şəraitin tələblərinə uyğun yanaşmalar formalaşdırılmışdır. Bey-
nəlxalq, regional və ayrı-ayrı milli iqtisadiyyatlar səviyyəsində Azərbaycan Respublikasının  iqti-
sadi rayonlarının müasir inkişafının istiqamətləri təhlil edilmişdir.   

 Açar sözlər: sosial, region, iqtisadi inkişaf, dövlət proqramı, Zəngəzur. 
                                

Giriş 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 7 iyul 2021-ci ildə işğaldan azad olunmuş 

torpaqların inkişafı və Azərbaycan iqtisadiyyatına inteqrasiyası, həm də planlaşmanın digər iqti-
sadi yollarla inkişafı ilə bağlı olaraq əmr imzalamışdır. Bu əmrə əsasən ölkədə yeni planlaşma 
aparılmış və 14 iqtisadi rayon fərqləndirilmişdir. Bakı, Abşeron, Xızı, Quba, Xaçmaz, Dağlıq Şir-
van, Şəki, Zaqatala, Mil-Muğan, Mərkəzi Aran, Şirvan, Salyan, Gəncə, Daşkəsən, Qazax-Tovuz, 
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Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Lənkəran, Astara və Naxçıvan. Bunlar beş təbii iqtisadi rayonda birləş-
mişdir. (Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Kür-Araz, Lənkəran, Naxçıvan) 

 Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunandan sonra quruculuq və bərpaedici işlər görülür, nəq-
liyyat və kommunikasiya şəbəkəsi yaradılır. Füzuli şəhərində artıq yeni aeroport inşa edilmiş və 
Zəngilanda, Laçında yeni aeroportlar tikilməyə başladı. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan şəhər-
lərində, əsasən də, Şuşa şəhərində geniş masştablı tikinti işləri görülməyə başlayıb. Füzuli şəhə-
rindən Şuşa şəhərinə qədər “Qələbə yolu” adlı yol salınır. Şəhərlərdə və kəndlərdə ekoloji təmiz 
mühit yaratmaq üzrə tədbirlər görülür, yeni daha təbii və ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı 
məhsulları yaradılır, yeni park və aqroparklar salınır. Zəngilanda “Ağıllı kənd” layihəsi çər-
çivəsində işlər görülür. Gələcək perspektivdə bu ərazidə ən mühüm və strateji əhəmiyyətli məsələ 
Zəngəzur koridorudur.  

 Məlumdur ki, ölkəmiz əlverişli coğrafi mövqedə yerləşir və zəngin təbii ehtiyatlara malikdir. 
Lakin ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına dəstək olan regionlarda kəskin fərqlər aydın görünür. 
Belə ki, iqtisadi resuslar regionlar üzrə qeyri-bərabər bölünmüş və nəticədə regionlar arasında in-
kişaf səviyyəsində kəskin fərqlər yaranmışdır. Xüsusilə əsas infrastruktur sahələrinin paytaxtda 
yerləşməsi əhalinin regionlardan şəhərə axınını sürətləndirmişdir. Bu amil regionların təsərrüfat 
fəaliyyətinin inkişafına mənfi təsir göstərmişdir [5]. Bununla bağlı olaraq dövlət regionların sosial-
iqtisadi inkişafının tənzimlənməsini qarşısına vacib məqsəd kimi qoymuşdur. 

Ümumilikdə həyata keçirilən məqsədyönlü sosial-iqtisadi islahatlar,maliyyə imkanları,iqtisadi 
artım, ehtiyat fondları ölkəmizin iqtisadiyyatının müasir vəziyyətini özündə əks etdirir. Qeyd olu-
nanlar regional sosial-iqtisadi inkişafın təminatı baxımından əsas olduğu üçün maddi və təbii re-
sursların hərəkətini tələb edir. Buna görə də, investisiya siyasətində məqsədyönlü tətbirlərin həyata 
keçirilməsini sürətləndirmək lazımdır. 

Hazırkı mərhələdə dövlət regionların potensialından daha dolğun istifadə etmək məqsədilə kom-
pleks tədbirlər həyata keçirir. Belə tətbirlərin nəticəsi olaraq ölkəmiz regionlarda sahibkarlığın inki-
şafına, yoxsulluğun azaldılmasına, makroiqtisadi sabitliyin davam etdirilməsinə nail olacaqdır. Buna 
görə də hər bir regionun ölkə iqtisadiyyatındakı yeri və rolu kompleks şəkildə öyrənilməlidir. [4] 

Ümumillikdə ölkəmiz üçün qarşıda duran əsas məqsədlərdən biri iqtisadi rayonları üzrə prioritet 
istiqamətlərin müəyyən edilməsi və bu prioritet sahələrin inkişafının stimullaşdırılması olmalıdır. 

Dünyanın bir çox ölkələrində regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə inkişaf proqramları hazır-
lanır və regionlararası prioritet istiqamətlər müəyyən edilir. Belə proqramlara nümunə olaraq Şi-
mali İrlandiyada, Uelsdə, Şotlandiyada elektronika,avtomobil, yeyinti məhsullarının istehsalı sa-
həsində uğurla istifadə olunan təcrübəni göstərmək olar. Həmçinin İngiltərədə proqnoza əsaslanan 
texnoloji proqramlar vardır ki, bu proqramların icrası nəticəsində ölkənin regionlarında innovasi-
yaların tətbiqi sürətlənir. 

Dövlətin “Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf proqramı” nın 
həyata keçirilməsi 

Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa olunandan sonra quruculuq və bərpaedici işlər görülür, nəq-
liyyat və kommunikasiya şəbəkəsi yaradılır. Füzuli şəhərində artıq yeni aeroport inşa edilmiş və 
Zəngilanda, Laçında yeni aeroportlar tikilməyə başladı. Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan şəhər-
lərində, əsasən də, Şuşa şəhərində geniş masştablı tikinti işləri görülməyə başlayıb. Füzuli şəhərin-
dən Şuşa şəhərinə qədər "Qələbə yolu" adlı yol salınır. Şəhərlərdə və kəndlərdə ekoloji təmiz mühit 
yaratmaq üzrə tədbirlər görülür, yeni, daha təbii və ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı məhsul-
ları yaradılır, yeni park və aqroparklar yaradılır. Zəngilanda “Ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində 
işlər görülür. Gələcək perspektivdə bu ərazidə ən mühüm və strateji əhəmiyyətli məsələ Zəngəzur 
koridorudur. [1] 

İndi isə Böyük Qafqazın təbii iqtisadi rayonu-Bakı iqtisadi rayonuna baxaq. Sahəsi 2.14 min 
km2, əhalisi 2300,5 min nəfərdir (2021). Bu iqtisadi rayon Bakı şəhərinin inzibati ərazisində 12 
rayonu özünə daxil edir. Bu iqtisadi regionda bütün əhali Bakıda və ona yaxın olan qəsəbələrdə 
yaşayırlar. Ona görə də Bakı iqtisadi rayonu şəhər əhalisinin sayına görə, qəsəbələrin sayına görə, 
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ərazinin mənimsənilməsinə görə, əhalinin sıxlığına görə, istehsalın konsentrasiyasına görə, infra-
strukturun inkişaf səviyyəsinə görə fərqlənir. Əhalinin 42,9%-i Bakıda və onun ətraf qəsəbələrində 
yaşayırlar. Bakı Cənubi Qafqazda ən böyük aqlomerasiyadır. Bu iqtisadi rayonun əsas təbii 
resursları neft, təbii qaz, kvarsit, neft-kimya, kimya, metallurgiya, maşınqayırma, neft ma-
şınqayırması, elektrotexnika sahəsi çox güclü inkişaf etmişdir.[11] 

Bu rayonda xaricdən gətirilmiş qara və əlvan metallar, tikinti materialları, yüngül və yeyinti 
sənayesi üçün xammal emal olunur. Bu rayonun kənd təsərrüfatı sahəsində ət-süd maldarlığı, 
quşçuluq, qoyunçuluq, tərəvəzçilik, bağçılıq, üzümçülük, quru  subtropik meyvəçilik, zeytun, ba-
dam, əncir, ağ və qara üzüm növləri də yetişdirilir. Bu iqtisadi rayonuda yay və qış qoruqları var. [6] 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən, Şabran inzibati rayonları 
daxildir. Bu iqtisadi rayonun Xəzəd dənizinə çıxışı var. Azərbaycanı Rusiya ilə birləşdirən nəqliy-
yat-kommunikasiya xətləri bu regiondan keçir. Bu iqtisadi rayonun iqtisadi yerləşməsi yaxşı hesab 
edilir. Neft, qaz, qum, gil əsas təbii ehtiyatlar hesab olunur. Respublikanın əsas istirahət zonaları 
da bu iqtisadi rayonda yerləşir. Qalaaltı, Nabran, Yalama da  bu iqtisadi rayonda yerləşir.  

Quba, Xaçmaz xalçaçılıq, Xaçmazda eyni zamanda buğda emalı, Qubada süd emalı, Siyəzəndə 
neft, Xaçmazda istilik-elektrik stansiyası var. 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda Balakən, Qax, Qəbələ, Zaqatala, Oğuz, Şəki inzibati rayonu 
var. Qəbələdə konserv kombinatı var, Şəkidə modul istilik-elektrik stansiyasi, Şəkidə ipəkçilik 
kombinatı mövcuddur. Burada kəlağayı, yaylıqlar, barama istehsal olunur. Bu iqtisadi rayonda tü-
tün, qoz, fındıq, buğda yetişdirilir. 

Yevlax-Balakən dəmiryolu və avtomobil magistralı bu iqtisadi rayonu digər rayonlarla birləş-
dirir. Şəki rayonu bu iqtisadi regionun əsas elmi, mədəni, sənaye, turizm şəhəridir. Kiçik Qafqaz 
təbii iqtisadi rayonuna nəzər salaq.Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu Kiçik Qafqaz təbii iqtisadi ra-
yonunun əsas tərkib hissəsidir.  

Bu rayon ölkənin qərbində Azərbaycanı, Gürcüstanı Qara dəniz sahilləri ilə birləşdirən nəq-
liyyat-kommunikasiya xətləri üzərində yerləşir. Bu rayon çox əlverişli iqtisadi yerləşməyə sahib-
dir. Gəncə, Daşkəsən ölkənin ən inkişaf etdiyi rayondur. Dəmir filizi, alunit, mərmər, gips kimi 
əsas yeraltı təbii ehtiyatlar var. Daşkəsəndə dəmir filizi, qızıl, mis ehtiyatları var. Göygöl, Hacı-
kənd turizm inkişaf edən məkanlardandır. Bu iqtisadi rayonda əsas ağırlıq Daşkəsənin üzərinə dü-
şür. Bakı - Qazax dəmiryolu və avtomobil yolu bu ərazidən keçir. Gəncədə beynəlxalq aeroport 
fəaliyyət göstərir. Bakı-Ceyhan, Bakı - Supsa neft xətləri, Bakı – Ərzurum - Tanap qaz xətləri 
bu ərazidən keçir. [8] 

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu Kiçik Qafqazın digər bir önəmli iqtisadi rayonudur. Bura Ağstafa, 
Qazax, Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir inzibati rayonları daxildir. Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu Gürcüs-
tan, Ermənistan sərhədində, ölkənin qərbində yerləşir. Bu iqtisadi rayonda qızıl, mis, bentonit gil, 
seolit hasil edilir. İqtisadi rayonda əsas ağırlıq Gədəbəydə yerləşir. Əlvan metallurgiya, tikinti ma-
terialları, yeyinti sənayesi bu iqtisadi rayonda mövcuddur. Şəmkir və Şəmkirçay su-elektrik stan-
siyası elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Üzümçülük, kartof istehsalı, buğda, heyvandarlıq əsas kənd 
təsərrüfatı sahələridir.  

Bakı-Ağstafa, Bakı-Qazax boru xətləri, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa, Tanap, Bakı-Ərzu-
rum bu rayondan keçir. Qarabağ iqtisadi rayonu - bu rayona Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xoca-
vənd, Şuşa, Tərtər, Xankəndi şəhərləri daxildir. Bu rayon Şərqi Zəngəzurla Mil-Muğan və Mərkəzi 
Aran iqtisadi rayonlarının aralığında yerləşir. Bu rayonun çox əlverişli ərazi yerləşməsi mövcud-
dur. Kür-Araz təbii iqtisadi rayonun tərkibinə əsas Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu daxildir. Bu iqti-
sadi rayonun tərkibinə Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar daxildir. Kür-Araz 
ovalığının qərb hissəsinə daxildir. Bu iqtisadi rayonun əksər hissəsi Şirvan düzənliyində yerləşir. 
Beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli Bakı-Ağstafa yolu, neft və qaz boru kəməri  yollarının olması bu 
iqtisadi rayonun strateji əhəmiyyətini artırır. Mingəçevirdə ADSES yerləşir. Bundan başqa pam-
bıqtəmizləmə zavodu mövcuddur. Burada şərab, konyak, ət, süd və buğda məhsulları, meyvə və 
tərəvəz malları var. Burada pambıqçılıq, subtropik və bağçılıq malları, heyvandarlıq inkişaf etmiş- 
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dir. Kür çayı çox əhəmiyyətlidir. Burada çox iri balıqyetişdirmə zavodu var. Son illərdə Ləki-
Qəbələ dəmiryol xətti, Yevlax-Kürdəmir dəmiryol xətti qurulmuşdur.  

Kiçik Qafqaz iqtisadi rayonuna Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu daxildir.  
Bu iqtisadi rayonun tərkibinə Şirvan, Biləsuvar, Hacıqabul, Neftçala, Salyan inzibati rayonla-

rı daxildir. 
Bu rayon Kür-Araz ovalığının şərqində yerləşir. Bu ərazidən dəmiryol xətləri, avtomobil yol-

ları, Bakı-Ağstafa, Bakı-Astara ixrac qaz-neft kəmərləri keçir. 
Salyanda plastmas zavodu, Nefçalada yod-brom zavodu, Şirvanda Cənub DRES yerləşir. Pam-

bıqtəmizləmə zavodu (Salyan və Nefçalada) mövcuddur. Biləsuvarda meyvə-tərəvəz konserv za-
vodu var. Xıllı qəsəbəsində balıqyetişdirmə zavodu var. Osmanlı-Astara dəmiryol xətti var. 

Mil-Muğan iqtisadi rayonu - Mil-Muğan düzənliyində yerləşir. Cənubda İranla dövlət sərhədi var. 
Hacıqabul-Horadiz avtomobil yolu, Yevlax-Ağcabədi-Bayramtəpə, Bayramtəpə-Biləsuvar avtomobil 
və dəmiryolları çox əhəmiyyətlidir. Bu iqtisadi rayonda tikinti materialları ( daş-kubik, qum, qrabin və 
s.) istehsal olunur. Bu iqtisadi rayonda Sabirabad və Saatlıda pambıq xammalı istehsal olunur. 

Lənkəran təbii iqtisadi rayonuna Lənkəran, Astara iqtisadi rayonu daxildir. Burada Astara, Cə-
lilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı, Yardımlı inzibati rayonları var. Əsas şəhər Lənkəran şəhəridir. 
Bu iqtisadi rayon Xəzər dənizinin sahillərində (cənub) yerləşir. Bu rayon təbii resurslarla zəngin 
deyildir. Lənkəran Azərbaycanın ən çox məskunlaşan ərazilərindəndir. Lənkəran və Masallıda 
meyvə-tərəvəz konserv zavodu, Cəlilabadda şərab zavodu fəaliyyət göstərir.[7] 

Naxçıvan iqtisadi rayonu- bu iqtisadi rayon Türkiyə və İranla sərhəddir. Zəngəzur koridorunun 
açılması bu rayonu digər rayonlarla əlaqələndirəcək və tranzit əhəmiyyəti artacaq. Bu rayona Nax-
çıvan, Babək, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Kəngərli, Culfa, Şərur inzibati rayonu daxildir. Kəngərli 
rayonuna inzibati mərkəz olaraq Qıvraq, Sədərək, Heydərabad daxildir.  

Naxçıvanın təbii resursları polimetalik faydalı qazıntılar, (Gümüşlü) mis-molibden filizləri 
(Paraqaçay), daşduz, tikinti materialı, mərmər, travetin, tikinti daşı, çips var. Batabat dağ gölü, 
İlandağ tarixi abidələri bu rayonun iqtisadi əhəmiyyətini artırır.Azərbaycan Respublikasının əsas 
sosial-iqtisadi göstəricilərinə diqqət etsək qeyd etdiyimiz göstəricilər üzrə ən azı 1.04 dəfə art-
mışdır. Əhalinin sayı, məşğul əhalinin sayı demək olar ki, 1.04 dəfə artmışdır. Dövlət büdcəsinin 
gəlir və xərcləri də demək olar ki, eyni qədər ( 1.5 dəfə) artmışdır 

Cədvəl 1. 
Azərbaycan Respublikasının əsas sosial-iqtisadi göstəriciləri 

 

№ Göstəricilər 2015 2017 2019 2020 2021 

2021-ci 
ildə 2015-

ci ilə 
nisbətən 

dəyişiklik 
1 Əhalinin sayı (min nəfər) 9705.6 9898.1 10067.1 10119.1 10156.4 1.04 dəfə 

2 
Məşğul əhalinin sayı  
(min nəfər) 

4671.1 4822.1 4879.3 4938.2 4876.2 1.04 dəfə 

3 
Ümumi daxili məhsul (mln.  
manat) 

54380 70337 80092 72578 92857 1.7 dəfə 

4 
Dövlət büdcəsinin gəlirləri (mln. 
manat) 

17498 16516 24508 26078 26631 1.5 dəfə 

5 
Dövlət büdcəsinin xərcləri (mln. 
manat) 

17784.5 17594 21425 26416 27422 1.5 dəfə 

Mənbə Azstat.org məlumatları əsasında tərtib edilmişdir.[10] 
  

Cədvəl 1-ə görə Azərbaycan Respublikasının əhalisi 2022-ci ilin yanvar ayının 1-nə görə 10.1 
mln nəfərdir. Ərazisi isə 86.6 min m2-dır . Həmin ilin yenə 1 yanvar tarixinə təsərrüfat subyektlə-
rinin sayı (həm hüquqi şəxs, həm də fiziki şəxslər olmaqla) cəmi 1.336.061 ədəddir. Bunun 429696 
- sı Bakı şəhərində yerləşir. 
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Bu təxminən 32%-ə bərabərdir. Fəaliyyət göstərən bütün təsərrüfat subyektlərinin 32%-i Bakı-
da yerləşir. Bakı şəhərində isə bütün Azərbaycan əhalisinin 20%-i yəni 2.09 mln. nəfər yaşayır. 
Ərazisi isə bütün Azərbaycan ərazisinin 2.7%- ni təşkil edir.  Göründüyü kimi Bakı şəhəri çox 
böyük əhəmiyyət daşıyır, bu daha çox strateji əhəmiyyətlidir. Bütün ÜDM-in (105.3 mlrd. manat) 
70.4 mlrd. manatı Bakı şəhərində əldə edilir. Bu 70% təşkil edir. Bu, əsas ağırlıq mərkəzinin Bakı  
şəhərinin üzərinə düşdüyünü aydın olaraq göstərir.                                                                          

Cədvəl 2 
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarının göstəriciləri. (2021) 
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1 Azərbaycan 
Respublikası 

10156 
(86.6) 

1336.061 105.3 55.2 9.1 44.2 16.8 

2 Bakı şəhəri 2003 
(2.14) 

429696 70.4 45.3 0.1 25.6 10.1 

3 NaxçıvanMR 463 ( 5.5) 35969 3.8 1.0 0.5 1.7 0.1 
4 Abşeron Xızı 579(3.73) 73242 6.1 4.1 2.3 1.8 1.2 
5 Dağlıq Şirvan 326(6.13) 39334 0.96 0.88 0.4 0.7 0.2 
6 Gəncə- Daşkəsən 612(5.27) 78965 2.2 0.8 0.3 1.8 0.4 
7 Qarabağ iqtisadi 

rayon 
908(8.98) 79547 2.8 1.9 0.9 1.0 1.3 

8 Qazax-Tovuz 690(7.03) 91804 2.4 0.4 0.1 1.6 0.2 
9 Quba-Xaçmaz 

 
561(6.93) 77387 2.1 0.3 0.9 1.04 0.4 

10 Lənkəran 
Astara   

959(6.07 124139 1.9 0.3 0.8 1.9 0.2 

11 Mərkəzi Aran  **** 85426 2.4 0.6 0.9 2.2 0.2 
12 Mil-Muğan 526(5.67) 65286 1.9 0.5 0.8 1.1 0.8 
13 Şəki-Zaqatala 632(8.8) 81365 1.8 0.4 0.7 1.3 0.2 
14 Şərqi Zəngəzur *** 4928 0.96 0.08 0.9 ** 0.8 
15 Şirvan-Salyan 504(6.08) 68868 2.1 0.8 0.6 1.4 0.1 

 

Mənbə: Azstat.org məlumatları əsasında tərtib edilmişdir.[11] 
   
İqtisadi rayonların təhlili. ÜDM, ÜDM-də sənaye, kənd təsərrüfatı payı, investisiya qoyuluş-

ları və ticarətin inkişafina görə müqayisə edəcəyik. Naxçıvan MR əhalisi 463 min nəfərdir. Burada 
35696 təsəsrrüfat subyekti var ÜDM 3.8 mlrd manat təşkil edir. Bunun 1 mlrd manatı sənaye sa-
həsinə, 0.5mlrd kənd təsərrüfatı mallarının üzərinə düşür. Ticarətin göstəricisi 1.7 mlrd manatdır. 
Cəmi respublika üzrə ticarət 44.2 mlrd manat təşkil edir. Bunun 25.6 mlrd manatı Bakı şəhərinin 
üzərinə düşür. Bu 50%-dən yüksəkdir. Respublika üzrə 2022-ci il 01.01 tarixinə investisiya 
qoyuluşları 16.8 mlrd manatdır, bunun 10.1 mlrd manatı Bakı şəhəri üzərinə düşür  Bu 
investiyaların demək olar ki, əksəriyyəti sənaye sektoruna qoyulur. Amma bu iqtisadi rayonlar 
üzrə fərqlidir. Bunu iqtisadi rayonlar üzrə müqayisə edək. 
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Abşeron-Xızı rayonu 3.73 min m2-dır. Əhalisi 579 min nəfərdir. ÜDM-6.1 mlrd manatdır. Cə-
mi ÜDM-in 7%-ni təşkil edir. Sənaye sahəsi daha çox inkişaf edib (4.1 mlrd). İnvestisiya qoyu-
luşları Naxçıvan MR-ə qoyulan investisiyadan çoxdur. (1.2 mlrd). Bu göstərici əksər rayonlarda 
olduğundan çoxdur. Ticarət göstəricisi 1.8 mlrd manatdır. Bu göstərici Bakıda olan tcarət dövriy-
yəsinin 7% - ni təşkil edir. [8] 

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunun sahəsi 5.27 min m2 təşkil edir. Əhalisi 612 min nəfərdir. 
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonunda 78.965 təsərrüfat subyekti fəaliyyət göstərir. ÜDM 2.2 mlrd. 
Manat təşkil edir, bundan 0.8 mlrd manatı sənaye sektoruna, 0.3 mlrd manatı kənd təsərrüfatının 
payına düşürdü. Ticarət bu iqtisadi regionda 1.8 mlrd manat təşkil edir, bu göstərici Abşeron-Xı-
zıda olduğu kimi bu iqtisadi rayonda da Bakıdakı ticarət dövriyyəsinin 7%-ni təşkil edir. İnvesti-
siya qoyuluşu isə digər rayonlardan aşağıdır, yəni 0.4 mlrd manat təşkil edir.  

Qarabağ iqtisadi rayonunun sahəsi 8.98 min m2 təşkil edir və 908 min nəfər əhalisi var. Bu 
iqtisadi rayonda təsərrüfat subyektlərinin sayı 79 minə çatır. ÜDM-də payı 2.8 mlrd manatdır. 
Ticarət bu rayonda 1 mlrd manat təşkil edir, investisiyaları 1.3 mlrd manatdır. Bu göstərici digər 
rayonlardan daha yüksəkdir. Yalnız Bakı şəhərindən geri qalır.  

Düşünürəm ki, bu göstəricinin yüksək olması lazımdır. Çünki, Qarabağ iqtisadi rayonunun gə-
ləcək inkişafı üçün vacibdir. Qazax-Tovuz, Quba-Xaçmaz rayonlarında göstəricilər digər rayon-
lardan o qədər də fərqlənmir.  

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun ərazisi və əhalisi digərlərindən o qədər də fərqlənmədiyi 
halda təsərrüfat subyektlərinin sayı 124139 ədəddir. Bu digər bütün rayonlarda olduğundan daha 
çoxdur. Bütün iqtisadi rayonlar içərisində Dağlıq Şirvan ərazisi və əhalisi  baxımından fərqlənmə-
sə də ÜDM-də payı 0.96 mlrd manatdır, bu göstərici Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda da 0,96 
mlrd manatdır yəni, çox aşağıdır. Bu göstərici  digər rayonlarda yüksəkdir. Amma Dağlıq-Şirvan 
iqtisadi rayonunun araşdırılmasını düşünürük. Respublika iqtisadi rayonları arasında iqtisadi inki-
şaf cəhətdən zəif rayon hesab edilir. Ticarət göstəricisi 0.7 mlrd. manatdır, bu rayona investisiya 
qoyuluşu da (0,2 mlrd manat) çox aşağıdır. Göstəricilərinin belə aşağı olması bu rayonun daha 
dərindən tədqiq edilməsini vacib etdi. 
Dağlıq- Şirvan iqtisadi rayonunun təhlili 

Cədvəl 3 
Dağlıq- Şirvan iqtisadi rayonunun əsas göstəriciləri (01.01.2022-ci il) 

 

Göstəricilər 
Ərazisi 
min m2 

Əhalisi 
mln 

Təsərrüfat
ədəd 

ÜDM 
mlrd 

Ticarət 
mlrd 

İnvestisiya

Dağlıq-Şirvan  6.13 3.26 39340 0.96 0.7 0.2 
Ağsu rayonu 1.2 82.1 9681 0.243 *** 0.04 
İsmayıllı 2.07 88.2 18342 0.3 0.2 0.05 
Qobustan 1.37 48.4 5100 0.12 0.07 0.1 
Şamaxı 1.67 ***** 18415 0.3 0.3 0.12 

 

Mənbə: Azstat.org məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 
 
Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonunun göstəricilərindən görünür ki, bu rayonun tərkibinə Ağsu, İs-

mayıllı, Qobustan və Şamaxı daxildir. Ümumi respublika göstəricisi ilə Dağlıq Şirvanı müqayisə 
etsək görürük ki, bu rayonun ərazisi ümumi respublika ərazisinin 8% -ni təşkil edir. Əhalisi 326 
min nəfərdir. Əhalisi digər iqtisadi rayonlardan, Sərqi Zəngəzur istisna olmaqla, çox azdır. ÜDM-
i ümumi respublika ÜDM-nin 1%-ni təşkil edir Ticarət iqtisadiyyatın güzgüsüdür. Bu iqtisadi 
bölgələrdə ticarət 0.7 mlrd manat təşkil edir.  

Bu iqtisadi rayona qoyulan investisiyalar 200 min manat təşkil etmişdir. Bu da iqtisadi regionlar 
arasında ən aşağı göstəricidir. Bu, 0.4 mlrd manat təşkil edir. 
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Cədvəl 4 
Dağlıq Şirvanın demoqrafik göstəriciləri 

 

Göstəricilər 2015 2017 2019 2020 2021
2021-də 2015-ə 

nəzərən dəyişiklik 
Əhalinin sayı (mln nəfər)  308 315 319 325 326 1.05 
Əhalinin 1000 nəfərinin təbii artımı 14.0 10.8 11.0 7.7 6.2 0.44 
Doğulanlar  20 16 16 15 13 0.65 
Ölənlər 6.0 6.0 6.0 7.2 6.2 1.03 

 

Mənbə: Azstat.org məlumatları əsasında tərtib edilmişdir.[10] 
 
Cədvəl göstəricilərindən məlumdur ki, bu regionun əhalisində 6 ildə 1.05 dəfə artım olmuşdur. 

Digər rayonlarda olan artımdan o qədər də fərqlənmir (Bakı şəhəri, Abşeron şəhəri istisna olmaqla) 
Əhalinin 1000 nəfəri üçün təbii artım 2015-ci ildəki 14 nəfərdən azalaraq 6 nəfər olmuşdur. Yəni 
44% azalmışdır. Doğulanların sayı 20 nəfərdən hər min nəfərə görə 13 nəfərə enmişdir, yəni 2015-
ci ilə nəzərən 2021-ci ildə 65% azalmışdır. Ölənlərin sayı artmışdır. 

Dağlıq Şirvanın sosial-iqtisadi göstəriciləri cədvəl 5-də verilmişdir. 
Cədvəl 5. 

Dağlıq Şirvanın sosial-iqtisadi göstəricisi 
 

Göstəricilər 2015 2017 2020 2021 
2021-2015-ə 

nəzərən artma-
azalma 

Həkimlərin sayı nəfər  376 351 304 323 -53 
Xəstəxanaların sayı 11 11 5 5 -6 
Əhalinin hər min nəfərinə düşən 
həkim 

12.2 11.1 9.4 9.9 -2.3 

Pensiyaçıların sayı 41827 42007 36889 34243 -7481 
Pensiyaların orta məbləği ** 176 248 276 +121 
Dovlət hesabına mənzil alanların sayı - 8 43 - - 
Məktəbəqədər müəllimlər 45 46 46 46 +11 
Kitabxanaların sayı 147 132 124 125 -22 
Klubların sayı 115 95 82 82 -33 
Muzeylərin sayı 10 10 10 10 - 
Qeydə alınmış cinayətkarların sayı 442 460 449 493 +51 
Cinayətdən zərərçəkənlərin sayı - 437 406 318 -88 
Ağır cinayətlərin sayı 27 56 45 35 +8 

 

Mənbə: Azstat.org məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 
 
Cədvəl 5-dən məlumdur ki, Dağlıq Şirvan iqtisadi regionunda qeyd olunan göstəricilərdən bir 

neçəsi istisna olmaqla, hər biri 2015-ci il göstəricilərinə nəzərən azalmışdır. Məsələn: həkimlərin 
sayı 53 nəfər, xəstəxanaların sayı 6 ədəd, əhalinin hər nəfərinə düşən həkimlərin sayı 2.3 nəfər, 
pensiyaçıların sayı 7484 nəfər azalmışdır. Bu azalmanın səbəbləri doğrudan da maraq doğurur. 
Nəyə görə bu azalmalar baş vermişdir? Pensiya alanların sayının azalması ölənlərin sayının azal-
ması ilə əlaqəli ola bilər, amma bu qədər azalma səbəbi ölüm sayı ilə əlaqədar deyildir, bu, fikri-
mizcə, pensiya sistemində əvvəlki illərdə baş verən qeyri-qanuni pensiya fəaliyyəti ilə bağlıdır.  

Dövlət hesabına mənzil alanların sayı da 2020-ci ildə 43 nəfər olmasına baxmayaraq, 2021-ci 
ildə 1 nəfər belə dövlət hesabına mənzil almamışdır. Kitabxana, klubların sayında azalmalar möv-
cuddur. Muzeylərin sayında dəyişmə yoxdur. Qeydə alınmış cinayətlərin sayı artmışdır. Son il-
lərdə zərərçəkənlərin sayı azalmışdır, uyğun olaraq ağır cinayətlərin sayı artmışdır. 
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Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda iqtisadi fəal əhalinin sayı 165 min nəfərdir. 2015-ci ildə bu 
göstərici 152.9 nəfər idi, əhalinin sayı 12 min nəfərə qədər artmışdır. Məşğul əhalinin sayı 10 minə 
qədər artmışdır.  

Muzdlu işçilərin sayı 28 min nəfərdən 300 nəfər azalmışdır, yəni 27.7 min nəfər təşkil edir. 
Muzdlu işçilərin nominal əməkhaqqı 269 manat artaraq 471 manata çatmışdır.Yeni iş yerlərinin 
sayı isə 4103 yer azalmışdır, yəni 2015-ci ildə 4680 yeni iş yeri olmuşdur, 2021-ci ildə bu göstərici 
577 yer olmuşdur.  

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun ticarət göstəricilərini təhlil etmək bu iqtisadi rayonun inkişafı 
haqqında rəy vermək üçün vacibdir, çünki qeyd etdiyimiz kimi ticarət iqtisadiyyatın güzgüsüdür.  

Dağlıq Şirvanın ticarət göstəricilərini təhlil edərkən aydın olur ki, pərakəndə ticarət dövriyyəsi 
2015-ci ildəki 502 mln manatdan artaraq 757 (+256 mln manat) mln manat olmuşdur. Pərakəndə 
ticarət dövriyyəsinin ümumi ölkə ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi 2015-ci ildəki 1.95-dən 1.70-ə 
azalmışdır. Ümumiyyətlə bu iqtisadi rayonun ticarət dövriyyəsinin ümumi ölkə ticarət dövriyyə-
sində xüsusi çəkisi 1.70-ə bərabərdir, bu çox aşağı göstəricidir. Bu iqtisadi rayonun ümumi ticarət 
dövriyyəsində yerli istehsal məhsullarının xüsusi çəkisi yüksəkdir. Orta hesabla 70% satış yerli 
məhsulların payına düşür. Bu, çox müsbət göstəricidir. İdxal məhsullarının satış payı təqribən 30% 
təşkil edir. Bu iqtisadi rayonda mağazaların sayı 935 ədəd artmışdır. 2015-ci ildə 1589 ədəd 
mağaza, 2021-ci ildə isə 2524 ədəd olmuşdur. Topdansatış ticarət dövriyyəsi isə 275 mln. manat 
azalmışdır. Bir faktı da qeyd etmək yerinə düşər ki bu rayonda pərakəndə satış dövriyyəsində 
qeyri-neft məhsullarının xüsusi çəkisi orta hesabla 91% təşkil edir. Bu iqtisadi rayon turizmin in-
kişafında önəmli yer tutur.  

Bu iqtisadi rayonda mehmanxanaların sayı son illərdə 3 ədəd artmışdır. Son 6 ildə 3 ədəd 
mehmanxana artmışdır. Bu ərazidə turizmin inkişaf etməsi vacibdir. Bu iqtisadi rayon ən turistik 
bölgədir, amma belə bir artım bu bölgədə bir durğunluğun göstəricisidir. Mehmanxanaların 
gəlirləri 2015-ci ildə artaraq 6244 min manat olmuşdur. Yəni 2.5 min man. artmışdır. Turistlərin 
sayının artması gecələyənlərin sayının artması və qiymətlərin artması ilə əlaqədardır.Turizmlə 
bərabər bu iqtisadi rayonda HOREKA sisteminin inkişafı da önəm kəsb edir.  

İaşə dövriyyəsi 2015-ci ildə 16.2 min manat olmuşdur. 2021-ci ildə bu göstərici azalaraq 15.9 
min manat olmuşdur. Əhalinin hər nəfərinə düşən göstərici də 51,8 manatdan 48.2 manata qədər 
azalmışdır. Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 9.6 min manatdan 10.4 min manata 
qədər yüksəlmişdir. Əhalinin hər nəfərinə düşən göstərici isə 40 manatdan 39 manatadək çox cüzi 
miqdarda dəyişilmişdir.  

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli bir rayondur. Bu sahəni 
xarakterizə etmək üçün cədvəl 6-nın göstəricilərini təhlil edək. 

Cədvəl  6-dan göründüyü kimi kənd təsərrüfatında əsas sahələr dənli bitkilərə aiddir. 2015-ci 
ildə bu sahələr 106.2 min hektar olmuşdur. 2021-ci ildə bu sahələr 24.6 min ha artaraq 130.8 min  
ha-ya çatdırılmışdır. Dənli bitkilər istehsalı da 2021-ci ildə 2015-ci ildəki göstəricini üstələyərək 
382 min ton olmuşdur. Kartof əkinləri sahəsi 186 ha azalmışdı, lakin istehsal 2015-ci ildəki gös-
təricidən 6983 ton artıq olmuşdur.  

Meyvə və giləmeyvə sahələri 2815 ha artmışdır, istehsal da artmışdır. Bu iqtisadi rayonda 2021-
ci ildə pambıq əkin sahəsi olmamışdır, istehsal da təbii olaraq olmamışdır. Amma 2017-ci ildə 250 
ha sahədə pambıq əkilmişdir. 

Tütün əkin sahəsi də çox az olmuşdur (15 ha), istehsal azalaraq 41 ton olmuşdur.  
Bu iqtisadi rayonda heyvanların, quşların sayı aşağıdakı kimi olmuşdur. İribuynuzlu mal-qara-

nın sayı 2015-ci ilə nəzərən azalaraq 135490 baş olmuşdur. Təxmini 15000 baş azalmışdır. İnək 
camışların sayı da 10000 başa qədər azalmışdır, amma arı ailələrinin sayı artmışdır. 2015-ci ildə 
18331 arı ailəsi vardır. 2021-ci ildə bu göstərici 48436 ailəyə çatmışdır. Ət istehsalı çox az artaraq 
11.7 min ton olmuşdur. Süd istehsalı 105.4 min tondan yüksələrək 128 min ton olmuşdur. Yumurta 
istehsalı 42 min ədəddən 56 min ədədə artmışdır. Yun istehsalı isə 100 ton azalmışdır. (1343 ton).      
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Avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşımalar 2021-ci ildə azalmışdır(-1471). Bu rayonda avtomobillərin 
sayı azalmışdır.Kommunikasiya xidmətlərinin həcmi isə 1572 min manat azalmışdır.  

 
Cədvəl 6 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatı göstəricilərinin təhlili 
 

   
Göstəricilər 2015 2017 2020 2021 

2021-2015-ci ilə 
nisbətən dəyişim 

 Kənd təsərrüfatı əkin sahəsi 
1 Dənli bitkilər  106173 112641 110885 130781 +24608 
2 Pambıq - 2501 2600 - - 
3 Tütün  - 15 22 15  
4 Şəkər çuğunduru 365 102 161 458 +93 
5 Kartof 1738 1482 1544 1552 -186 
6 Bağlar və giləmeyvələr 5351 6358 8015 8166 +2815 
 Kənd təsərrüfatı istehsalı tonla 
1 Dənli bitkilər 318979 290140 324804 382747 +63768 
2 Pambıq - 2807 1525 - - 
3 Tütün  - 27 60 41 - 
4 Şəkər çuğunduru 9125 970 4377 21284 +12154 
5 Kartof 13300 15419 1845 21284 +6983 
6 Meyvə və giləmeyvələr 21017 22934 24964 26026 +5009 

 

Mənbə: Azstat.org məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 
 

 

Nəticə 
Bütün iqtisadi rayonlar içərisində Dağlıq-Şirvan ərazisi və əhalisi  baxımından fərqlənməsə də 

ÜDM-də payı 0.96 mlrd manatdır, bu göstərici Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda da 0,96 mlrd 
manatdır yəni, çox aşağıdır. Bu göstərici digər rayonlarda yüksəkdir. Amma Dağlıq-Şirvan iqtisadi 
rayonunun araşdırılmasını düşünürük. Respublika iqtisadi rayonları arasında iqtisadi inkişaf cə-
hətdən zəif rayon hesab edilir. Ticarət göstəricisi 0.7 mlrd. manatdır, bu rayona investisiya qoyu-
luşu da (0,2 mlrd manat) çox aşağıdır. Göstəricilərinin belə aşağı olması bu rayonun daha dərindən 
tədqiq edilməsini vacib etdi. 

Dağlıq-Şirvan rayonunun bütün göstəricilərini təhlil etdikdən sonra aşağıdakı nəticəyə gəlirik: 
- Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonunun ÜDM-də payı 0.96 mln manatdır; 
- Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonunun demoqrafik göstəriciləri, əhalinin sayı artmışdır, hər min 

nəfərinə düşən təbii artım 0.44-dür; 
- Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonunda səhiyyə sektorunda həkimlərin sayı azalmışdır, pensiyaçıların 

sayı 7484 nəfər azalmışdır; 
- pensiyaların orta məbləği artmışdır.(+121); 
- Məktəbəqədər müəssisələrin sayı artmışdır,kitabxanaların, klubların sayı azalmışdır; 
- cinayətlərin sayı artmışdır; 
- iqtisadi fəal əhalinin sayı artmışdır; 
- Yeni iş yerlərinin sayı azalmışdır (4103); 
- Ticarət göstəriciləri artmışdır, topdansatış dövriyyəsi azalmışdır, mağazaların sayı çoxalmışdır; 
- Turizm inkişafı, 2021-ci ildə mehmanxanaların gəliri 2928.3 manat artmışdır; 
- İctimai-iaşə dövriyyəsi azalmışdır, iaşə obyektlərinin sayı artmışdır; 
- Kənd təsərrüfatında əkin yerlərinin sayı çoxalmışdır; 
- Kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalı ton hesabı ilə artmışdır; 
- Tikinti işlərində əsas fondların istifadəyə verilməsi artmışdır, tikinti tikənlərin sayı artmışdır; 
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- Sənaye göstəriciləri artmışdır (sənaye müəssisələrinin sayı 54 ədəd (+13), sənaye məhsullarının 
dəyəri 88589 min manat (+71449) olmuşdur. 
 

ƏDƏBİYYAT 
1. “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin 07 iyul 2021 tarixli Fərmanı. 
2. M.M. Mahmudov, İ.M. Mahmudova. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi”, 

Bakı, 2011. 
3. V.S. Əyyubov, A.M. Tağıyev. “Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi”, Bakı, 2014. 
4. M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn. “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları”, Bakı, 2011. 
5. Ə. Nuriyev. “Regional siyasət və idarəetmənin əsasları”, Bakı, 2011. 
6. Coğrafi vəsait, “Abituriyent” jurnalının 1-ci nömrəsinin əlavəsi, Bakı, 2021. 
7. Pashaev N.A., Ayupov N.G., Eminov Z.N. Ekonomichesko-sotsialnaia i politicheskaia geogra-

fiia Azerbaidzhanskoi Respubliki. – Baku, 2010. – 416 s. [Пашаев H.А., Aюпов Н.Г., Эминов 
З.Н. Экономическо-социальная и политическая география Азербайджанской Республіки. 
– Баку, 2010. – 416 с.].  

8. Gosudarstvennye programmy: Sotsialno-ekonomicheskoe razvitie regionov Azerbaidzhanskoi 
Respubliki (2003- 2008; 2009-2013; 2014-2018,2018-2023), [Государственные программы: 
Социально-экономическое развитие регионов Азербайджанской Республики (2003-2008; 
2009-2013; 2014-2018, 2018-2023)].  

9. Eminov Z.N. Naselenie Azerbaidzhana. – Baku, 2005. – 560 s. [Эминов З.Н. Население 
Азербайджана. – Баку, 2005. – 560 с.]. 

10. Https://stat.gov.az/ 
11. Https://igaz.az/ 

 
Захид Сарван оглу Джафаров 

магистр Бакинского Университета Евразии, 
научный руководитель Муслимат Аллахверди кызы Аллахвердиева 

д.э.н., доцент, Азербайджанский Государственный 
Экономический Университет  

Эл. Адрес: allahverdiyeva_muslumat@mail.ru 
 

Современная характеристика развития экономических районов Азербайджанской 
Республики (Нагорно-Ширванский экономический район) 

 

Резюме 
Государством на современном этапе реализуются комплексные меры по полному использо-

ванию потенциала регионов, в результате которых наша страна добьется развития предприни-
мательства в регионах, сокращения бедности, сохранения макроэкономической стабильности. 
Поэтому место и роль каждого региона в экономике страны следует изучать комплексно. 

Цель исследования - Целью исследования является разработка теоретической базы изу-
чения социально-экономического развития региона и предоставление практических реко-
мендаций по реализации выявленных приоритетов в целях формирования устойчивого 
социально-экономического развитиа региона. 

Методология исследования - системный и комплексный подход к исследуемой проб-
леме, а также методы, связанные со сравнительным анализом, обобщением и оценкой ха-
рактеристик современного развития экономических районов Азербайджанской Республики 
(Нагорно-Ширванский экономический район) были использованы с различных аспектов. 

Прикладная значимость исследования - полученные результаты могут быть исполь-
зованы для решения теоретических и практических задач, связанных с особенностями сов-
ременного развития экономических районов Азербайджанской Республики. 
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Результаты исследования - заключаются в подготовке предложений и рекомендаций 
по оптимизации современного развития экономических районов Азербайджанской Респу-
блики с учетом глобальных вызовов и современного уровня развития страны. 

Оригинальность и научная новизна исследования - изучен мировой опыт решения 
рассматриваемых в статье проблем, сформированы подходы в соответствии с требованиями 
современных условий. Проанализированы направления современного развития экономи-
ческих районов Азербайджанской Республики на уровне международной, региональной и  
отдельных национальных экономик. 

  Ключевые слова: социальное, регион, экономическое развитие, государственная 
программа, Зангезур. 
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Modern characteristics of the development of the economic regions of the Republic of 
Azerbaijan (Daglik-Shirvan economic region) 

 
Summary 

At the present stage, the state is implementing comprehensive measures to fully use the 
potential of the regions, as a result of which our country will achieve the development of 
entrepreneurship in the regions, reduce poverty, and maintain macroeconomic stability. Therefore, 
the place and role of each region in the country's economy should be studied comprehensively. 

Purpose of the study - The purpose of the study is to develop a theoretical framework for 
studying the socio-economic development of the region and provide practical recommendations 
for the implementation of the identified priorities in order to form a sustainable socio-economic 
development of the region. 

The research methodology - is a systematic and integrated approach to the problem under 
study, as well as methods related to comparative analysis, generalization and assessment of the 
characteristics of the modern development of the economic regions of the Republic of Azerbaijan 
(Nagorno-Shirvan economic region) from various aspects. were used. 

Applied significance of the study - the results obtained can be used to solve theoretical and 
practical problems related to the peculiarities of the modern development of the economic regions 
of the Republic of Azerbaijan. 

The results of the study - consist in the preparation of proposals and recommendations for 
optimizing the modern development of the economic regions of the Republic of Azerbaijan, taking 
into account global challenges and the current level of development of the country. 

The originality and scientific novelty of the research - the world experience in solving the 
problems considered in the article is studied, approaches are formed in accordance with the 
requirements of modern conditions. The directions of the modern development of the economic 
regions of the Republic of Azerbaijan at the level of international, regional and individual national 
economies are analyzed. 

   Key words: social, region, economic development, state program, Zangezur. 
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“BİR KƏMƏR, BİR YOL TƏŞƏBBÜSÜ”NÜ ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏRİN 
REALLAŞMASININ SOSİAL-İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - “Bir kəmər, bir yol təşəbbüsü”nün (KYT) meydana gəlməsinin əsas sə-
bəblərini, təşəbbüsə qoşulan ölkələr arasında iqtisadi, həmçinin logistik əlaqələrin səmərəli amil-
lərini sistemli tədqiq etməkdir . 

Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli təhlil, ümumiləşmə, sistemli yanaşma. 
Tədqiqatın nəticələri - KYT-ni Çin Xalq Respublikası irəli sürsə də, onun bütün aparıcı qüv-

vəsi və hərəkət istiqaməti inkişaf etmiş Avropa ilə yanaşı inkişaf etməkdə olan Asiya və Şimali 
Afrika ölkələrini əhatə etməsinin daha səmərəli yollarına dair əsaslandırılmış təkliflərın verilməsi.  

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti -  yolətrafı ölkələrdə sosial və demoqrafik amilləri  ön plana 
çəkməklə həmin ölkələrdə KYT çərçivəsində iqtisadi inkişafla yanaşı onların əhalisinin maddi 
rifahına töhfə verən infrastruktur layihələrinin işlənilib hazırlanması və həyata keçirilməsində 
istifadə edilə bilər. 

 Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - KYT-ni əhatə edən iqtisadi- siyasi amillər, xüsusən 
daşınma təhlükəsizliyi məsələləri, KYT-nin qloballaşma proseslərinə töhfəsi, həmin proseslərin 
logistik təsirlərinin əhəmiyyəti sistemli halda ilk dəfədir ki, araşdırılır. 

Açar sözlər: iqtisadi amillər, infrastruktur,  demoqrafik amillər, təhlükəsizlik, investisiya, 
beynəlxalq ticarət. 

 
Giriş 

Çin Xalq Respublikasının sədri Si Szinpin 2013-cü ildə Qazaxıstana səfəri zamanı İpək yolunun 
iqtisadi qurşağının birgə qurulması, elə həmin ildə İndoneziyaya səfəri zamanı XXI əsrin Dəniz 
İpək yolunun qurulması təkliflərini irəli sürmüşdür. Bu iki təklif birlikdə Bir kəmər, bir yol 
təşəbbüsü (qısaca Kəmər-yol təşəbbüsü - KYT) adı ilə məşhurlaşmış və bir çox beynəlxalq təşki-
latların, o cümlədən BMT-nin, həmçinin ayrı-ayrı ölkələrin, o cümlədən Azərbaycan Respublika-
sının rəsmi sənədlərində öz əksini tapmışdır [1, s. 21-22]. 

Qədim İpək yolundan fərqli olaraq KYT yalnız Avrasiya məkanını deyil, qloballaşma dövrünün 
məntiqinə uyğun olaraq bütün dünyanı əhatə edə bilməsi imkanını yaratmışdır. Çin hökuməti dün-
yanın aparıcı subyektlərinin təşəbbüsə cəlb olunması üçün sürətli addımlar atır. Rəsmi Çin saytla-
rında qeyd edilən məlumatlara görə əgər  2022-ci ilin ortalarına qədər təşəbbüsün reallaşdırılması 
istiqamətində Çin hökuməti 148 ölkə və 31 beynəlxalq təşkilatla müqavilə bağlamışdısa, artıq son 
bir necə ay ərzində - yəni 2022-ci ilin axırına təşəbbüsə daha bir necə ölkə və bir təşkilat qoşul-
muşdur [2]. 

KYT üzrə intensiv fəaliyyətin proqram müddəaları 
Beləliklə, iqtisadçıların hesablamalarına görə KYT-yə cəlb olunan ölkələrdə dünya əhalisinin 

63%-i yaşamaqla Avrasiya kontinentinin böyük hissəsini əhatə edir. Bundan başqa bu ölkələr zən-
gin təbii resurslara malikdirlər. Bu mənada KYT tək regional deyil, həm də beynəlxalq miqyaslı 
nəhəng meqalayihə statusundadır [3] 

KYT ətrafında 2017-ci ildə Pekində gerçəkləşən ilk yüksək səviyyəli forumun ilk elanından 
keçən illər ərzində Çin KYT-nin reallaşması ilə əlaqədar aşağıdakı istiqamətlərdə intensiv fəaliy-
yət həyata keçirmişdir [1, s. 22-23]: 
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• Avrasiya İqtisadi İttifaqı, Cənub-Şərqi Asiya Millətləri Assosiasiyası və digər regional təş-
kilatlarda fəal iştirak etmişdir; 

• Bir kəmər, bir yol layihəsinə cəlb olunan bir sıra ölkələrlə (Qazaxıstanla “İşıqlı yol”, Türkiyə 
ilə “Mərkəzi dəhliz”, Vyetnamla “İki dəhliz, bir dairə”, Monqolustanla “İnkişaf yolu”, Polşa ilə 
“Kəhrəba yolu”, Böyük Britaniya ilə “Northern Powerhose” və s.) birgə layihələr həyata 
keçirmişdir; 

• KYT-yə aidiyyəti olan müxtəlif ölkələrdə infrastrukturun təkmilləşdirilməsi layihələri çərçi-
vəsində dəmiryol xətləri (DXT) (Çin-Laos DXT, İndoneziya DXT, Addis-Abeba – Cibuti DXT, 
Budapeşt (Macarıstan)-Berq (Serbiya) DTX) və limanlar (Pirey və Qvadarda) tikilmiş və bu 
təşəbbüslər digər ölkələrdə də davam etdirilir; 

• KYT-yə daxil olan ölkələrlə iqtisadi münasibətlərdə asanlaşdırmalar həyata keçirmiş, xüsu-
sən, Qazaxıstan da daxil olmaqla Mərkəzi Asiya ölkələri ilə gömrük yoxlamalarının vaxtı 90%-
ədək azalmışdır; 

• KYT-yə qoşulan ölkələr ilə ticarətin həcmi artaraq, 3 trilyon dolları keçmişdir; 
• KYT ölkələrinə Çin tərəfindən qoyulan investisiyalar 50 milyard dollardan çox olmuşdur. 
• Çin müəssisələri 20-dən çox ölkədə 56 iqtisadi əməkdaşlıq zonaları yaratmış, bu ölkələrdə 

180 mindən çox iş yeri açmış və bu dövlətlərin büdcələrinə 1,1 milyard dollar civarında vergi 
ödəmişdir. 

KYT-nin ətrafında gerçəkləşən birinci forumdakı çıxışında Çinin dövlət başçısı Si Szinpin 
KYT-nin reallaşdırılması üzrə aşağıdakı beş proqram müddəanı irəli sürmüşdür [1, s. 24-27]: 

1. KYT-nin sülh yoluna çevrilməsi. O, Qədim İpək yolunun məhz sülh və əmin-amanlıq döv-
ründə çiçəklənməsi və bütün ölkələrin iqtisadiyyatına böyük töhfələr verdiyini, savaş dönəmlərin-
də isə “enerjisini itirməsini” xüsusilə vurğulamışdır. Bu müddəada məqsəd marşrut üzrə stabilliyin 
təmin olunması, buna görə də KYT ölkələri arasında mövcud olan çoxsaylı qarşıdurmaların siyasi 
yolla həll olunmasıdır. Bu, qəsbkar Ermənistanla münasibətdə Azərbaycan rəhbərliyinin təmkin 
nümayişinin səbəblərindən biri ola bilər. Digər tərəfdən, Si Szinpin əks-terror əməliyyatlarının 
genişləndirilməsini qeyd etmişdir. KYT-də xüsusi iqtisadi maraqları olan Türkiyənin bu antiterror 
əməliyyatlarında fəallığının daha bir motivi bu faktla izah oluna bilər. 

2. KYT-nin çiçəklənmə qurşağına çevrilməsi. Hər bir ölkənin maddi və mənəvi rifahının və 
inkişafının kökündə davamlı iqtisadi artımın durması məlum faktdır. KYT ölkələrin iqtisadi in-
teqrasiyası vasitəsilə onların çiçəklənməsi və əhalisinin rifahının yüksəldilməsinə gətirib çıxara-
caq. Bununla əlaqədar KYT aşağıda qeyd edilən üç istiqamətə xüsusilə fokuslanır: 

• Sənaye, iqtisadiyyatın fundamenti kimi ön plana çəkilir, IV sənaye inqilabının nailiyyətlə-
rindən istifadə etməklə sənayenin müxtəlif sahələrində qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan maşın 
və avadanlıqların istehsalı üzrə iri layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur; 

• Çağdaş iqtisadiyyatın qan-damaq sistemi kimi maliyyə sahəsinə də xüsusi önəm verilir, bey-
nəlxalq kooperasiyaya, çoxsəviyyəli kapital bazarına, dövlət və özəl kapitalın əməkdaşlığına, 
maliyyə zəmanətinə əsaslanan yeni tipli və çeşidli maliyyələşdirmə sisteminin yaradılması təklif 
olunur; 

• İnfrastrukturun inkişafı. KYT ilk növbədə infrastruktur layihə olmaqla onun çərçivəsində 
altı əsas iqtisadi dəhlizin, uyğun avtomobil və dəmir yollarının, dəniz və hava limanlarının və digər 
infrastruktur obyektlərinin tikintisi nəzərdə tutulur. 

3. Açıq iqtisadiyyat. KYT iqtisadiyyatların açıqlığı ideologiyası üzərində qurulub. Böyük İpək 
yolunun varisi olan KYT də beynəlxalq ticarəti, onun üstünlüklərindən yararlanmağı, lakin BİY-
dən fərqli olaraq, o həm də beynəlxalq investisiyaları da stimullaşdırır. 

4. İnnovasiyaların təşviqi. Bu istiqamət resursları birləşdirməklə KYT ölkələrinin innovasiya-
lar sahəsində əməkdaşlığını ön sıraya çıxarır və perspektivli sahələr kimi kvant hesablama texni-
kası, rəqəmsal iqtisadiyyatı, nanotexnologiya və süni intellekti xüsusilə nəzərə alır. Eyni zamanda  
gələcək istehlak tələblərini də nəzərə almaqla yaşıl və az karbohidrogen istifadə edən texnolo-
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giyaların inkişafı istiqamətində tədqiqatlar qabardılır. Artıq Çin özü bütün bu sahələrdə dünya 
miqyaslı uğurlar qazanmışdır. 

5. Sivilizasiyaların birləşməsi – KYT boyunca mövcud olan çoxsaylı sivilizasiyalardan istifadə 
etməklə müxtəlif millətlər, konfessiyalar və mədəniyyətlər arasında müntəzəm olaraq alovlanan 
konfliktlərin çözülməsi, qarşılıqlı anlama və anlaşma, milli və dini üstünlük ideologiyalarının bir-
gəyaşayışla əvəz edilməsi imkanları artacaqdır. 

KYT-ni şərtləndirən amillər 
“Bir kəmər, bir yol təşəbbüsü”nün meydana gəlməsi təsadüfi fenomen deyil, onun çoxsaylı 

mühüm səbəbləri vardır. Müxtəlif müəlliflər şərhlərində məsələyə müxtəlif, bəzən də ziddiyyətli 
yanaşma nümayiş etdirirlər. Məsələn, qərbyönlü şərhçilər “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün əsas 
səbəbi kimi Çinin dünyada öz təsirinin gücləndirilməsi məqsədini qabardırlar. Bunun tam əksi 
olaraq, Çin hökuməti qeyd edir ki, KYT-nin əsas hədəfi milli iqtisadiyyatın artımı və bu məqsədlə 
dünyanın müxtəlif regionları ilə iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsidir [4, s. 152]. 

Bu mənada təşəbbüsə qoşulan ölkələrin milli iqtisadi inkişafına təsir edən amilləri aşağıdakı 
kimi qruplaşdırmaq olar.  

1. İqtisadi amillər. 
• İlkin iqtisadi amilləri şərtləndirən səbəblər. İqtisadi səbəblər arasında ən vacibi 2008-2010 

qlobal iqtisadi böhran nəticəsində iqtisadiyyatı güclü olan ölkələrin, məsələn, Çin iqtisadiyyatının 
(real ÜDM-in) artım sürətinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasını qeyd etmək olar. Şəkil 1-dən 
görünür ki, son 17 ildə Çin ÜDM-nin artım tempi 2007-ci ildə maksimal 14,2% həddinə çatdıqdan 
sonra kəskin azalaraq 2020-ci ildə 2,35% təşkil etmişdir. Sözsüz ki, burada qlobal böhran və 
COVID-19 pandemiyasının da böyük rolu olmuşdur. 

 

 
 

Şəkil 1. Çin ÜDM-nin artım tempinin dinamikası 
 

Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur [5]. 
 
• Digər səbəb Çin müəssisələrinin ifrat güclərinin boş qalmasıdır [6, s. 311]. Bu, birinci səbəbi 

daha da gücləndirir. 
• KYT-nin gerçəkləşdirilməsi, Çin və digər iştirakçı ölkələr üçün logistika xərclərini azaldır. 

Məsələn, təşəbbüs çərçivəsində Çin-Pakistan dəhlizinin işə düşməsi Çinlə Yaxın Şərq arasında 
hazırda istifadə olunan 12900 km-lik dəniz yolunu, 3000 km-ədək azalan quru yol ilə əvəz etməyə 
imkan verir [7, s. 2]. 

• Sürətlə inkişaf edən bazarlara çıxışın asanlaşması. Son 20 ildə ölkələrin təsnifatında sürətli 
iqtisadi artıma malik ölkələr (emerging countries) termininin meydana gəlməsi təsadüfi deyil. 
İnkişaf etmiş ölkələr (adəti üzrə bunlara Qərbi Avropa, Şimali Amerika ölkələri və Yaponiya aid 
edilir) son onilliklərdə 2-3% iqtisadi artım nümayiş etdirdikləri halda, bu müddət ərzində sürətli 
artıma malik olan bir sıra ölkələr də meydana gəlmişdir. Elmi məqalə çərçivəsində 2000-2020-ci 
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illərdə bütün dünya ölkələrinin ÜDM-nin orta illik artım tempini hesablayaraq, xüsusi cədvəl mə-
lumatları hazırlanmışdır (cədvəl 1). Bu cədvələ ən yüksək artım sürəti göstərən ölkələrlə yanaşı, 
bir tərəfdən inkişaf etmiş ölkələr, digər tərəfdənsə Azərbaycana qonşu olan və ölkəmizin əsas 
ticarət əməkdaşları da salınmışdır. Cədvəldən göründüyü kimi, ABŞ, Birləşmiş Krallıq, Avropa 
İttifaqı, Almaniya və Fransa kimi inkişaf etmiş ölkələr ortalama 2%-dən aşağı sürətlə iqtisadi 
artıma malik olduqları, Aİ üzvü olan region və KYT ölkəsi Yunanıstanın isə ümumən iqtisadi 
tənəzzülə uğraması fonunda bir sıra aşağı və orta gəlirli ölkələr kifayət qədər sürətli artım tempi 
nümayiş etdirmişlər. Göründüyü kimi, Azərbaycan da bu siyahıda yüksək - dördüncü mövqe tutur 
və bu göstərici üzrə digər lider ölkələr də “Bir kəmər, bir yol”un üzərində olan Asiya və Afrika 
ölkələridir. 

 
Cədvəl 1. 

2000-2020-ci illərdə ölkələrin ÜDM-nin orta illik artım tempi 
 

Ölkə Artım tempi Ölkə Artım tempi 
Efiopiya 8,74 Banqladeş 6,02 
Çin 8,67 Qazaxıstan 6,02 
Qətər 7,75 Ermənistan 5,67 
Azərbaycan 7,74 Gürcüstan 4,73 
Türkmənistan 7,61 Türkiyə 4,70 
Tacikistan 7,52 Rusiya 3,35 
Kamboca 7,17 Ərəb Aləmi 3,32 
Ruanda 7,17 İran 2,56 
Ekvatorial Qvineya 7,03 Şimali Amerika 1,86 
Laos 6,76 ABŞ 1,83 
Vyetnam 6,30 Birləşmiş Krallıq 1,25 
Monqolustan 6,27 Avropa İttifaqı 1,19 
Özbəkistan 6,24 Almaniya 1,06 
Mozambik 6,12 Fransa 0,97 
Tanzaniya 6,12 Yunanıstan -0,21 
Uqanda 6,06   

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur [5]. 
 

Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, müşahidə olunan bu hal heç də təsadüfi deyil. Məlum olan 
marjinal gəlirliliyin azalması qanununun bariz təzahürüdür. Bu qanunauyğunluğu, qeyd etdiyimiz 
faktları və ən əsası, böyük təbii və insan resurslarının bu ölkələrdə cəmləşdiyini, Avropanın yerli 
əhalisinin azalması fonunda bu ölkələrin əhalisinin artmasını da nəzərə alsaq, bu bazarların 
perspektivliliyi heç bir şübhə doğurmur.  

• KYT Çinin xarici investisiya strategiyasının həyata keçirilməsini asanlaşdırır. Çinin bütün 
dünyada ekspansiv xarici investisiya siyasəti yürütməsi üzrə çoxsaylı tədqiqatlar mövcuddur. Bir 
sıra müəlliflər Çinin xüsusən də Afrikadakı investisiya aktivliyini “yeni müstəmləkəçilik” adlan-
dırır və bu ad altında çoxlu sayda nəşrlər mövcuddur. Bu aktivlik hətta o həddə çatmışdır ki, çox-
saylı Qərb müəllifləri ilə yanaşı artıq Afrikalılar da Çinin bu siyasətində təhdid elementləri görür-
lər. Məsələn, Nigeriyalı milyarder, Afrikanın 17-ci ən varlı adamı, Nigeriyanın ən böyük yerli 
neftçıxarma şirkəti olan Alteo Group firmasının təsisçisi və icraçı direktorunun müavini Benedikt 
Peters [8]  “Çinin yeni müstəmləkəçiliyindən” ehtiyatlanmalıyıq məqaləsində təşviş hissi ilə qeyd 
edir ki, 2013-2018-ci illərdə Çin KYT ölkələrinə 614 milyard dollar investisiya qoymuşdur və 
Morgan Stanley şirkətinin proqnozlarına görə növbəti onilliklərdə bu rəqəm 1,3 trilyon dollaradək 
qalxa bilər [9]. 
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• Enerji təhlükəsizliyi. Sürətlə artan və KYT-nin reallaşması nəticəsində gələcək artımı proq-
nozlaşdırılan Çin iqtisadiyyatının enerji daşıyıcılarına göstərilən tələbi, neft yataqlarının təqribən 
60%-inin Yaxın Şərq ölkələrində yerləşməsi KYT vasitəsilə Çinin bu resursla fasiləsiz, sürətli, 
ucuz və təhlükəsiz təminatına imkan verir [7, s.2]. 

2. Siyasi amillər. Bəzi tədqiqatçıların nəzərincə Çin hökumətinin planları iqtisadi hökmranlıqla 
məhdudlaşmır, iqtisadi alətlər vasitəsilə bəzi ölkələrdə siyasi dominantlığı ələ keçirmək istəyir. Bu 
planların cəlbediciliyində ABŞ-da Tramp hakimiyyətinin qlobal məsələlərdən uzaqlaşmasının da 
əhəmiyyətli rolu olmuşdur [10, s. 5]. 

Bəzi müəlliflər Çinin bu yanaşmasını İkinci Dünya müharibəsindən sonra ABŞ-ın Qərbi Avro-
pa ölkələrinə olan və tarixə Marşall planı kimi düşmüş təşəbbüsə bənzədir. Məlumdur ki, bu günə 
qədər Avropa ölkələrinin ABŞ-ın güclü təsirində qalmasının mühüm səbəblərindən biri də Marşall 
planı çərçivəsində ABŞ tərəfindən irəli sürülən tələblər olmuşdur. İndi də KYT planının və onun 
tərkib hissəsi kimi nəzərdə tutulan istehsal və infrastruktur köməyinin arxasında həm də Çinin bəzi 
Asiya, Avropa və Afrika ölkələri üzərində təsir imkanları durur. Bundan başqa KYT Hind okea-
nında limanların tikintisini də ehtiva edir ki, bu da Çinin Hindistanla olan gərgin münasibətləri 
fonunda Hind okeanından istifadə etmək imkanı üçün çox önəmlidir [7, s.3]. 

3. Təhlükəsizlik amilləri. Qədim İpək yolunu araşdırarkən yük daşımalarında təhlükəsizlik 
zəmanətinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunun, buna görə tacirlərin hətta əlavə ödəniş etmələrinə 
üstünlük verdiklərinin şahidi olduq. Bu problem tarixin bütün mərhələlərində önəmli olmuş, ter-
rorizmin yüksək olduğu müasir dövrdə də aktualdır. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın zəbt 
olunmuş torpaqlarında tüğyan edən erməni terrorizmi səbəbindən Azərbaycan karbohidrogen re-
surslarının nəqli üçün inşa edilən neft kəmərinin iqtisadi cəhətdən ucuz və sürətli olan Ermənis-
tandan deyil, Gürcüstandan keçməsi buna bariz misaldır. Və belə misallar dünya üzrə kifayət qədər 
çoxdur. 

Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürətinin artması və qloballaşmanın yüksək həddə çatması ilə 
nəticələnən çağdaş dövrümüzün daha bir xüsusiyyəti uzun məsafəli turizmin geniş yayılmasıdır – 
qədim dövr və orta əsrlərdən fərqli olaraq, müasir dövrümüzdə, əvvəla, səyahətlərin böyük hissəsi 
ticarət və biznes məqsədli yox, turizm məqsədlidir. İkincisi də, uzaq məsafələrə səyahətlərin art-
ması meyli müşahidə olunur. Beləliklə, tək yüklərin deyil, səyahətçilərin də təhlükəsizliyi məsələsi 
ön plana çıxır. 1990-cı illərdə Azərbaycan bu tipli problemlə də üzləşmişdi – o dövrdə Şimali 
Qafqaz ərazisindən keçən avtomobil və qatarlar tez-tez quldurların basqınına məruz qalırdı. 

Hazırda beynəlxalq yükdaşımalarının böyük hissəsinin su nəqliyyatı vasitəsilə daşınması və 
okeanlarda quldur basqınlarına nəzarətin nisbi çətinliyi KYT-nin quru marşrutunun önəmini daha 
da artırır. Həqiqətən, beynəlxalq ticarətin 90%-i, neft nəqlininsə 65%-i dənizlər vasitəsilə həyata 
keçirilir və mal daşınmasında konteynerlərin 50%-i, o cümlədən Yaxın Şərqdən Sakit Okean 
ölkələrinə daşınan neft məhsullarının 70%-inin nəqli Hind okeanı üzərindən həyata keçirilir. Dün-
ya yükdaşımalarının 40%-i İndoneziyadakı Sumatra adası ilə Malayziyadakı Malay yarımadası 
arasında yerləşən Malakk boğazından keçir. Bu səbəbdəndir ki, bu yol Süveyş və Panama kanalları 
kimi əhəmiyyətlidir. Xam neftin 40%-i isə İran, BƏƏ və Oman adasında yerləşən Ormuz boğazı 
vasitəsilə nəql olunur. Eyni zamanda okeanlardakı mühüm boğazlar müxtəlif, bir çox hallarda isə 
Çinlə rəqib olan dövlətlərin nəzarətindədir. Məsələn, adı çəkilən Malakk boğazı və neft daşımanın 
böyük hissəsinin keçdiyi Bab-əl-Məndəb boğazı (Afrikanın şimal-şərqi (Eritreya və Cibuti) ilə 
Ərəb yarımadasının cənub-qərbi (Yəmən) arasında yerləşməklə Qırmızı dənizlə Ədən körfəzini 
birləşdirir) ABŞ-ın nəzarətindədir və onun əsgərləri tərəfindən mühafizə olunur, Ormuz boğazı 
ətrafında vəziyyət isə qeyri-stabildir. Bütün bu amillər və nəhayət, Hindistanın aqressiv dəniz 
siyasəti Çin üçün potensial təhdid təşkil edir [11, s. 113]. 

Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün Çin KYT vasitəsilə, bir tərəfdən yüklərin daha eti-
barlı mühafizə olunan quru yolla daşınmasını təmin etməyi hədəfləyir, digər tərəfdənsə KYT çər-
çivəsində Tailand və Karatda kanal inşa etmək vasitəsilə Cənubi-Çin dənizini Hind okeanı ilə bir-
ləşdirməklə Malakk boğazından asılılığını minimuma endirməyə çalışır [11, s. 128]. 
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4. Sosial - demoqrafik amillər. Sosial amillər KYT-nin əsas hədəfi olmasa da (şübhəsiz, əsas 
məqsəd iqtisadi səmərədir), hər halda onların da mühüm rolu qeyd edilməlidir. 

KYT-nin əhatə etdiyi əsas region olan Cənub-Şərqi Asiya dünya əhalisinin ən çox və ən sıx 
olduğu bölgədir və bu, demoqrafik faktorun da əhəmiyyətini qabardır. Qloballaşma prosesinin 
qarşıya çıxardığı KYT marşrutu elə bir geoiqtisadi məkanı əhatə edir ki (yəni Asiya və Şərqi 
Avropa), bu regionda əhalinin çoxluğu müxtəlif niyyətli miqrasiya proseslərini də sürətləndirmiş-
dir. Azərbaycan timsalında həmin proseslərin perspektivliyini aşağıda göstərilən istiqamətlərdən 
görə bilərik: 

• KYT çərçivəsində nəqliyyat dəhlizlərinin istifadəyə verilməsi və uyğun infrastrukturun ya-
radılması və mövcud olanların təkmilləşdirilməsi beynəlxalq turizmin də inkişafına səbəb olacaq. 
Azərbaycanda turizmin ənənəvi sahələri ilə yanaşı yeni turizm növlərinin də – nəticə etibarilə mə-
dəni turizm, sağlamlıq turizmi, dağ və qış turizmi, idman turizmi, işgüzar turizm, çimərlik turizmi, 
ekoloji turizm və ov turizminin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur [12, s. 449-451]. 

• Təhsil xidmətləri. Hazırda Azərbaycanda təhsil alan tələbə, magistrant və doktorantların öl-
kələr üzrə diversifikasiyası dəfələrlə yüksəkdir. Onların arasında KYT üzərində yerləşən Çin, Hin-
distan, Pakistan, Əfqanıstan, İran, Türkiyə, Efiopiya, həmçinin ərəb ölkələri vətəndaşlarına rast 
gəlmək olar. Bundan başqa Rusiya, Şərqi və Qərbi Avropadan olan tələbələr də vardır. Son illərdə 
Azərbaycan universitetlərinin reytinqinin yüksəlməsi bu prosesin daha da sürətlənəcəyi ümidi 
yaradır. Bu sahədə KYT-nin töhfəsinin də yüksək olması şübhəsizdir. Xarici ölkələrdə təhsil alan 
Azərbaycan tələbələri ölkəmizin sosial inkişafını sürətləndirməklə yanaşı, son hesabda iqtisadi 
artıma da töhfə verir. 

• Tibbi xidmətlər. Azərbaycan vətəndaşları xarici ölkələrdə - Türkiyə, İran, İsrail, Almaniya 
və Rusiyada – müalicədən istifadə etsələr də hər halda ölkəmizdə son illərdə (I) səhiyyə sistemində 
aparılan pozitiv yönlü islahatlar, (II) müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş çoxlu sayda özəl 
klinikaların meydana gəlməsi, (III) Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqi, (IV) azərbay-
canlıların tibbin inkişaf etdiyi ölkələrdə  təhsil alması, Azərbaycanın tədricən tibb xidmətləri üzrə 
beynəlxalq mübadilədə iştirakçıya çevrilə bilməsi gözləntisi yaradır. 

• Əhali artımı. Qeyd etdiyimiz kimi, KYT marşrutunda yerləşən ölkələr dünya əhalisinin bö-
yük hissəsini təşkil edir. Digər tərəfdən bu ölkələrdə, xüsusən də Asiyada yerləşənlərdə, o cümlə-
dən Azərbaycanda eyni zamanda davamlı əhali atımı müşahidə olunur ki, bu da KYT-nin sosial 
və iqtisadi səmərəsini artırır. Sosial amil dolayı da olsa, xarici xidmət istifadəçilərinə sosial səmərə 
verməklə yanaşı qəbul edən, yəni bu xidmətləri ixrac edən ölkələrə iqtisadi səmərə də gətirir. 

5. İnfrastruktur amilləri. İnfrastrukturun təkmilləşdirilməsi yalnız KYT-nin reallaşdırılmasını 
təmin etmir, lokal və regional üstünlüklər də yaradır. Məsələn, Azərbaycanda yerləşən Ələt Bey-
nəlxalq Ticarət limanı bu ölkə ilə yanaşı, Orta Asiyadan başlamış digər Asiya ölkələrinə də səmərə 
gətirəcək. 

6. Dini amillər. KYT-nin əhatə etdiyi coğrafiya dini aspektdən çox rəngarəngdir, onun qərb 
istiqamətində yerləşən, Pakistan, Əfqanıstan, Mərkəzi Asiya, Azərbaycan, İran, Türkiyə, İraq və 
Suriya kimi ölkələrində əhalinin 90%-ndən çoxunu, Şərqdə Malayziya əhalisinin 60%-ni, ən 
böyük müsəlman ölkəsi olan İndoneziyanın 90%-ni müsəlmanlar təşkil edir. Beləliklə, 274 milyon 
əhalisi olan İndoneziya və 30 milyondan çox əhalisi olan Malayziyada birgə 200 milyondan çox, 
Pakistan, Banqladeş və Hindistanda isə 100 milyondan çox müsəlman yaşayır [14] və həm 
mərkəzi, həm də yerli dövlət orqanlarında bu ölkələrin, həmçinin yuxarıda adı çəkilən müsəlman 
ölkələrinin siyasətini müsəlmanlar müəyyənləşdirir.  

Çindən cənubda yerləşən Tailand, Myanma, Laos və Kamboca kimi ölkələrin dini Hinayan 
buddizmə, Hindistan əhalisinin 80%-dən çoxu induizmə, 13%-i İslama, Şri-Lanka əhalisinin 70%-
indən çoxu buddizmə sitayiş edirlər [11, s. 132].  

Bütün bu dini-demoqrafik amillər arasında ÇXR-in Sinzyan-Uyğur muxtar rayonunun, demək 
olar ki, bütün əhalisinin müsəlman uyğurlardan ibarət olması KYT kontekstində xüsusi önəm kəsb 
edir. Məlum olduğu kimi, Çin hökuməti Çində yaşayan müsəlman uyğurlara münasibətdə sərt 
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diskriminativ siyasət həyata keçirir – dini ayinlərin yerinə yetirilməsinə mane olur, bəzi mənbə-
lərin hökmünə görə xüsusi gettolarda saxlamaqla onları öz milli və dini köklərindən ayırmağa 
çalışırlar.  Hətta bir sıra dövlətlərin (o cümlədən ABŞ-ın və Azərbaycanın) və mötəbər beynəlxalq 
təşkilatların rəsmiləri bununla əlaqədar dəfələrlə sərt bəyannamələrlə çıxış etmişlər. Bunun səbəbi 
ondan ibarətdir ki, uyğurlarla bağlı olan aşağıda qeyd edilən başlıca amillər Çin hökuməti 
tərəfindən təhdid kimi dəyərləndirilir. 

• Əvvəla, Avrasiya coğrafiyası, o cümlədən Çin uzun müddət – eramızdan əvvəlki dövrlərdən 
başlayaraq eramızın XVIII əsrlərinədək türk imperiyalarının, o cümlədən Uyğur imperiyasının 
tərkibində olmuşdur; İkinci - uyğurların türk mənşəyi (qeyd edək ki, indi də rəsmi olaraq Sinzyan-
Uyğur muxtar rayonu Şərqi Türküstan adlanır),  hazırda mövcud olan 7 türk dövlətinin və onlarla 
birgə alyansda olan Pakistan və digər ölkələrin tədricən böyük hərbi və iqtisadi qüvvəyə çevrilmə 
ehtimalı vardır. 

• İkinci,dünyada digər monoteist konfessiya nümayəndələrinin azalması  fonunda müsəlman 
əhalinin sürətli artımı və gələcəkdə onların vəhdəti ehtimalı böyükdür. 

KYT-nin bu regionundakı əhalinin əksər hissəsinin öz dininə hörmətlə yanaşması, bəzi hallarda 
isə dinlərarası münasibətlərdə bəzi dinin nümayəndələrinin ziddiyyətli fikirləri, hətta düşmən (bir 
neçə il öncə Myanmada müsəlman əhalinin qətliamını yada salmaq kifayətdir) yanaşma tərzi 
KYT-nin reallaşdırılmasına problem yaradır. Bu münasibətlər həyatın bütün aspektlərinə - iqti-
sadiyyat, siyasət, mədəniyyət və s. sahələrə də sirayət edir. Məsələn, Çin universitetlərindən biri-
nin əməkdaşının dediyinə görə, onlar investisiya məqsədilə Laosda torpaq almaq istədikdə yerli 
əhali “torpağın Buddanın mülkiyyəti” olması səbəbi ilə bu əqddən imtina etmişlər [11, s. 132].  

Lakin digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, KYT-nin gerçəkləşdirilməsi prosesində dövlət-
lər, icmalar, bələdiyyələr, şirkətlər arasında əməkdaşlıq, həmçinin iş əsnasında insanlar arasında 
ünsiyyət həmin problemlərin çözülməsində müsbət rol oynaya bilər. 

 
Nəticə 

Qədim İpək yolunun əsaslarından az və ya çox dərəcədə istifadə edilməsi istiqaməti götürən 
KYT ayrıca götürülmüş Avrasiya ərazisini deyil, qloballaşma proseslərinin daha real göründüyü 
müasir dünyanın bütün regionlarını əhatə etmək imkanı yarada bilər. Bu mənada KYT-nin reallaş-
ması üçün “Bir kəmər, bir yol” layihəsinə cəlb olunan çoxsaylı ölkələr Çin hökumətinin apardığı 
intensiv fəaliyyət, dəhliz boyu yaradılmaqda olan dəmir və avtomobil yolu xətlərinin çəkilmə-
sində, su yolu istiqamətində limanlar tikintisində, çoxsaylı logistika mərkəzlərinin açılması kimi 
infrastrukturlarda öz nəticəsini verməkdədir. Daha vacibi odur ki, “Bir kəmər bir yol” layihəsinin 
reallaşmasına qoşulan və bu layihəyə öz töhfəsini birbaşa verən ölkələrdə və həmin ölkələrin daxil 
olduqları regionlarda sülhün, əmin-amanlığın və sosial-iqtisadi dirçəlişin dayanıqlı olması imkan-
ları çox olacaq. Bunlarla yanaşı kəmər və yol boyu iqtisadi, maliyyə, intellektual resursları bir-
ləşdirməklə ölkələrin və regionların innovasiyalar sahəsində elmi-texniki əməkdaşlığının perspek-
tivləri də böyük olacaq.  
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Социально-экономическая эффективность реализации факторов, определяющих 

инициативу “Один пояс, один путь” 
 

Резюме 
Цель исследования - Рассматривание основных причин возникновения “Инициативы 

одного пояса, одного пути” (ИПП), с факторами экономического, а также логистического 
эффекта. 

Методология исследования – сравнительный анализ, обобщение, системный подход и 
дедуктивный метод. 

Результаты исследования – даны научно-обоснованные предложения инициативой Ки-
тайской Народной Республики, ее охват наряду с Европой и развивающижся стран Азии и 
Северной Африки, которые выдвигают на переднем плане социальные и демографические 
факторы в реализации инфраструктурных проектов в рамках ИПП.  

Практическая значимость исследования – основные выводы и предложении исследо-
вания могут быть использованы при разработке инфраструктурных проектов в рамках 
ИПП. 

Оригинальность и научная новизна исследования - Во первых исследованы пробле-
мы экономических и политических факторов, которые охватывют ИПП и также проблемы 
стабильности по всему коридору в контексте современных тенденций. 

Ключевые слова: экономические факторы, инфраструктура, демографические фак-
торы, безопасность, инвестиции, международная торговля. 
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Socio-economic effieciency of the implementation of the factors determining the “One belt, 

One Road” initiative  
 

Summary 
 
The purpose of the study is to systematically studynhe main reasons for the creation of the 

“One Belt, One Road” initiative, as well as the effective factors of economic and logistical relations 
between the countries that joined the initiative. 

Research methodology - comparative analysis, generalization, systematic approach. 
Findings of the study - While the BRI being promoted by the People's Republic of China, 

making informed suggestions on more effective ways to include all the leading forces and 
directions of action in developed Asia as well as developing countries in North Africa.  

The practical significance of the research is that it can be used in the development and 
implementation of infrastructure projects that contribute to the material well-being of their 
population along with economic development within the framework of BRI in those countries by 
highlighting social and demographic factors in the countries around the road.  

The originality and scientific novelty of the research - the economic and political factors 
surrounding BRI especially transportation safety issues, the contribution of BRI globalization 
processes, and the importance of logistical effects of those processes are systematically 
investigated for the first time. 

Key words: economic factors, infrastructure, social and demographic factors, security, 
investment, international trade. 
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DAYANIQLI İNKİŞAFIN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ DÜNYA TƏCRÜBƏSİ 
 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi-Dünyanın bir neçə ölkəsində dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin qa-

baqcıl təcrübəsinin öyrənilməsindən ibarətdir. 
Tədqiqatın metodologiyası-Təcrübəsi öyrənilən ölkələrdə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi 

üsullarının öyrənilməsi, onların elmi ümumiləşdirilməsi. 
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti-Tədqiqatın nəticəsində əldə edilmiş müsbət meyillərin gələ-

cəkdə respublikamızın iqtisadiyyatında tətbiq olunması vasitəsilə dayanıqlı inkişafın təmin olun-
ma prosesinin sürətləndirilməsindən ibarətdir. 

Tədqiqatın nəticələri-Dayanıqlı inkişafın təmin olunması istiqamətində təklif edilən müsbət 
meyillər respublika iqtisadiyyatında qeyd edilən prosesə yüksək səviyyədə təkan verəcək, dinamik 
inkişafı sürətləndirəcəkdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi-Tədqiqatda nəzərdən keçirilən məsələlər, yəni daya-
nıqlı inkişafın təmin edilməsində qeyd olunan ölkələrin təcrübəsinin ölkəmizin iqtisadiyyatında 
tətbiq olunması ilk dəfə tərəfimizdən aparılmış və əldə edilən nəticələr yenidir. 

Açar sözlər: dayanıqlı inkişaf, dünya təcrübəsi, investisiya axınları, Malayziya təcrübəsi, 
Norveç təcrübəsi. 

 
Giriş 

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına qoşulan ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu konsepsiya istənilən 
ölkədə iqtisadi artım modeli kimi çıxış etməklə, həm də strateji planda etibarlı inkişafı təmin edir. 
Məhz bu və ya digər parametrlərinə görə dayanıqlı inkişaf konsepsiyasının qarşıya qoyduğu tələb-
lərin icra olunması bütün ölkələrin iqtisadiyyatı üçün yüksək əhəmiyyətə malikdir. İqtisadi inki-
şafın müasir mərhələsində dayanıqlı inkişaf iqtisadi siyasətdə prioritet kimi qəbul edilərək icra 
olunur. Hər bir ölkənin iqtisadiyyat strukturundan və aparılan siyasətin xüsusiyyətlərindən asılı 
olaraq dayanıqlı inkişaf özündə müxtəlif əlamət və fərdi parametrləri əks etdirir.  

Qeyd edilən müxtəliflik və fərdilik hər bir ölkənin iqtisadiyyatının strukturundan, dayanıqlı in-
kişafı təmin edən sahələrin və sektorların sayından, onların inkişaf səviyyəsindən, dayanıqlı inki-
şafa təsir edən siyasi, iqtisadi, sosial, təşkilati, hüquqi və s. amillərin səviyyəsindən, iqtisadiyyatda 
aparılan institusional dəyişikliklərdən, iqtisadiyyatın restrukturizasiyası prosesindən, ölkənin  stra-
teji iqtisadi hədəflərindən və seçilmiş prioritetlərdən və s. ilə əlaqədar olur.  

Sadalanan amil və parametrlərin hər birinin səviyyəsi və inkişaf dinamikası müxtəlif olduğun-
dan, onların yaratmış olduğu meyillərin fərqli olması hər bir ölkədə dayanıqlı inkişafın fərqli para-
metrlərə malik olaraq ortaya çıxmasını şərtləndirir. Şərh edilən səbəbdən də dünyanın ayrı-ayrı 
ölkələrində dayanıqlı inkişaf təcrübəsinin öyrənilməsi zərurət yaradır [2, s. 29]. 

Dünya iqtisadiyyatında son dövrlərdə baş verən volatilliklər nəticəsində ayrı-ayrı ölkələr müəy-
yən kataklizmlərlə rastlaşırlar. Yaranan mənfi meyillərin, dinamikaya əks təsir edən səbəblərin 
aradan qaldırılması, dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi üçün bu sahədə qabaqcıl təcrübəsi olan 
ölkələrin mövcud nümunələrinin öyrənilməsi vacibdir. 

Dünya ölkələrinin təcrübəsindən məlum olur ki, dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi təcrübəsinə 
malik olan çoxsaylı ölkələr mövcuddur. Sözügedən prosesin qabaqcıl təcrübəsinə malik olan öl-
kələrə Almaniyanı, İngiltərəni, Norveçi, İsveçi, ABŞ-ı, Kanadanı, İtaliyanı, Fransanı, Koreyanı, 
Yaponiyanı, Sinqapuru, Hollandiyanı, Danimarkanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini, Malayziyanı, 
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Türkiyəni və s. aid etmək olar. Qeyd edilən ölkələrdən daha qabaqcıl təcrübəyə malik olan bir 
neçəsinin timsalında dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi məsələlərinin öyrənilməsi vacibdir. 

Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin Malayziya təcrübəsi 
Bu ölkə 1957-ci ildə Böyük Britaniyanın müstəmləkələrindən xilas olmuşdur. Həmin ildən baş-

layaraq Malayziya özünün müstəqil iqtisadi siyasətini yeritməyə başlamış və tarixən qısa müddət 
ərzində uğurlar əldə etmişdir. Bu ölkənin iqtisadiyyatını xarakterizə edən ən mühüm cəhətlərdən 
biri ondan ibarət olmuşdur ki, burada iqtisadiyyatın diversifikasiyası əsas prioritet kimi qəbul olun-
muşdur. Buna səbəb isə iqtisadiyyatın tamamilə asılı olduğu neft və qaz məhsullarının, həmçinin 
qalay və kauçukun asılılığından azad olunmanın əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulması olmuşdur. 

Ölkədə aparılan diversifikasiya siyasəti dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin əsası, təməli kimi 
qəbul olunmuşdur. Elə bu əsasda da ilkin prosesə ölkədə infrastrukturun yaradılması ilə start 
verilmişdir [1, s. 42]. 

İqtisadiyyatında dayanıqlığın təmin edilməsi təcrübəsi öyrənilən Malayziyanın ən güclü inkişaf 
dövrü 1970-1990-cı illərdə olmuşdur. Bu illər ərzində ölkədə iqtisadiyyatın bütün sahələrində 
əsaslı struktur dəyişiklikləri reallaşdırılmışdır. Qeyd edilən dövr ərzində Asiyanı bürümüş böhran 
xeyli sayda ciddi problemlər yaratmışdır. Həmin problemlər Malayziyaya da öz təsirini göstərmiş-
dir. Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər bu ölkədə uğurlu 
nəticələrin əldə olunmasına səbəb olmuşdur.  

Malayziyada dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində istifadə edilən diversifikasiya prosesləri il-
kin olaraq iki mühüm istiqamət üzrə reallaşdırılmışdır. Bu istiqamətlərdən birincisi kənd təsərrü-
fatı sahəsində yaradılmışdır. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əsas diqqət əvvəllər olduğu kimi 
kauçukun istehsalına deyil, palma yağının istehsalının artırılmasına və bu mənşəli məhsul istehsa-
lının genişləndirilərək ixraca yönəldilməsinə ayrılırdı. Bu istiqamət Malayziyanın kənd təsərrü-
fatında sürətli inkişafa və fəaliyyətin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Dayanıqlı inkişafa təsir edən 
ikinci istiqamət isə ilkin məhsul istehsalı ilə məşğul olan sahələrin inkişaf etdirilərək, təkmilləşdi-
rilərək daha təkmil, müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye sahələrinin yaradılmasından, çoxsay-
lı emal müəssisələrinin təşkil olunmasından ibarət olmuşdur [3, s. 5]. 

Malayziya təcrübəsində dayanıqlı inkişafı təmin edən ən vacib parametrlərdən biri də ixracyö-
nümlü emal sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi olmuşdur. Bu sahənin inkişafı ötən əsrin 70-80-
ci illərindən daha vüsətlə başlamışdır. Bu istiqamət iqtisadiyyatın dayanıqlığını təmin edən bazis 
şərti kimi çıxış etmişdir. Məhz bu istiqamətdə fəaliyyətin daha genişləndirilməsi məqsədi ilə hö-
kümət 1968-ci ildə ölkədə “İnvestisiyaların Təşviqi Aktı”nı qəbul etmişdir. Hüquqi-normativ ba-
zanın belə möhkəmləndirilməsi ixracyönümlü şirkətlərə külli miqdarda investisiya və kapital axın-
larını təmin etmişdir. 

Ölkədə dayanıqlı inkişafın daha da etibarlı, dayanıqlı və davamlı xarakterə malik olmasının 
əsas səbəbi hökumət tərəfindən bir sıra digər vacib məsələlərin reallaşdırılmasından ibarət olma-
sından ibarətdir. Hər iki istiqamətdə çoxsaylı tədbirlərin həyata keçirilməsi bu ölkəni dayanıqlı 
inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasında qabaqcıl ölkələrdən birinə çevirmişdir.  

Həmin istiqamətdə aparılan tədbirlər çərçivəsində 2010-cu ildə Malayziyada daha bir vacib in-
kişaf proqramı qəbul olunmuşdur. Bu, iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsini təmin edən İqtisadi 
Transformasiya proqramıdır [4, s. 1]. 

Geniş əhatəli problemlərin həllini nəzərdə tutan bu sənəddə iqtisadiyyatın 12 sektoru üzrə di-
namik inkişafın təmin edilməsi məsələləri öz əksini tapmışdır. Bu sənəddən irəli gələn tələblərin 
icra edilməsi həm inkişaf üçün məhsuldar mühit yaratmış, həm də sahələrdə rəqabətqabiliyyətlili-
yin yüksəlməsini təmin etmişdir. Qeyd olunan nəticələrin əldə olunması üçün iki mühüm istiqa-
mətdə genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bunlardan birincisi iqtisadiyyatın sahələrinin 
inkişafı üçün dövlət tərəfindən dəstəyin gücləndirilməsi, ikincisi isə ölkəyə transmilli şirkətlərin 
cəlb olunmasından ibarət olmuşdur.  

Bu məqsədlə hökumət 10 milyard dollar vəsait ayıraraq, ölkənin ayrı-ayrı regionları arasında 
dəmiryol infrastrukturunu yaratmışdır [5, s. 21]. 
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Eyni ilə bu istiqamətdə fəaliyyətin genişləndirilməsi üçün qonşu dövlət olan Sinqapur ilə də 
dəmir yolları şəbəkəsi yaradılmışdır. Bu isə iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün daha bir mənbə 
yaratmışdır.  

Təcrübəsi öyrənilən ölkədə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi məqsədilə bu prosesə demək olar 
ki, bütün sahələr, o cümlədən kənd təsərrüfat, sənaye, ticarət, turizm, maliyyə xidmətləri, təhsil, 
sahibkarlıq fəaliyyəti, səhiyyə, elektronika, kommunikasiya, elm, təhsil, və s. cəlb olunmuşdur. 
Təhlillər göstərir ki, bu ölkədə 2021-ci ilin sonuna kimi dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqa-
mətində nəzərdə tutulan tədbirlər 85% yerinə yetirilmişdir. 

Malayziya təcrübəsi göstərir ki, ölkədə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin daha da etibarlı ol-
ması üçün zəif inkişaf etmiş ərazilərin inkişaf etdirilməsi vacib məsələlərdəndir. Bu məqsədlə həmin 
ərazilər arasında iqtisadi dəhlizlər yaradılmışdır. Bu dəhlizlər vasitəsilə regionların inkişaf səviyyə-
ləri arasındakı fərqi aradan qaldırmaq məqsədilə əsaslı vergi güzəştləri həyata keçirilmişdir. 

Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin Norveç təcrübəsi 
Dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına qoşulan və bu sahədə yüksək səviyyədə uğurlar əldə edən 

ölkələrdən biri də Norveçdir. Bu ölkə dayanıqlı inkişafı təmin etmək məqsədilə 1969-cu ildən 
başlayan neft siyasətindən çox səmərəli şəkildə istifadə etmişdir. Aparılan düzgün iqtisadi siyasət 
nəticəsində hal-hazırda bu ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 1 trilyon 250 milyard dolları ötmüş-
dür. Lakin valyuta ehtiyatlarının çoxluğuna baxmayaraq bu ölkədə neft vəsaitlərindən yüksək də-
rəcədə səmərəli şəkildə istifadə edilir. 

Norveç təcrübəsini təhlil edərkən görürük ki, ötən əsrin 60-70-ci illəri ərzində bu ölkənin iqti-
sadiyyatında yaranan vəziyyət ölkədə dayanıqlı inkişafı təmin etmək zərurətini vacib bir vəzifə 
kimi qarşıya qoymuşdur. Bu zərurəti yaradan problemlər aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: ölkə 
iqtisadiyyatının aparıcı sahələrində tətbiq edilən maşın, mexanizm, texnika və texnologiyaların 
həddən artıq baha olması; sənaye sektorunda baş verən geriləmələr nəticəsində iqtisadi dinamika-
nın zəifləməsi; əməyin ödəniş səviyyəsinin çox yüksək olması; əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan 
əhalinin sosial müdafiəsi xərclərinin çox yüksək səviyyədə olması; yaranmış kataklizmlər nəticə-
sində məşğulluq səviyyəsinin zəifləməsi; məşğulluq səviyyəsinin aşağı düşməsi fonunda vergi yü-
künün yüksək olması; yaranmış problemlər fonunda iqtisadiyyatın investisiya mühitinin əlverişli 
olmaması və s. [6, s. 3]. 

Norveçdə neft-qaz sənayesinin inkişafı ölkə iqtisadiyyatında bəzi mənfi meyillərin yaranmasına 
təkan vermişdir. İqtisadiyyatın bu sahəsi digər sahələrdə nisbətən cəlbedici olduğuna görə buraya 
investisiya qoyuluşları artmış, bu sahəyə peşəkar mütəxəssislərin toplanması güclənmiş, bu sahədə 
güclü artım dinamikası qeydə alınmışdır. Bütün bu meyillərin meydana gəlməsi “Holland sindro-
mu”nu gücləndirmiş, iqtisadiyyatın digər sahələri zəifləmişdir.  

Hökumət dayanıqlı inkişafı təmin etmək, iqtisadiyyatın tarazlı inkişafını bərpa etmək üçün bir 
sıra mühüm vəzifələrin həll olunmasını təxirəsalınmaz tədbir kimi qarşıya qoymuşdur. Bu tədbir-
lərə aşağıdakıları aid etmək olar: dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində mühüm rola malik olan 
insan kapitalının sürətlə inkişaf etdirilməsi; iqtisadiyyatın bütün sahələri üçün tələb olunan key-
fiyyətə malik olan yüksək səviyyəli kadrların hazırlanması; iqtisadiyyatın sahələrinin xarici mütə-
xəssislərin müdaxiləsindən azad edilməsi; ölkədə yerli istehsal sisteminin təkmilləşdirilməsi, sü-
rətli inkişafının təmin edilməsi və s. tədbirlər nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının idxaldan azad edil-
məsi; yerli sənaye istehsalının əhalinin tələbatını ödəyə biləcək səviyyəyə çatdırılması; əhalinin 
sağlamlığının qorunmasının iqtisadi siyasətdə prioritetə çevrilməsi; səhiyyə sistemində yeni tex-
nologiyaların tətbiq olunması vasitəsilə əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi; əhalinin 
aztəminatlı təbəqəsinin sosial müdafiə problemlərinin sürətlə həll edilməsi; ölkədə daxili investi-
siya qoyuluşları həcminin sürətlə artırılması üçün zəruri şəraitin yaradılması; elm və tədqiqat sa-
hələrində maliyyələşməni gücləndirmək vasitəsilə sürətli inkişafın təmin edilməsi; ölkədə təhsil 
sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması; ölkə iqtisadiyyatında ölkələrin bərabər və 
tarazlı inkişafını təmin etmək məqsədilə mərkəzləşdirilmiş əməkhaqqı sisteminin yaradılması və 
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bu vasitə ilə sahələrin hamısında əməkhaqqı səviyyələrinin bərabər parametrlərə uyğunlaşdırılma-
sı və s. [2, s. 31]. 

Norveçdə dayanıqlı inkişafı daha da etibarlı şəkildə təmin etmək məqsədi ilə 1990-cı ildə Döv-
lət Pensiya Fondu yaradılmışdır. Bu fondun funksiyası neft gəlirlərindən daha səmərəli istifadə 
etməkdən ibarətdir. Bu ölkənin təcrübəsinə görə dayanıqlı inkişafı səmərəli formada reallaşdırmaq 
məqsədi ilə bu fondun vəsaitləri ən zəruri olan aşağıdakı sahələrə yönəldilir: dayanıqlı inkişafın 
daha da möhkəmləndirilməsini təmin edə bilən uzunmüddətli strateji layihələrin reallaşdırılma-
sına, yeni iş yerlərinin açılmasına, məşğulluq səviyyəsini artıra bilən yeni texnika və texnologiya-
lara əsaslanan istehsal sahələrinin yaradılmasına, ixracyönümlü məhsul istehsalının genişləndiril-
məsinə, əhalinin sosial təminatının gücləndirilməsinə, gələcək nəslin normal həyat səviyyəsini tə-
min edəcək tədbirlərin həyata keçirilməsinə, insan kapitalının daha da inkişaf etdirilməsinə və s. 

Norveç təcrübəsinə əsasən qeyd edilən fondun fəaliyyəti dayanıqlı inkişafın təmin edilməsini 
əsas prioritet kimi qəbul etməklə əsasən aşağıdakı məqsədlərini həyata keçirir: 1) neft məhsulla-
rının satışından əldə edilən vəsaitlərin iqtisadiyyatın sahələrinə birbaşa daxil olmasının dayandı-
rılması; 2) həmin vəsaitlərin vahid fondda toplanmasının təmin edilməsi və yalnız iqtisadi zərurət 
yarandıqda onların büdcəyə transfer edilməsinə icazə verilməsi; 3) neftin satışından əldə edilən 
vəsaitlərin istənilən sahə və istiqamətdə yalnız investisiya şəklində qoyulması; 4) iqtisadiyyatda 
yarana biləcək risklərin minimallaşdırılması üçün fondun vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsi; 
5) ölkə iqtisadiyyatında dayanıqlı inkişafın etibarlı formada təmin olunması üçün fondun vəsaitlə-
rinin xərclənməsinin müstəsna olaraq ölkə Parlamentinin qərarına əsasən reallaşdırılması [8, s. 
164]. 

Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin Norveç təcrübəsi göstərir ki, bu istiqamətdə həyata ke-
çirilən bütün tədbirlər ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinin paralel olaraq eyni səviyyədə inkişaf 
etdirilməsini, neft və qaz kompleksindən asılılığın azaldılmasını özündə əks etdirir. Məhz bu məq-
sədi özündə ehtiva edən xüsusi sənəd də qəbul olunmuşdur. Bu sənəd 1970-ci ildə Norveç Parla-
mentinin Enerji Məsələləri üzrə Komitəsinin “Neft-qaz sənayesinin prinsipləri” adı altında qəbul 
etdiyi sənəddir [7, s. 35]. 

Bu sənəddə əks etdirilənlərin əsas mahiyyəti dayanıqlı inkişafın etibarlı şəkildə təmin olunması 
üçün vacib məsələlərin icra olunmasından ibarətdir. Həmin məsələlərə aşağıdakılar aiddir: iqtisa-
diyyatın aparıcı sahəsi olan neft-qaz kompleksinin inkişafı iqtisadiyyatın digər sahələrinin geri 
qalmasına şərait yaratmalıdır, bu sahənin inkişafı qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafını şərtlən-
dirməlidir. Bu məqsədlə dayanıqlı inkişafı təmin etmək üçün elə iqtisadi siyasət aparılmalıdır ki, 
sahə və sektorlarda həm üfüqi, həm də şaquli istiqamətdə sürətli inkişaf təmin edilsin. 

 
Nəticə 

Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin öyrənilməsinin dünya təcrübəsi göstərir ki, bu proses 
çoxsaylı iqtisadi faktorların və şərtlərin mövcud olduğu halda reallaşır. Məhz bu faktı nəzərə alaraq 
belə bir fikir söyləmək olar ki, istənilən ölkədə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin etibarlı olması 
üçün həm siyasi, həm iqtisadi, həm hüquqi, həm sosial, həm təşkilati, həm xarici, həm daxili və s. 
amillərin təsiri nəzərə alınaraq bu istiqamətdə düzgün fəaliyyət mexanizmi müəyyən edilməlidir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, bütün ölkələrdə dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi prosesi həm 
çətin, həm də mürəkkəb bir prosesdir. Məhz bu parametri nəzərə alaraq dövlətlər bu prosesi daimi 
olaraq öz nəzarətində saxlayır, zəruri hallarda prosesə müdaxilə edərək müxtəlif qərarlar qəbul 
edirlər. Həmin qərarlar iqtisadi, hüquqi, təşkilati və s. xarakterlərə malik olurlar.  

Qeyd edilən prosesə dövlət müdaxiləsi bu prosesin düzgün təşkil edilməsinə, strategiya və tex-
nikanın zərurət üzrə seçilməsinə, prosesin düzgün tənzimlənməsinə səbəb olur. Proses üzrə nəzər-
də tutulan tədbirlərdə kənarlaşmalar baş verdikdə dövlət dərhal müdaxilə edərək prosesə düzəlişlər 
verir, prosesi normal vəziyyətə gətirir. 

Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin Norveç və Malayziya təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir 
ki, hər iki ölkədə bu proseslə bağlı müsbət meyillər çoxdur. Həmin meyillərin metodoloji məsələ- 
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lərinin tətbiq mexanizmlərinin dərindən öyrənilməsi, həmin müsbət meyillərin bu və ya digər öl-
kədə tətbiq edilməsi ilə bağlı olaraq qərarlar verilməsi ölkələrin inkişafında səmərəli nəticələrin 
əldə edilməsinə səbəb ola bilər.  
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Мировой опыт обеспечения устойчивого развития 

 
Резюме 

Цель исследования-Изучение передового опыта обеспечения устойчивого развития в 
нескольких странах мира.  

Методология исследования-Анализ методов обеспечения устойчивого развития в 
изучаемых странах.  

Важность применения исследования – применение положительных тенденций, полу-
ченных в результате исследования, в будущем в экономике нашей страны приведет к уско-
рению процесса обеспечения устойчивого развития.  

Результаты исследования - положительные тенденции, предложенные в направлении 
устойчивого развития, дадут большой толчок данному процесу и ускорят динамическое 
развитие. 

Оригинальность и научная новизна исследования - вопросы, рассматриваемые в 
исследовании, в частности процесс применения опыта изучаемых стран в обеспечении 
устойчивого развития нашей страной являются новшеством. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, мировой опыт, инвестиционные потоки, 
опыт Малайзии, опыт Норвегии. 
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The world experience in ensuring Sustainable Development 
 

Summary 
The purpose of the study - It consists of studying the advanced practice of ensuring sustainable 

development in several countries of the world. 
The research methodology - Studying the methods of ensuring sustainable development in the 

countries whose experience is studied. 
The applied importance of the research - It consists in accelerating the process of ensuring 

sustainable development through the application of the positive trends obtained as a result of the 
research in the economy of our republic in the future. 

The results of the study - The positive trends proposed in the direction of ensuring sustainable 
development will give a high level impetus to the mentioned process in the republic's economy, 
and will accelerate dynamic development. 

Originality and scientific novelty of the research - The application of the experience of the 
countries mentioned in the study in the economy of our country was studied by us for the first 
time, and the obtained results are new. 

Key words: sustainable development, world experience, investment flows, Malaysian expe-
rience, Norwegian experience. 
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TRANSMİLLİ KORPORASİYALARIN İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİNİN 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ İQTİSADİYYATIN İNKİŞAFINDA ROLU 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – Transmilli korporasiyaların idarəetmə mexanizmlərinin iqtisadiyyatın 
inkişafında rolunun mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsidir. 

Tədqiqatın metodologiyası - Sistemli və kompleks yanaşma, müqayisəli təhlili.  
Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – Alınmış nəticələrdən ölkədə TMK-ların fəaliyyətinin daxili 

aspektlərinə gəlincə, əsas məqsəd onların fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi kimi müəyyən 
edilə bilər. Buna inhisarçılıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və investorların hüquqlarının müda-
fiəsi üçün müvafiq hüquqi aktların və qanunvericilik təşəbbüslərinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə 
nail olmaq olar. 

Tədqiqatın nəticələri – Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafında yeni innovasiyaların yaran-
ması və informasiyalaşdırma müasir TMK-ların məhsuldarlığının və rəqabət qabiliyyətinin əhə-
miyyətli dərəcədə artmasına, TMK-ların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün təklif olunan bütün 
yollar iqtisadi artımın institusional amillərindən biri kimi biznes strukturunun imkanlarından 
istifadə etməyə, eyni zamanda iqtisadiyyatın sabit və tarazlı inkişafına  töhfə verəcək. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil əsasında trans-
milli korporasiyaların idarəetmə mexanizmlərinin iqtisadiyyatın inkişafında rolunun mövcud və-
ziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi aparılmışdır.  

Açar söz: Qloballaşma, transmilli, korporasiya, beynəlxalq, ölkələrarası və s. 
 

Giriş 
Artan qloballaşma və iqtisadi həyatın transmilliləşməsi prosesində dünyanın demək olar ki, bütün 

ölkələrini əhatə edən, müxtəlif iqtisadi fəaliyyət növləri ilə səciyyələnən, müxtəlif mənşəli resursları 
birləşdirən beynəlxalq istehsalın əhəmiyyətli dərəcədə artması müşahidə olunur. Beynəlxalq istehsal 
sisteminin hərəkətverici qüvvəsi qlobal təkrar istehsal prosesində mühüm amilə çevrilmiş transmilli 
korporasiyalardır (TMK). İstehsalın beynəlmiləlləşdirilməsində, müxtəlif ölkələrin müəssisələri ara-
sında istehsal əlaqələrinin genişləndirilməsində və dərinləşməsində aparıcı rolu məhz onlar oynayır. 

Hazırda qlobal dəyər zəncirlərinin fəaliyyətində TMK-ların fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq is-
tehsalın mövcud xüsusiyyətlərini və inkişaf tendensiyalarını nəzərə alaraq əlavə tədqiqat tələb 
edən bir sıra aktual məsələlər mövcuddur.[3] 

TMK-lar çərçivəsində resursların əhəmiyyətli hissəsi yenidən bölüşdürülür. Onların gücü və 
inteqrasiya proseslərinə təsiri maliyyə, əmək, texnologiya, xammal və komponentlərin təchizatı, 
xidmətlər və satış kimi strateji əhəmiyyətli sahələrə nəzarətin cəmləşməsi ilə müəyyən edilir. Baş-
qa sözlə desək, transmilli korporasiyalar iqtisadi qloballaşma prosesinin əsas subyektidir. TMK-
ların həyata keçirdikləri strategiyalar dünya iqtisadiyyatının gələcək illərdə inkişaf vektorlarını və 
onun struktur-coğrafi xüsusiyyətlərini böyük ölçüdə müəyyən edir.  

Transmilli korporasiyalar: təsnifatı, fərqləndirici xüsusiyyətləri və beynəlxalq əlaqələrin  
inkişafında rolu 
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Birləşmiş korporasiyalar daha çoxşaxəli və mobil olur, çox vaxt transmilli olurlar. Ən çox ma-  
liyyə fondları, banklar, yəni birləşmiş korporasiyaya faktiki nəzarət etmək imkanı əldə edən şir-
kətlər olan iri səhmdarlarla belə birliklərdə bərabər münasibətlər saxlamaq daha rahatdır. 

Korporasiyalar çoxmillətli, transmilli, planetar, qlobal, dünya, transmilli, fövqəlmilli, beynəl-
xalq və s. adlanır. Terminologiyanın bu müxtəlifliyi qismən onunla əlaqədardır ki, korporasiyala-
rın fəaliyyətini təhlil edərkən onları xarakterizə etmək üçün müxtəlif meyarlardan istifadə olunur.  
Bundan əlavə, korporasiyaların fəaliyyətinin bu və ya digər tərəfini vurğulamağa çalışan Qərb 
alimləri təhlilin seçilmiş aspektinə diqqət yetirən tərifdən istifadə edirlər. Bununla belə, demək 
olar ki, bütün təriflərdə transmilli korporasiyalar beynəlxalq xarakterli fəaliyyət göstərən və de-
məli, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin subyektləri olan korporasiyalar kimi qəbul edilir.[2] 

Müasir dünyada TMK-ların strateji inkişafı çoxşaxəli xarakter daşıyır, lakin o, şübhəsiz ki, biz-
nes mühitinin qeyri-müəyyənliyini uğurla aradan qaldırmağa, rəqabətin artması və innovasiyaların 
maya dəyərinin artması hesabına xərclərin minimuma endirilməsinə, eləcə də əməliyyat çevikli-
yinə nail olmağa yönəlmişdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, TMK-ların qlobal strategi-
yaları birbaşa xarici investisiyalar üçün əlverişli milli rejim şəraitində həyata keçirilir. 

TMK-ların qlobal strategiyasının növünün seçilməsinə təsir edən amillər toplusuna iki qrup 
daxildir: 

• TMK-ların qlobal inteqrasiyasının seçimini müəyyən edən amillər; 
• yerli tələbata tez reaksiya tələb edən amillər. 
Qlobal inteqrasiyanın seçiminə kömək edən amillər sistemi “qloballaşma təzyiqi” adlanır. Bu 

amilləri iki qrupa bölmək olar: genişlənməyə kömək edən amillər və sənayenin xüsusiyyətləri ilə 
bağlı amillər. [6] 

Birinci qrup ticarətin liberallaşdırılması, qlobal maliyyə xidmətlərinin və kapital bazarlarının 
mövcudluğu və kommunikasiya texnologiyasındakı irəliləyişlərdən ibarətdir. Sənayeyə xas amil-
lərə universal istehlak ehtiyacları, qlobal istehlakçılar, qlobal rəqiblər, yüksək investisiya intensiv-
liyi və qiymətlərin aşağı salınması zərurəti daxildir. 

Yerli tələbata sürətli reaksiya tələb edən amillər sisteminə lokalizasiya təzyiqi deyilir. Yerli 
tələbata həssaslıqla cavab vermək zərurəti, istehlakçıların üstünlükləri və zövqləri, paylama kanal-
ları, biznes təcrübələri, rəqabət şərtləri ilə əvvəlcədən müəyyən edilmiş tələb növlərinə uyğunlaş-
maq üçün müxtəlif ölkələrdə məhsul təklifi və marketinq strategiyasını fərqləndirməyi tələb edir. 

TMK-ların qlobal strategiyası ən az xərc tələb edən ölkələrdə fəaliyyətlərin lokallaşdırılması, 
qlobal standartlar əsasında standartlaşdırılmış məhsulların istehsalı və qlobal miqyasda inteqrasiya 
olunmuş əməliyyatlardan istifadə etməklə və dünya bazarında bazar payı qazanmaqla beynəlxalq 
səmərəliliyin maksimuma çatdırılmasına diqqət yetirməkdən ibarətdir. TMK-lar əvvəldən qlobal 
bazarlar üçün məhsullar hazırlayır və inkişaf etdirirlər. Çox vaxt əsas bazarlarda fəaliyyət göstərən 
biznes bölmələri dizayna öz töhfəsini verir, lakin əsas şirkət məhsulu istehsala buraxdıqdan sonra 
bölmələrin rolu yalnız icraedici funksiyalara qədər azalır. 

Hazırda transmilli korporasiyalar təkcə formalaşmış iqtisadiyyatın dövlətlərinin ümummilli is-
tehsalının əsaslandığı sütun kimi deyil, həm də ən böyük beynəlxalq qruplara, o cümlədən öz 
strukturlarında istehsalın çoxsaylı xarici sahələrinə çevrilərək, tədqiqat, təchizat və marketinq xa-
rakteri daşıyan beynəlxalq arenada getdikcə daha enerjili fəaliyyət göstərir, dünya iqtisadiyyatının 
əsas gücünə çevrilir. Transmilli korporasiyalar beynəlxalq maliyyə münasibətləri konsepsiyasında 
dövlətin taleyini həll etmək üçün getdikcə daha çox şərtləndirici faktora çevrilirlər.[9] 

TMK-ların aktiv istehsal, investisiya, ticarət fəaliyyəti onlara məhsulun istehsalı və paylanma-
sının beynəlxalq tənzimlənməsi funksiyasını həyata keçirməyə imkan verir. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının ekspertlərinin fikrincə, transmilli korporasiyalar dünyada maliyyə inteqrasiyasına töh-
fə verirlər [5]. 

Xarici investisiyaların arxasında yeni texnologiyaların tətbiqi, yeni məhsul növlərinin istehsalı, 
idarəetməyə yeni baxış, ən yaxşı xarici biznes təcrübəsinin tətbiqi dayanır. Buna baxmayaraq, 
qeyd etmək lazımdır ki, dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq maliyyə münasibətləri konsepsiyasında 
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TMK-ların fəaliyyət göstərməsinin müsbət cəhətləri ilə yanaşı, onların fəaliyyət göstərdiyi bu döv-
lətlərin iqtisadiyyatlarına da mənfi təsir göstərir. 

Mütəxəssislər qeyd edirlər: 
1) TMK-ların öz fəaliyyətlərini həyata keçirdikləri bu ölkələrin maliyyə siyasətinin həyata keçi-

rilməsinə qarşı çıxmaq; 
2) qəbul edən dövlətlərin qanunvericiliyinə əməl edilməməsi. Belə ki, müxtəlif ştatlarda fəaliy-

yət göstərən TMK-ların törəmə şirkətləri dəyər köçürmə siyasəti ilə manipulyasiya etməklə dövlət 
qanunlarından məharətlə yan keçir, vergi mənfəətini bir ştatdan digərinə keçirməklə gizlədir; 

3) inkişaf etməkdə olan dövlətlərin maraqlarını məhdudlaşdıran inhisar dəyərinin təsdiqi, şərt-
lərin diktəsi. 

Ev sahibi dövlətlərin öz dövləti ilə müqayisədə birbaşa investisiya axınını məhdudlaşdırmaq 
üçün bir neçə səbəbi var (statistik faydalar sosial-siyasi təhlükələrdən üstündür).[4] 

Ümumiyyətlə, son illərdə TMK-ların fəaliyyət sferalarının genişlənməsi və intensivləşməsi ilə 
bağlı olan transmilliləşmə prosesləri kəskin şəkildə artmışdır. Bu, daha çox qarşılıqlı əlaqə prose-
sini xeyli asanlaşdıran və sürətləndirən yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının ya-
ranması ilə əlaqədar baş verdi. Əsasən aqrar iqtisadiyyatdan sənaye tipinə keçidi təmin edən Avro-
pada sənaye inqilabı nəticəsində olduğu kimi, elmi-texniki inqilabın əsaslı şəkildə fərqli mərhələsi 
dünyanın siyasi inkişafına güclü təsir göstərdi.  

TMK-lar müasir dünya iqtisadi sistemində mərkəzi yer tutur və beynəlxalq münasibətlərə bö-
yük təsir göstərir. Təhlil göstərir ki, TMK-ların təkamülü nəticəsində TMK-ların inkişafının əsas 
istiqamətlərini müəyyən edən Amerika şirkətləridir. ABŞ ilk növbədə informasiya texnologiyala-
rına yönəlmiş yeni növ transmilli korporasiya yaratmışdır. ABŞ-ın xarici ölkələrdəki ictimai diplo-
matiyası ölkələrin daxili siyasi vəziyyətinə təsir göstərmək üçün belə TMK-ların resurslarından 
fəal şəkildə istifadə edir. 

Dünyada transmilli korporasiyaların yaranmasının səbəbləri 
Dünya iqtisadiyyatının transmilliləşməsi informasiya cəmiyyətinin formalaşması və iqtisadi 

idarəetmənin postindustrial tipinə keçidlə başladı. Son bir neçə onillikdə istər siyasi iqtisadiyyat, 
istərsə də mədəni sahədə qloballaşma və inteqrasiya prosesi gedir. Müvafiq dəyişikliklər xarak-
terik olaraq öz izini əsasən iqtisadi sahədə qoyur. Bu dəyişikliklərin əsasını beynəlxalq qarşılıqlı 
əlaqə və əməkdaşlığın formalaşması və inkişafına dövlət və elmi-texniki təsir təşkil edir. Dünya 
iqtisadiyyatının transmilliləşməsi və qloballaşması prosesləri XX əsrin ikinci yarısında iqtisadi 
inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmiş, onun artımını stimullaşdırmış və nəzarət altına almışdır.[1] 

Kapitalın artıqlığı olan ölkələrdən kapital çatışmazlığı olan, lakin burada başqa istehsal amillə-
rinin mövcud olduğu ölkələrə köçürülməsi iqtisadiyyatın transmilliləşməsi prosesini müəyyən 
edir. Bu, qloballaşma konsepsiyasının yalnız bir komponentidir, yalnız öz statusunda sabitlənmiş 
davam edən biznes proseslərinə bütün dünyada transmilli şirkətlərin (TMŞ) fəaliyyəti diqqət yeti-
rir. Transmilli korporasiyalar baş ofisin olduğu ölkədən kənarda mülkiyyətçi olan, kapitala və di-
gər istehsal amillərinə tam sərəncam verən müəssisə və təşkilatlardır. İqtisadçılar müəssisəni 
Transmilli şirkət korporasiyası kimi xarakterizə edən bir sıra xüsusiyyətləri müəyyənləşdirirlər: 

• ən azı 6 ölkədə yerləşən filial və törəmə şirkətlər; 
• müəssisənin minimum dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dollarıdır; 
• 25% təşkilatın aktivlərinin ümumi dəyərində xarici aktivlərin minimum payı; 
• xarici bazardan dövriyyənin minimum həcmi şirkətin ümumi dövriyyəsinin 25%-ni təşkil edir. 
Əvvəllər bildiyimiz kimi, dövlət transmilli korporasiyaların inkişafına kömək edir, məhsulların 

satış bazarını genişləndirməyə kömək edir, hətta bəzi hallarda onların maraqlarını lobbiləşdirir. Çün-
ki TMK-lar dövlətin açıq iqtisadiyyatının struktur komponenti, inkişafın lokomotivi, dövlətin iqti-
sadiyyatını aktivləşdirən, bütövlükdə dünya miqyasında ölkənin rəqabət qabiliyyətini artıran rol oy-
nayır. 

TMK-ların mühüm üstünlüyü var: onlar qlobal bazarın tələbatını hesablamağı və nəzərə almağı  
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bacarır, eləcə də onun buraxılmasından əvvəl öz məhsuluna tələbat yaradır. Transmilli şirkətlərin 
inkişafının əsas səbəbləri bunlardır: 

• beynəlxalq valyuta sisteminin inkişafı; 
• qloballaşma; 
• maliyyə bazarı telekommunikasiyalarının inkişafı və qiymətli kağızların “populyarlaşması”; 
• dünya iqtisadiyyatının liberallaşdırılması. 
Bu gün transmilli korporasiyalar (TMK) dünya iqtisadiyyatının və beynəlxalq iqtisadi əlaqələ-

rin inkişafında mühüm elementdir. TMK-lar beynəlxalq rəqabətin kəskinləşməsinə və beynəlxalq 
əmək bölgüsünün dərinləşməsinə töhfə verir.[7] 

Xarici kapital uzun müddətdir ki, qəbul edən ölkənin təkrar istehsalı prosesinin bir hissəsidir. 
Müasir şəraitdə ölkələr öz ərazilərində TMK-ların fəaliyyətini təsdiq edirlər.  

MMC-lər üçün fəaliyyətlərində əsas üstünlük yeni perspektivli sürətlə inkişaf edən sənaye sa-
hələrinə verilir. Bu gün bunlara elektron sənaye, biotexnologiya, telekommunikasiya, informasiya 
texnologiyaları və s. daxildir. Bu siyahıda mühüm yeri kimya sənayesi (əczaçılıq), mədənçıxarma, 
avtomobil və yanacaq sənayesi tutur. 

Milliyyətinə görə demək olar ki, bütün böyük TMK-lar “Triada” ölkələrinə aiddir: ABŞ, AB, 
Yaponiya. Son illərdə dünya bazarında Çin, Hindistan, Braziliya, Argentina, Koreya və s.-nin 
TMK-ları öz fəaliyyətlərini gücləndirmişlər.Fəaliyyət əsasən elektron və elektrik sənayesinə, ya-
nacaq-energetika sektoruna, kimya və farmakologiya sənayesi və avtomobil sənayesinə aiddir. 

Transmilli şirkətlər iqtisadi təhlilin obyekti kimi 
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin hazırkı inkişafı mərhələsi bütün istehsal amilləri üçün dünya 

bazarlarının sürətlə artması ilə xarakterizə olunur ki, onların qarşılıqlı əlaqəsi yerli istehsal proses-
lərinin ictimai məhsulun təkrar istehsalı üçün vahid sistemdə birləşdirilməsinə əsas yaradır. Bütün 
region - Şərqi Avropa və MDB miqyasında sosial fəaliyyətin həm xarici, həm də daxili aspektlə-
rinə təsir göstərən geniş sosial-mədəni transformasiya şəraitində dünya iqtisadiyyatının sabit inki-
şafını təmin edən institutların rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Dünya iqtisadiyyatının mikro və makro səviyyələri arasında səmərəli əlaqəni təmin edən insti-
tusional formasiyalar növlərindən biri də fəaliyyətləri bazar və planlı idarəetmə üsullarını üzvi 
şəkildə birləşdirən transmilli institutlardır (TMİ). Beynəlxalq təşkilatların vaxtaşırı dərc olunan 
statistik məlumatları göstərir ki, TMİ-nin fəaliyyəti istehsal və marketinq imkanlarını genişləndir-
mək üçün malların, kapitalın və texnologiyanın sərbəst hərəkəti sayəsində dünya miqyasında ya-
yılan sosial təkrar istehsalın ən dinamik inkişaf edən üsullarından biridir. Milli müəssisələrin bu 
prosesə daxil edilməsi yerli iri biznesin rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün xaricdən ucuz istehsal 
amillərini cəlb etməli olan keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin prioritet vəzifələrindən biridir.[12] 

Qloballaşma, hər hansı digər sosial-iqtisadi proseslər kimi, həm böhranlarla, həm də sarsıntı-
larla xarakterizə olunur. Təcrübə göstərir ki, onun yaratdığı mürəkkəb problemlərin çoxu yalnız 
dövlətlərarası və ya dövlətlərüstü səviyyədə həll edilə bilər. XX əsrin ikinci yarısında dünya iqti-
sadiyyatının inkişafına iqtisadi tənzimləmənin dövlətlərarası formalarının, o cümlədən BVF, 
BYİB, GATT kimi institutlar vasitəsilə gücləndirilməsi də böyük ölçüdə öz töhfəsini verdi. 
Dövlətlərarası tənzimləmədə aparıcı rolu İƏİT çərçivəsində daxili və xarici iqtisadi siyasətin 
əlaqələndirilməsində sıx əməkdaşlıq edən ABŞ, Yaponiya və Avropa ölkələri oynayır. Beynəlxalq 
təşkilatların yaradılması prosesi XX əsrin ikinci yarısında başlamış və xüsusilə son 20-25 ildə fəal 
olmuşdur. 

Qloballaşma şəraitində iqtisadi münasibətlərə münasibətdə dövlətlərarası sərhədlər yeni məna 
kəsb etmişdir ki, bu da liberallaşma prinsiplərinə əsaslanan yeni tənzimləmə sisteminin yaradıl-
masını, ticarət maneələrinin aradan qaldırılmasını, kapitalın sərbəst hərəkətinin təmin edilməsini 
və s. zəruri edir. Birgə pul-maliyyə siyasətinin işlənib hazırlanması, bu sahədə milli valyutaların 
konvertasiyasını təmin etməyə qadir olan, qarşılıqlı hesablaşmaların asanlaşdırılmasına imkan ve-
rən sabitliyə nail olunması təcili zərurətə çevrilib. Müxtəlif ölkələrin sakinlərinin həyat səviyyə-
sindəki fərq inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə və onların arasında ən az inkişaf 
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etmiş və ən yoxsullara yardım və yardım məsələsini gündəmə gətirdi. Mövcud şəraitdə yeni 
tənzimləmə mexanizmlərinin axtarışında xüsusi rol beynəlxalq iqtisadi təşkilatlara həvalə 
edilmişdir.[3] 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar çoxtərəfli dövlətlərarası münasibətlər institutudur ki, onun işti-
rakçıları tərəfindən razılaşdırılmış məqsədləri, səlahiyyətləri və daimi orqanları, habelə digər kon-
kret siyasi və təşkilati normaları, o cümlədən nizamnamə, prosedur, üzvlük, qərar qəbuletmə pro-
seduru və s vardır. 

Bu dövlətlərarası institutların yaradılması formal olaraq fərqli, lakin bir-biri ilə əlaqəli vəzifə-
lərin həlli zərurətindən irəli gəlir. Bir tərəfdən, iqtisadi qloballaşma prosesi dövlət idarəetmə or-
qanlarının tənzimləmə funksiyaları ilə milli məhsuldar qüvvələrin maneəsiz inkişafı ehtiyacları 
arasında milli səviyyədə qalan problemləri və ziddiyyətləri ön plana çıxarır. Bu baxımdan dövlət-
lərarası institutlar, eləcə də onların əsasında duran razılaşdırılmış hüquq normaları milli səviyyədə 
rəqabət mühitinin pozulması cəhdlərinə mane olur.  

Müasir TMK-lar, əlavə olaraq, beynəlxalq istehsal və müvafiq beynəlxalq maliyyə və beynəl-
xalq xidmətləri yaratmış, bununla da yerli beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin qlobal münasibətlərə çev-
rilməsinə töhfə vermişlər. Müasir TMK-lar inkişafın müxtəlif mərhələlərində formalaşmış mürək-
kəb strukturlar birliyidir. TMK-ların inkişafında beş mərhələ var. Birinci mərhələdə ən mühüm 
rolu koloniyaların resurslarından istifadəyə əsaslanan “birinci nəsil” xammal TMK-ları və antiin-
hisarın zəifliyi şəraitində formalaşmış üfüqi kartel strukturları oynamışdır. O dövrdə yaranan şir-
kətlər bu gün də, məsələn, Britaniya Birliyinin Biznes Şurasında üstünlük təşkil edir. 

Fikrimizcə, beynəlxalq biznesin təşkilinin bu formasının mütləq hökmranlığından danışmaq 
çətindir, lakin o, TMK-ların spektrinin zənginləşməsində müəyyən rol oynayır. Reallıqda dünya-
nın müxtəlif ölkələrində TMK-ların inkişaf tendensiyaları eyni deyil. Sadə şəkildə aşağıdakı isti-
qamətləri adlandıra bilərik: 

• beşinci nəsil keyfiyyətcə yeni “qlobal şirkətlərin” formalaşması və “qlobal şirkətlərə” də 
çevrilən köhnə TMK-ların restrukturizasiyası (ABŞ); 

• ənənəvi sənaye sahələrində (Almaniya və digər Avropa ölkələri) yüksək ixtisaslaşmış 
aqressiv TMK-ların formalaşması; 

• xarici şirkətlərlə (Yaponiya, Cənubi Koreya) birləşmə yolu ilə böhran vəziyyətində olan 
TMK-ları dəyişdirmək cəhdi; 

• milli maliyyə-sənaye qruplarına əsaslanan ənənəvi TMK-ların yaradılması (inkişaf etməkdə 
olan ölkələr, Meksika və qismən Çin, burada TMK-lar dövlət müəssisələrinin bazasında formala-
şır); 

• faktiki olaraq yeni, yaranmaqda olan TMK-lara çevrilən çoxlu sayda orta və kiçik firmaların 
xarici ekspansiyasının gücləndirilməsi. 

İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə korporasiyaların təşkilinin xüsusiyyətləri ilə ətraflı ta-
nışlıq üç tipik modeli ayırmağa imkan verir: Anglo-Amerikan, Alman və ya kontinental Avropa 
və Yapon. Əsas fərq, ümumi məqsədlərə nail olmaq, ümumi maraqları həyata keçirmək üçün müx-
təlif maraq qruplarını birləşdirən hüquqi şəxs kimi ana korporasiyanın nəyi təşkil etdiyini, yəni 
maraq qruplarından hansının korporasiyaya daxil olduğunu və hansının onun xaricində qaldığını 
müəyyən etməkdədir. Müvafiq olaraq, korporasiyanın qarşıya qoyduğu məqsədlər də fərqlidir. 

TMK-ların aşağıdakı əsas keyfiyyət xüsusiyyətləri fərqləndirilir: 
• həyata keçirmə xüsusiyyətləri: şirkət məhsullarının əhəmiyyətli hissəsini xaricə satır və bu-

nunla da dünya bazarına əhəmiyyətli təsir göstərir; 
• istehsalın yerləşməsinin xüsusiyyətləri: onun bəzi törəmə müəssisələri və filialları xarici 

ölkələrdə yerləşir; 
• Mülkiyyət hüquqlarının xüsusiyyətləri: bu şirkətin sahibləri müxtəlif ölkələrin rezidentləri 

(vətəndaşları) dır. 
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Fəaliyyətini genişləndirən TMK-lar dünya bazarının inkişafının müxtəlif formalarından istifadə 
edirlər. Bu formalar əsasən müqavilə əsasındadır və digər firmalarda kapital iştirakını nəzərdə tut-
mur. Sürətlə inkişaf edən qloballaşmanın məhsulu, digər tərəfdən isə qlobal iqtisadi müna-
sibətlərin bütün spektrinin birbaşa iştirakçıları, qlobal iqtisadiyyatın bir növ mühərriki kimi çıxış 
edirlər. Dünya iqtisadiyyatının yeni subyektivliyi formalaşır və nəticədə bu strukturlar tərəfindən 
müəyyən edilmiş və onların maraqlarına uyğun olaraq təsis edilmiş yeni dünya nizamı yaranır. [8] 

Transmilli korporasiyaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi yolları 
Qlobal iqtisadiyyat sisteminə inteqrasiyası və dövlət tənzimlənməsinin müvafiq üsullarının, o 

cümlədən iri korporativ strukturlara münasibətdə formalaşması qloballaşma proseslərinin aşağı-
dakı şərtlər əsasında təhlilini tələb edir: 

• inkişafın perspektivləri və problemlərinin təhlili və bazar islahatları siyasətinin əsaslandırıl-
ması iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına və dünya iqtisadiyyatının elementlərinin milli iqtisadiy-
yata nüfuz etməsi nəzərə alınmaqla qurulur; 

• dövlət tənzimləmə sistemi dünya iqtisadiyyatının inkişaf tendensiyaları ilə əlaqələndirilir, 
milli kimliyin qorunması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi çərçivəsində rəqabətqabiliyyətli döv-
lətin formalaşması üçün əsas rolunu oynayır; 

• TMK-lar öz strategiyasında milli qanunvericiliyin verdiyi imkanlardan istifadə edərək dünya 
iqtisadiyyatının inkişaf tendensiyalarını nəzərə alır, ölkənin rəqabət qabiliyyətinin artırılması 
probleminin həllinə töhfə verir; 

• ölkədə fəaliyyət göstərən xarici TMK-lar ölkənin iqtisadi inkişafının keçid dövrünün 
xüsusiyyətlərini, onun resurs potensialını və bazarın həcmini nəzərə alır. 

Dünya iqtisadi münasibətləri sistemində TMK-ların rolu və fəaliyyət miqyası konkret dövlətin 
inkişafında müəyyənedici amilə çevrilir. Başqa sözlə, TMK-lar təkcə iqtisadi inkişafın deyil, həm 
də ölkələrin dövlət təhlükəsizliyi konsepsiyasını müəyyən dərəcədə müəyyən edən siyasi proses-
lərin subyektidir. Bu faktologiya TMK-ların dünya miqyasında manevr qabiliyyətini artırır, onla-
rın fəaliyyətinin qloballaşmasına və dünya bazarlarının potensialının formalaşmasına səbəb olur. 

Yerli TMK-ların struktur transformasiyaları struktur deformasiyalarının aradan qaldırılmasın-
dan və innovasiyaları qəbul etməyə və rəqabət üstünlüklərini reallaşdırmağa qadir olan yeni struk-
turun formalaşdırılmasından ibarətdir. [11] 

İnnovativ iqtisadiyyatda TMK-ların uğurla fəaliyyət göstərməsi təcrübəsi öyrənilməli və istifa-
də edilməlidir. TMK-ların idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi və onların strateji innova-
siyaların idarə edilməsi problemlərinin həlli ölkə üçün faydalı ola bilər. Birincisi, ölkə bazarında 
xarici TMK-ların fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, ölkə bazarında xarici TMK-ların 
uğur amillərini müəyyən etmək və ölkə bazarının transmilliləşdirilməsinin əsas istiqamətlərini vur-
ğulamaq vacibdir. İndiki mərhələdə dünyanın 100 böyük TMK-dan 80-i ölkədə mövcuddur. Bu, 
iqtisadiyyatımızın açıqlığından, investisiya reytinqinin və beynəlxalq statusun yüksəlməsindən, 
rəqabət mühitinin inkişafından və xarici iqtisadi əməkdaşlığın müxtəlif formalarının həyata keçi-
rilməsindən xəbər verir. 

MMC-lərin əksəriyyəti ölkə bazarının inkişafına öz məhsullarının satışı üçün şərait yaratmaqla, 
paylama şəbəkələrinə, satışdan sonrakı xidmət sistemlərinə, reklam kampaniyalarına və s. investi-
siyalar vasitəsilə başlamışdır. Bununla belə, bəzi TMK-lar tərəfdaşlarla birlikdə layihə sənədləri-
nin hazırlanması, sənaye nümunələrinin istehsalı, o cümlədən kütləvi istehsal məhsulları üçün bir-
gə müəssisələr yaratmağa başladılar. 100% xarici nəzarətdə olan bir sıra müəssisələr meydana 
çıxdı. TMK-lar on dörd sənaye sahəsində, xüsusilə elektronika və elektrik sənayesi, avtomobil, 
neft istehsalı, kimya, qida və dad sənayesi, əczaçılıq, ticarət və digər xidmətlər sahələrində təmsil 
olunur. 

Korporativ informasiya sistemlərinin və verilənlər bazalarının yaranması üçün əsas olmuş in-
formasiyalaşdırma məsələsinə toxunmamaq mümkün deyil. Korporativ məlumat bazası müvafiq 
giriş icazəsi olan hər bir işçinin lazımi məlumatları əldə edə və əldə edə biləcəyi təşkilat haqqında 
məlumat bazasıdır. [10] 
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Layihələr üzərində işləmək qabiliyyətini yüksək səviyyəli İnternet xidməti ilə birləşdirmək 
üçün intranetlər (Intranets) yaradılır. İntranet ayrıca bir şirkət daxilində təşkil edilən və fəaliyyət 
göstərən İnternet şəbəkəsidir, yəni şirkətin işçilərinə korporativ informasiya resurslarına çıxışı 
təmin etmək və proqram məhsulları və İnternet texnologiyalarından istifadə etmək üçün hazırlan-
mış bir şəbəkədir. 

İntranet bir çox xidmətlər təqdim edir.  
• Birincisi, təşkilatın işçiləri arasında, habelə təşkilatın daxili şəbəkəsi ilə İnternet alıcıları ara-

sında mesaj mübadiləsinə imkan verən poçt xidmətləri.  
• İkincisi, müxtəlif giriş imkanları olan Intranet istifadəçiləri arasında faylların qəbulunu və 

ötürülməsini təşkil edən fayl xidmətləri.  
• Üçüncüsü, İnternetə çıxışı təmin edən veb xidmətləri.  
• Dördüncüsü, şəbəkə diapazonunun etibarlılığı və mövcudluğu səbəbindən İnternetdən fərqli 

olaraq, audio məlumatların şəbəkə üzərindən ötürülməsini asanlaşdıran audio xidməti.  
• Beşincisi, İntranet Web səhifəsində videokliplərin ötürülməsini və yerləşdirilməsini təmin 

edən video xidməti.  
Onların məzmunu şirkətin fəaliyyətinin müəyyən aspektləri, yeni nailiyyətlər, texniki məlumat-

lar haqqında məlumatlarla bağlı ola bilər və həm də kadr hazırlığı üçün nəzərdə tutula bilər. Bu 
xidmətlərə əlavə olaraq, İntranetin daha bir mühüm xüsusiyyəti var: o, müxtəlif aparat platforma-
ları və əməliyyat sistemləri üzərində qurulmuş fərdi kompüterləri çətinliklə birləşdirməyə imkan 
verir [11]. 

İntranetin və xüsusən də korporativ portalların yaranması ilə bağlı institusional dəyişikliklər 
korporasiyadaxili üfüqi əlaqələrin gücləndirilməsində, maraq qruplarının formalaşdırılması yolu 
ilə işçilərin bir araya toplanmasında, bütün şöbələrin işində şəffaflığın artırılmasında və müəyyən 
dərəcədə öz ifadəsini tapır. Korporasiyanın idarəetmə strukturu dəyişir. Məsələn, bir korporasi-
yanın idarə edilməsi və nəzarəti intranet vasitəsilə əmrlər vermək və onların icrasını koordinasiya 
etmək imkanı ilə xeyli sadələşdirilmişdir. 

Beləliklə, yeni innovasiyaların yaranması və informasiyalaşdırma müasir TMK-ların məhsul-
darlığını və rəqabət qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. İnanırıq ki, TMK-ların fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi üçün təklif olunan bütün yollar iqtisadi artımın institusional amillərindən biri 
kimi biznes strukturunun imkanlarından fəal istifadə etməyə imkan verəcək və iqtisadiyyatın sabit 
və tarazlı inkişafına töhfə verəcək. 

 
Nəticə 

Tədqiqat əsasında aşağıdakı nəzəri nəticələr çıxarmaq olar. Qloballaşma bəşəriyyətin inkişa-
fında yeni dövrə çevrilmiş, onun texnoloji atributları dominant ictimai münasibətləri keyfiyyətcə 
dəyişmişdir. Qloballaşma beynəlxalq rəqabətin güclənməsinə kömək edir. Qloballaşma istehsalın 
qlobal rasionallaşdırılması və qabaqcıl texnologiyaların yayılması, eləcə də qlobal miqyasda da-
vamlı innovasiya üçün rəqabət təzyiqləri nəticəsində məhsuldarlığın artmasına səbəb ola bilər. 
Qloballaşma ölkələrə daha çox maliyyə resurslarını səfərbər etməyə imkan verir, çünki investorlar 
daha çox bazarda daha çox maliyyə alətindən istifadə edə bilirlər. Qloballaşma bəşəriyyətin 
ümumbəşəri, ilk növbədə ekoloji problemlərinin həlli üçün ciddi zəmin yaradır ki, bu da dünya 
birliyinin səylərinin birləşdirilməsi, resursların cəmləşdirilməsi, müxtəlif sahələrdə fəaliyyətlərin 
əlaqələndirilməsi ilə bağlıdır.  

Dünyanın müxtəlif ölkələrində TMK-ların inkişaf tendensiyaları eyni deyil. Sadə şəkildə 
aşağıdakı sahələri adlandırmaq olar:  

• beşinci nəsil keyfiyyətcə yeni “qlobal şirkətlərin” formalaşması və köhnə TMK-ların 
yenidən strukturlaşdırılması, onlar da “qlobal şirkətlərə” çevrilir (ABŞ);  

• ənənəvi sənaye sahələrində (Almaniya və digər Avropa ölkələri) yüksək ixtisaslaşmış 
aqressiv TMK-ların formalaşması;  
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• xarici şirkətlərlə (Yaponiya, Cənubi Koreya) birləşmə yolu ilə böhran vəziyyətində olan 
TMK-ları dəyişdirmək cəhdi;  

• milli maliyyə-sənaye qruplarına əsaslanan ənənəvi TMK-ların yaradılması (inkişaf etməkdə  
olan ölkələr, Meksika və qismən Çin, burada TMK-lar dövlət müəssisələrinin bazasında forma-
laşır);  

• faktiki olaraq yeni, yaranmaqda olan TMK-lara çevrilən çoxlu sayda orta və kiçik firmaların 
xarici ekspansiyasının gücləndirilməsi.  

Transmilli şirkət beynəlxalq biznesin ən mürəkkəb formalarından biridir. Belə bir şirkət resurs-
lar və məhsullar üçün xaricdə bazarların tapılmasında və istehsalın yerləşdirilməsində beynəlxalq 
yanaşmadan, eləcə də mənşə ölkəsinin daxilində və xaricində biznes fəaliyyətini əhatə edən qlobal 
biznes fəlsəfəsindən istifadə edir. 

Ölkədə korporativ inkişaf meyilləri bu ölkənin coğrafi, siyasi və mədəni xüsusiyyətlərinə görə 
özünəməxsus formalara malikdir. Ölkədə baş verən qlobal tendensiyalara misal olaraq transmil-
liləşmə, korporativ idarəetmə modellərinin transformasiyası, korporativ münasibətlərin demok-
ratikləşdirilməsi, korporativ qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və institusionallaşma, habelə kor-
porativ sosial məsuliyyət institutunun inkişafı göstərilə bilər.  

TMK-ların qlobal iqtisadiyyatda fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün prioritet tədbirlər ixti-
saslaşdırılmış innovasiyalara dəstək institutlarının formalaşdırılması, investisiya fəaliyyəti üçün 
qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi və innovasiyalara dövlət dəstəyi, innovativ fəaliyyətin 
idarə edilməsi üçün təşkilati mexanizmlərin yaradılması olmalıdır. Ölkədə TMK-ların fəaliyyə-
tinin daxili aspektlərinə gəlincə, əsas məqsəd onların fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi kimi 
müəyyən edilə bilər. Buna inhisarçılıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və investorların hüquqla-
rının müdafiəsi üçün müvafiq hüquqi aktların və qanunvericilik təşəbbüslərinin təkmilləşdirilməsi 
yolu ilə nail olmaq olar. Müasir TMK-lar öz idarəetmə mexanizmlərinin alətlərini fəal şəkildə 
təkmilləşdirirlər. Belə ki, TMK-lar öz fəaliyyətlərinin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması me-
todu kimi yol xəritəsi (yol xəritələrinin yaradılması) adlı metoddan istifadə edirlər. Yol xəritələri 
uzunmüddətli planlaşdırmaya diqqət yetirməyə və qarşılıqlı əlaqəni, planların müstəqilliyini yax-
şılaşdırmağa kömək edir, korporativ texnologiyanın planlaşdırılması, ehtiyacların, korporasiyanın 
güclü və zəif tərəflərinin müəyyən edilməsi üçün əsasdır. Bu proses menecerlərin düşüncəsini 
planlaşdırma prosesinin hər bir mərhələsində ən vacib prioritetlərə yönəltməyə kömək edir. Yol 
xəritələrinin yaradılması plandakı hər bir əsas qərarın tarixini izləməyə imkan verir. 
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Особенности механизмов управления транснациональными корпорациями и их роль 
в развитии экономики 

 
Резюме 

Целью исследования является oценка современного состояния роли механизмов управ-
ления транснациональных корпораций в развитии экономики 

Методология исследования - Системный и комплексный подход, сравнительный анализ 
Значимость исследования - Из полученных результатов, что касается внутренних аспек-

тов деятельности ТНК в стране, то основной целью можно определить обеспечение прозрач-
ности их деятельности. Этого можно достичь путем совершенствования соответствующих 
правовых актов и законодательных инициатив по ограничению монополистической дея-
тельности и защите прав инвесторов. 

Результатом исследования - В условиях динамичного развития экономики страны соз-
дание новых инноваций и информатизация значительно повышают производительность и 
конкурентоспособность современных ТНК, все предлагаемые пути совершенствования 
деятельности ТНК используют возможности бизнес-структуры как одного из институци-
ональных факторов экономического роста, и в то же время способствовать стабильному и 
сбалансированному развитию экономики. 
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Оригинальность и научная новизна исследования - Анализ и оценка современного сос-
тояния роли механизмов управления транснациональных корпораций в развитии экономи-
ки проведены на основе системного подхода и сравнительного анализа. 

Ключевые слова: Глобализация, транснациональная, корпорация, международная, 
межстрановая и др. 
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Features of management mechanisms of transnational corporations and their role in 

economic development 
 

Summary 
The purpose of the study is the assessment of the current state of the role of the management 

mechanisms of transnational corporations in the development of the economy. 
The research methodology - systematic and integrated approach, comparative analysis. 
The significance of the study - from the obtained results, regarding the internal aspects of the 

activity of TNCs in the country, the main goal can be defined as ensuring transparency in their 
activities. This can be achieved by improving relevant legal acts and legislative initiatives to limit 
monopolistic activities and protect the rights of investors. 

The result of the study - in the dynamic development of the country's economy, the creation 
of new innovations and informatization significantly increase the productivity and competitiveness 
of modern TNCs, all the proposed ways to improve the activity of TNCs use the opportunities of 
the business structure as one of the institutional factors of economic growth, and at the same time 
contribute to the stable and balanced development of the economy.  

Originality and scientific novelty of research - analysis and evaluation of the current state of 
the role of the management mechanisms of transnational corporations in the development of the 
economy was carried out based on a systematic approach and comparative analysis. 

Key words: Globalization, transnational, corporation, international, cross-country, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”                                      №1(68)-2023  
 

197 

UOT 338.12.015 
dos. Vaqif Məcid oğlu RAMAZANOV, 
ass. Həcər Şöhrəddin qızı VƏLİZADƏ 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

hecer6.gurbanova@bk.ru     
 

BİZNES ƏLAQƏLƏRİNİN QURULMASINDA MARKETİNQ KOMMUNİKASİYA 
SİSTEMİNİN ROLU 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Tədqiqаtın əsas məqsədi müasir dövrdə işgüzar əlaqələrin əsas element-
lərindən biri kimi marketinq kommunikasiya vasitələrini tədqiq etməkdir.  

Tədqiqatın metedologiyası – biznes əlaqələrinin  inkişafında marketinq kommunikasiyaları-
nın rolu  müşahidə, müqayisə və iqtisadi təhlil metodları əsasında araşdırılmışdır. 

Tədqiqatın tədbiqi əhəmiyyəti - Tədqiqatda şərh olunmuş müddəaları sahibkarlıq subyektləri  
işgüzar əlaqələrin qurulması prosesində nəzərə ala bilər.  

Tədqiqatın nəticələri – İşgüzar əlaqələrin qurulmasında marketinq kommunikasiya alətlərinin 
təsir imkanları araşdırılmışdır. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi – Fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq biznes əlaqələrinin qurulma-
sında marketinq kommunikasiya vasitələrinin əsas xüsusiyyətləri geniş aspektdə tədqiq olun-
muşdur. 

Açar sözlər: biznes əlaqələri, marketinq, kommunikasiya vasitələri, inteqrasiya, reklam, icti-
maiyyətlə əlaqələr. 

 
Giriş 

Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatını xarakterizə edərkən əsas olaraq biznes və onun yaratdığı 
təsir imkanlarından geniş bəhs olunur. Günümüzdə biznes iqisadiyyatın katalizatoru, əlavə dəyərin 
əsas mənbəyi, sosial-iqtisadi inkişafın mühüm faktorudur. Sadalanan mühüm keyfiyyətlər məhz 
uğurla idarə olunan biznes sayəsində reallaşdırılır. Hazırda biznes, onun idarə olunmasında rol 
oynayan subyektlərin sayı durmadan artır. Bu amil biznes, menecment sahəsinə olan yanaşmaların 
da müxtəlifliyinə zəmin yaradır. 

İşgüzar münasibətlərin inkişafında əsas meyar yüksək mənfəət əldə etmək istəyi ilə yanaşı insan 
cəmiyyətinin hər an artan hüdudsuz ehtiyaclarının tam və dolğun şəkildə ödənilməsinə töhfə ver-
məkdir. İqtisadiyyat elminin əsas qayəsi də bu məsələləri kompleks şəkildə araşdırmaq, cəmiyyə-
tin tələbatında baş verən dəyişikliklərə adekvat olaraq ən mütərəqqi yollarla yaranmış problemlə-
rin çıxış yollarını aşkarlamaqdır. Tədqiq olunan bu proseslərin fövqündə hər il yüzlərlə yeni iqti-
sadi anlayışlar, innovativ istehsal texnologiyaları cəmiyyətin tələbatının qarşılanması məqsədilə 
kəşf olunur. Yeni indikatorların tətbiq və fəaliyyət dairəsi, cəmiyyət üçün yarada biləcəyi əlavə 
dəyərin miqyası isə iqtisadiyyatın yeni inkişaf xüsusiyyətlərini xarakterizə edir. Biznes və onun 
mütərəqqi formalarının təşəkkülünü və inkişaf mərhələlərini də bu aspektdən qiymətləndirmək 
lazımdır.  

Müasir dövrdə biznes, bazar iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi olmaqla cəmiyyətin 
artan tələbatının ödənilməsində ən vacib iqtisadi kateqoriya funksiyasını yerinə yetirir. Yəni biz-
nesin iqtisadi gücu sosial fayda yaratmaqla makroiqtisadi tarazlığın əsas oriyentasiyasını təşkil 
edir. Lakin bir məqam da qeyd olunmalıdır ki, istehlak tələbi yalnız zəruri ehtiyaclar əsasında 
formalaşmır. Bu baxımdan onun miqdarını, real səviyyəsini müəyyənləşdirmək gün keçdikcə bir 
qədər də mürəkkəbləşir. Bazar iqtisadiyyatından öncəki iqtisadi sistemlərdə cəmiyyətin böyük ək-
səriyyətinin ehtiyacı yaşam şərtlərinə müvafiq şəkildə formalaşırdısa azad iqtisadi münasibətlər 
şəraitində isə ehtiyac, tələbat, tələb səviyyəsinə fərqli dəyərlər, müxtəlif kriteriyalar,çoxşaxəli 
amillər təsir göstərir. Müasir dövrdə hər bir cəmiyyətin ehtiyacı isə onun inkişaf səviyyəsinə 
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müvafiq olaraq formalaşır və müxtəliflik göstərir. Hazırda biznes subyektləri ani dəyişkənlik me-
yilləri ilə xarakterizə olunan bazar iqtisadi konyunkturunu mütəmadi şəkildə tədqiq edir, yaranmış 
vəziyyətə uyğun olaraq mühitə daha sürətli adaptasiya olunurlar. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə 
müasir sahibkarları, “innovativ ideyaların müəllifi”, “invesdiqator”, “fürsət ovçusu”, ”işgüzarlıq 
etalonu” kimi çağdaş biznes anlayışları ilə xarakterizə edirlər.  

Biznes əlaqələrinin mövcud vəziyyəti 
Hazırda biznesin inkişafı yalnız onun optimal təşkilati quruluşu, tələb olunan maliyyə təmina-

tının yetərlilik səviyyəsi ilə ölçülmür. İşgüzar əlaqələrin, inkişafı bilavasitə marketinq kam-
munikasiya vasitələrinin tətbiqi, işgüzar imicin formalaşması ilə geniş miqyasda uğur qazanır.Bu 
aspektdə marketinqin əsas 4 növünü fərqləndirmək olar. Bu dörd növ daxilində marketinq 
kommunikasiyası bir ixtisaslaşma sahəsi  kimi, ümumi marketinq kommunikasiyalarının ayrılmaz 
hissəsi kimi qəbul edilir. Bu təşkilatlanmalar aşağıdakı başlıqlar ilə müəyyənləşdirilə bilər: 

- kommunikasiya, artıq marketinq əlaqələri və ictimaiyyətlə əlaqələrlə məhdudlaşmır. digər 
funksional şöbələrlə də ünsiyyətin vacibliyini qəbul edirlər; 

- marketinq kammunikasiyası, insan resurslarının idarəedilməsində bacarıqlı kadrların işə gö-
türülməsi və əldə edilməsi üçün bir idarəetmə vasitəsi kimi istifadə olunur; 

- əmək bazarında ünsiyyətdən əlavə insan resursları menecerləri ilkin olaraq iş proseslərinin 
keyfiyyətinə nail olmaq və keyfiyyətli iş yaratmaq üçün daxili motivasiya proqramları ilə maraq-
lanırlar;  

- maliyyə menecerləri təşkilatın həyatında vacib olan maliyyə resurslarını əldə etmək üçün ün-
siyyətin imkanlarından istifadə edirlər; 

- istehsalat bölmələri orta istehsal şirkətləri ilə əlaqə qurmaq, məlumat paylaşmaq və xammal 
tədarükçüləri ilə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün ünsiyyətdən istifadə edirlər; 

-  insan resursları və maliyyə menecerləri öz sahələrində ünsiyyətin bütün məsuliyyətini daşı-
yırlar. Buraya rabitə funksiyasının mərkəzsizləşdirilməsi daxil deyil. Hər zaman təşkilat səviyyə-
sində ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi təşkilat daxilində digər bölmələrin əlaqələrini dəstəkləməlidir. 
Bunun üçün qurum daxilindəki şöbələr öz funksiyalarını yaxşı bilməlidirlər. 

Marketinq əlaqələri ilk növbədə məhsul, xidmət və marka satışını dəstəkləyən kommunikasiya 
formalarını əhatə edir. Marketinq əlaqələri əsasən marketinq miksi ilə ictimaiyyətlə əlaqələr ara-
sında fərqlə müəyyən olunur [4, s. 22]. 

Bu mövzu ilə maraqlanan elm adamlarının demək olar ki, hamısı reklamı kommunikasiya həl-
qəsinin çox vacib bir hissəsi kimi görürlər. Frazen (1984) reklamı, məhsulun xüsusiyyətlərinə 
əsaslanaraq “zehni alış hərəkətinə aparacaq” müsbət bir imic yaratmaq üçün hazırlanmış nisbi 
inandırma prosesi kimi qiymətləndirirdi. Satışın  təşviqi, satış nümayəndələrini və distribyutorları-
nı dəstəkləmək, mediada reklamları bir az daha mühüm fəaliyyət kimi ön plana çıxardır. 

Məhsulun tanıdılmasında büdcədən ən böyük pay şəxsi satış və satış idarəçiliyinə sərf olunur. 
Onun fərqləndirici xüsusiyyəti satıcı ilə potensial müştəri arasındakı birbaşa şəxsi münasibətdir. 
Buna görə fərdi müştərinin ehtiyaclarına cavab vermək daha asan olur. Fərdi satışda bir və ya daha 
çox potensial alıcı ilə satışa yönəlmiş satıcının dialoqu ön plana çıxır [3, s.112]. 

Bu sahədəki bəzi alimlər marketinqə əsaslanan ictimaiyyətlə əlaqələri marketinq kommunika-
siyasının bir vasitəsi kimi görürlər. 

Təqdimat “bir məhsul, xidmət və ya buna bənzər bir fəaliyyətlə əlaqəli əhəmiyyətli xəbərlərin 
yazılı mediada görünməsini təmin etmək və ya radio, televiziya, açıq yerlərdə heç bir sponsorun 
dəstəyi olmadan müsbət bir təsir yaratmaqdır”. Ümumilikdə, bir qurumun kommunikasiya  
büdcəsinin ən böyük hissəsi marketinq əlaqələrinə, xüsusən də reklamlara ayrılır. 

Bir çox tədqiqatçı bu sahədə çalışdıqları üçün marketinq kommunikasiyasının şüurda formala-
şan anlayışlardan daha çox təcrübəyə, sübuta yetirilə bilən həqiqətlərə əsaslanan pozitiv bir 
paradiqma (tipik nümunə) kimi qəbul etməsi təəccüblü deyil. Həqiqətən,marketinq kommunikasi-
yalarının tətbiqi ilə maraqlanan çox az insan onun mahiyyətini tam olaraq anlaya bilir. Bildiyimiz 
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kimi, şəbəkədə fəaliyyət böyük sürətlə davam edir, virtual kompaniyalar yüksək mənfəət qazanır-
lar. Bununla belə, bir çox İnternet-kompaniyalar basqa dot. comsların çiçəklənməsinə baxmaya-
raq, maliyyə uğursuzluğuna düçar olur, məsrəflərini ixtisar edir, hətta müflis olduqlarını belə elan 
edirlər [6, s. 47].  

Kastomizasiya və kastomerizasiya - kastomizasiya hər bir müştəriyə fərdi qaydada məhsul 
hazırlanmasını, satışını, xidmət göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu zaman qiymət və çatdırılma da 
diferensiallaşdırılır. Onlayn satıcılar şəbəkədə məhsulun hazırlanması və satışını sərbəst surətdə 
həyata keçirirlər. Kastomerizasiya funksional kastomizasiya ilə marketinq kastomizasiyasının 
birləşməsi əsasında yaranır. 

Kastomizasiyanın həyata keçirilməsinin bir sıra çətinlikləri və problemləri mövcuddur. Bunlara 
məhsulun fərdi müştəri üçün xüsusi olaraq hazırlanmasını, bu zaman bəzi müştərilərin məhsulu 
görmədən onu sifariş etmələrini, məhsulun hazırlanmasına başlanıldıqdan sonra müştərinin ondan 
imtina etmək imkanının olmamasını və s. aid etmək olar.  

Sahə konvergensiyası. Əvvəllər sahələrin sərhədləri dəqiq müəyyən olunmuşdu və bir sahədə 
istehsal edilən məhsul digər sahələrdə istehsal edilmirdi. Hər bir məhsulun konkret sahə mənsubiy-
yəti mövcud idi. Son dövrlərdə sahələrin sərhədləri sürətlə pozulmağa başlamış, artıq bir sahədə 
istehsal edilən məhsul digər sahələrdə də istehsal edilməyə başlamışdır. Belə bir proses müəssisə-
lərin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərmiş, onların biznes fəaliyyətinin inkişafı üçün geniş imkanlar 
yaratmışdır.  

Biznes əlaqələrində rəqəmsallaşmanın yeri və rolu 
Dünya iqtisadiyyatında, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarında baş verən dəyişik-

liklər istehsal - satış proseslərini həyata keçirən müəssisə və təşkilatların fəaliyyətində də ciddi 
dəyişikliklərə gətirib çıxarır, onları yeni, daha səmərəli strategiyalar və metodlar tətbiq etməyə 
sövq edir. Köhnə iqtisadiyyatda mövcud olan xüsusiyyətlər, prinsiplər, problemlərin həllinə ya-
naşma tərzləri də dəyişir və bu dəyişikliklər yeni iqtisadiyyatın formalaşmasına gətirib çıxarır. 
Yeni iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyətlərini həyata keçirən firmalar ənənəvi 
prinsipləri, metodları qoruyub saxlamaqla yanaşı, yeni düşüncələri, bilik və bacarıqları mənimsə-
məyə, yeni metodlar, strategiyalar tətbiq etməyə çalışırlar. Yeni iqtisadiyyatda istehlakçıların dav-
ranışında da ciddi dəyişikliklər baş verir. Mövcud bazarlarda fəaliyyət göstərən istehlakçılar ənə-
nəvi istehlakçılara, əmtəəni əsasən internet şəbəkədən əldə edən istehlakçılara və hər iki üsuldan 
istifadə edən istehlakçılara çevrilirlər. Birinci tip istehlakçıların sayı getdikcə azalır, ikinci və 
üçüncü tip istehlakçıların sayı isə durmadan artır. Əmtəə alışını həm ənənəvi, həm də internet – 
şəbəkə vasitəsilə həyata keçirən istehlakçıların sayı daha sürətlə artır. Bunu nəzərə alaraq, bu gün 
əksər firmalar həm ənənəvi, həm də onlayn bazarlarda fəaliyyət  göstərməyə üstünlük verirlər. 
Onlayn bazarlarda fəaliyyət əsasən e-biznes, e-ticarət və web-saytlar formasında həyata keçirilir. 
Dünya bazar sistemi, o cümlədən informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sürətlə inkişaf 
etməkdə, təkmilləşməkdədir. Bu proses, öz növbəsində, marketinqin kommunikasiya sisteminin 
dəyişməsini, durmadan təkmilləşdirilməsini tələb edir. Artiq istehlakçılar öz maddi ehtiyaclarını 
ənənəvi üsullarla, mağazalara gedib mal almaq qaydasında ödəməklə kifayətlənmirlər. Onlar üçün 
kompyuter arxasında əyləşib hər hansı bir mağazanın saytını açmaqla lazım olan malı almaq daha 
maraqlı görünür. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, marketinq üzrə mütəxəssislər və me-
necerlər reklam tədbirlərinin effektliyinin getdikcə aşağı düşməsinə diqqət yetirməyə başlamışlar. 
Bu da kommunikasiya sisteminin digər elementlərinə diqqəti artırmış, onların tətbiqi üzrə həyata 
keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini xeyli yüksəltmişdir. Kommunikasiya sisteminin müxtəlif 
elementləri üzrə informasiya axınının güclənməsi, yeni informasiya yayımı formalarının meydana 
gəlməsi, xüsusilə də İnternetin bu sistemə daxil olması kommunikasiya sisteminin dəyişməsi 
meyillərini gücləndirmiş, yeni, işgüzar kommunikasiyanın müasir sistemlərinin yaranmasına və 
tətbiq edilməsinə ciddi təkan vermişdir. Bu gün interaktiv marketinq kommunikasiya sisteminin 
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Əlbəttə, bu, başadüşüləndir. Çünki məhz internet marketşünaslara 
məqsədli auditoriyaya daha yaxın olmağa, hər bir istehlakçının evinə daxil olmağa imkan verir, 
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daha effektli kommunikasiya tədbiri kimi çıxış edir. Mütəxəssislər yaxşı bilirlər ki, istehlakçılarla 
əlaqə nə qədər yaxın, birbaşa olsa, onun effektliyi də bir o qədər yüksək olar, informasiya ötürül-
məsi yolunda mövcud olan xətalar xeyli azalar. Ən vacibi odur ki, internet məqsədli auditoriya 
barədə lazım olan zəruri informasiyanı asanliqla əldə etməyə imkan verir. 

Hər bir biznes fəaliyyətində inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirərkən İnternetdən istifadə edil-
məsi ən vacib problemlərin həllində o qədər yeni, analoqu olmayan kommunikasiya formaları və 
sxemləri yaratmağa imkan verir ki, bəzən, hətta firma rəhbərləri, marketşünaslar, mütəxəssislər 
belə çaşıb qalırlar. Hal-hazırda bir çox firmalar İnternet – bizneslə məşğul olmağa, elektron ticarəti 
metodlarını tətbiq etməyə çalışırlar. Lakin bunu hansı formada tətbiq etməyi müəyyənləşdirmək 
olduqca çətindir. İnternet – biznes marketinqinin əsas xüsusiyyətlərindən biri istehlakçılara istiqa-
mətlənən strategiyanın tətbiq edilməsidir. Firmalar internetdən istifadə etməklə istehlakçılara daha 
yaxın olurlar. 

İstehlakçılara, müştərilərə, tərəf-müqabillərə fərdi xidmət göstərilməsini daha incə formada və 
keyfiyyətlə təşkil etmək imkanına malik olurlar. İnternetin məhz bu üstün cəhətlərini nəzərə alaraq 
firmalar onun geniş tətbiqinə həvəs göstərirlər. Biznes fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı baxı-
mından internet layihələrin bütün növlərini şərti olaraq iki qrupa bölürlər: Birinci qrupa korporativ 
biznesin bütün İnternet – layihələrini aid etmək olar. Korporativ layihələr adlandırılan bu layihələr 
artıq mövcud olan və ənənəvi marketinq konsepsiyası əsasında həyata keçirilən biznes fəaliyyəti-
nin elektron sistem tətbiq edilməklə genişləndirilməsini nəzərdə tutur. ikinci qrup İnternet – layi-
hələrin əsas xüsusiyyəti onların qeyri-korporativ xarakterə malik olmasıdır ki, bu halda layihənin 
əsasını artıq mövcud olan biznes fəaliyyəti deyil, yeni yaranan, yalnız İnternet – layihələrdə möv-
cud olan biznes fəaliyyəti təşkil edir. İnternet - biznes layihələrinin iki qrupa bölünməsi ilk növ-
bədə bu layihələrin yaradılması və inkişafı strategiyasına, həmçinin, biznes modellərin və müvafiq 
İnternet sistemlərin xarakterinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, internetdən 
istifadə edənlər arasında elə insanlar var ki, onlar internetdən məlumat əldə etmək, yeniliklər barə-
də operativ xəbərdar olmaq, verilmiş suallara cavab almaq məqsədilə istifadə cdirlər. Onlar, öz 
növbəsində, malların və xidmətlərin istehlakçılarıdırlar. Belə ki, internetdən istifadə edənlərin ək-
səriyyəti potensial istehlakçılardır və məhz internet onların real alıcılara çevrilməsinə şərait ya-
radır, müsbət təsir göstərir. Əlbəttə, elə biznes sahələri və biznesmenlər vardır ki, onlar internetdən 
istifadə etmədən öz biznes fəaliyyətini həyata keçirirlər. Lakin müəyyən mərhələdə onlar da hiss 
edirlər ki, internetdən istifadə edənlər arasında onların potensial alıcıları ola bilər. Beləliklə həmin 
istehlakçılarla əlaqə yaratmaq arzusu yaranır və onlar kommunikasiya sisteminin yeni sahəsinə, 
internet - bazarına daxil olmaq barəda qərar qəbul edirlər. Belə qərar artıq fəaliyyət göstərən, 
mövcud biznesə aid edilir. Bu proses aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:  

- əvvəlcə internetdə iştirak etmək strategiyası işlənib hazırlanır. Bu ən məsuliyyətli mərhələ hesab 
olunur və inkişaf etmiş ölkələrin biznesmenləri artıq bunu çoxdan dərk etmişlər. Odur ki, stra-
tegiyanın hazırlanmasına məsləhətçi mütəxəssisləri cəlb edirlər. Sonradan biznesin internet hissəsi 
islənib hazırlanır və əsas biznesə tətbiq edilir. Onun köməyi ilə biznes prosesinin bir hissəsi internetə 
keçirilir. Sonradan həmin internet hissə ənənəvi və İnternet - marketinqin müxtəlif vasitələri ilə 
istehlakçılara mümkün qədər çox yaxınlaşdırılır. Bu zaman İnternet - biznesin marketinq strategi-
yasını onun ümumi strategiyası hazırlanan mərhələdə formalaşdırmaq daha məqsədəuygun hesab 
edilir. Korporativ İnternet-layihənin yaradılmasının başlanğıc mərhələsində strategiyanın əvvəlcə-
dən işlənib hazırlanması ən böyük səhvlərdən biri hesab olunur. Beləliklə, korporativ İnternet-layi-
hələrin strategiyasının əsas prinsipi satıcının istehlakçıya maksimum yaxınlaşmasıdır. Ümumiyyətlə 
bütün tip layihələrdə istehlakçılar eynilik təşkil edirlər. Lakin qeyri - korporativ internet-layihələrin 
tətbiqi zamanı istehlakçılara yaxınlaşmağın tamamilə fərqli üsulundan istifadə edilir. 

Birincisi, elə bir İnternet - layihə hazırlanmalıdır ki, o istehlakçılar üçün maraqlı olsun. Belə 
layihə ya maraqlı məzmuna malik olmalı, ya da özündə marketinq yeniliyini əks etdirməlidir. 

İkincisi, həmin internet-layihə istehlakçıları müxtəlif üsullarla cəlb edir və onlardan ən təsirlisi 
bu və ya digər xidmətin pulsuz göstərilməsidir. 
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Marketinq kammunikasiya əlqələrinin mühüm formalarından biri də ictimaiyyətlə əlaqələrdir. 
Qloballaşmanın özü ilə gətirdiyi iqtisadi, ictimai, siyasi və texnoloji dəyişmələr səbəbiylə davamlı 
olaraq inkişaf edir. PR-in fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə “işləməyin üsul və taktikaları” davamlı 
irəliləyişlər etməkdə, canlı və virtual mühit gedərək daha çox ön plana çıxmaqda, eyni zamanda 
edilən tətbiqlərə nəzarət edilməsi və ölçülməsi də asanlaşmaqdadır. PR-in fəaliyyət göstərdiyi sa-
hələrdə mütləq müəyyən qanunauyğunluqlar mövcud olur. Qanunlara bağlılıq, eyni zamanda uğur-
lu nəticələr əldə etmək baxımından da əhəmiyyətlidir. İctimaiyyətlə əlaqələr üçün beş əsas vəzifə 
sahəsi müəyyən edilir: 

- təşkilatın və ya qurumun cəmiyyətdəki mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi;  
- ictimaiyyətlə əlaqələr siyasətinin formalaşdırılması və qurulması;  
- ictimaiyyətlə əlaqələr strategiyalarının hazırlanması və seçilməsi;  
- daxili və xarici ictimai əlaqələr proqramlarının qurulması və həyata keçirilməsi: Təşkilatın 

xarici təbliğatının təqdimatları, media əlaqələrinin yaradılması və izlənməsi, şəxsi təmsilçilik və 
sponsorluq.  

- İctimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi. 
Təşkilatlar formalaşdırılarkən funksiyaları nəzərə alınır. Məsələn, bir istehsal müəssisəsi üçün 

istehsal xüsusiyyətləri və marketinq elementləri, əsas funksiya və buna müvafiq olaraq maliyyə-
mühasibat və ictimaiyyətlə əlaqələr ikinci dərəcəli funksiyalar (köməkçi xidmətlər) kimi qəbul 
edilir. Lakin xüsusilə təşkilati mədəniyyət nəzəriyyəsinə əsaslanan praktik yanaşmalarda əsas 
funksiya ünsiyyətdir. Ünsiyyət sayəsində birlik və kommunikasiya yaranır [6, s. 31].  

PR vasitəçiliyi ilə ediləcək tanıtma fəaliyyətini reklam və təbliğat vasitələri ilə edilən tanıtma 
işlərindən ayırmaq lazımdır. Reklam və təbliğat işlərinə qarşı ictimaiyyətin mütləq  reaksiyası var-
dır və bu tanıtma müəyyən bir dövrü əhatə edir. PR rəhbərliyinin tanıtma anlayışı çox uzun vədəli 
bir müddəti əhatə edir; əmək və səbir tələb edir, israrla mesajların təkrar edilməsini, hədəf kütlənin 
şüuraltına yerləşdirməyi, qalıcı bir əlaqə yaratmağı hədəfləyir. Bu cür qurulan əlaqələr həm təş-
kilata, həm də hədəf kütləyə böyük faydalar verir. 

Tanıma və Tanıtma fəaliyyətlərinin uğurlu olub-olmadığının mütləq “qiymətləndirilməsi”  la-
zımdır. PR fəaliyyətləri “ölçülə bilən” xüsusiyyətlərə malikdir. Ölçülə bilən PR fəaliyyətləri eyni 
zamanda icra edilən işləri elmi təməllərə əsaslanan, nəyin, nə üçün edildiyini göstərən xüsusi 
fəaliyyət növüdür. Tanıma və tanıtma fəaliyyətlərinin müəyyən müddət çərçivəsində ölçülməsi, 
qiymətləndirilməsi, analiz edilməsi; nəyin doğru, nəyin də səhv edildiyini ortaya çıxardır. Ölçülən 
fəaliyyətlərin nəticələri qiymətləndirilərkən səmərəsiz görülən işlər yenidən nəzərdən keçirilir, nə-
yin səhv edildiyi təsbit edilərək aradan qaldırılır. 

   

 
 

Şəkil 1. PR tədbirlərin formaları. 
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PR – də hər bir təşkilatı ictimai rəylər okeanında üzən yelkənli gəmiyə bənzətmək olar. Külək 
hansı tərəfdən əsə bilər? Və ya hansı tərəfə üzmək mümkündür? Münasibətlər varsa bu zaman 
hansı tərəfə üzməyə fikir vermək lazımdır ki, aysberqə toxunmasın. İctimai rəy – ictimaiyyətin 
nəyəsə münasibətidir. İctimai rəyi isə PR tədbirlər zamanı formalaşdırmaq olar. PR tədbirlərin bir 
sıra formaları var (şəkil 1). 

 
Nəticə 

Sonda qeyd etməliyik ki, səmərəli biznes əlaqələrinin qurulmasında sahibkarlıq subyektlərinin 
istehlak bazarına sürətli inteqrasiyasını təmin etmək üçün müəssisənin istehsal, texnoloji və maliy-
yə imkanlarını yüksəltməklə yanaşı cəmiyyət içərisində onun müsbət imicinin formalaşdırılmasına 
xüsusi diqqət yetirilməliir. Hesab edirik ki, bu aspektdə post-neft dövründə rəqabətqabiliyyətli 
istehsalın inkişafını qarşısına əsas hədəf qoymuş sahibkarlar iqtisadi fəaliyyətin  səmərəli təşkilini 
həyata keçirməklə yanaşı işgüzar tərəfdaşlar və cəmiyyətlə səmərəli əlaqələrin təşkilini marketinq 
kommunikasiya əlaqələrinin tətbiqi  ilə daha da effektli qura bilərlər. Bu amil onların strateji məq-
sədlərinə çatması üçün də həlledici rol oynaya bilər.  

 
ƏDƏBİYYAT 

1. Azərbaycanda İnformasiya Cəmiyyəti. Bakı, 2017.  
2. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı – 1997, s.154.  
3. F.Kotler. Marketinqin əsasları. Bakı – 2003, s.243.  
4. Xeyirxəbərov İ.M. “Marketinq tədqiqatları”. “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, s. 42-234. 
5. Hacıyeva L.A. “Tətbiqi marketinq tədqiqatları”. “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, s. 154-324.  
6. V.T.Əmrahov, A.Z.Qasımova, A.F.Həsənov. Aqromarketinq, dərs vəsaiti. Bakı, 2014-“Mütər-

cim” nəşriyyatı,110 səhifə. 
       

доц. Вагиф Меджид оглы Рамазанов, 
асистент. Хаджар Шохреддин кызы Вализаде 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет 
Hecer6.gurbanova@bk.ru   

 
Роль системы маркетинговых коммуникаций в построении деловых отношений 

 
Резюме 

Цель исследования - Основной целью исследования является изучение инструментов 
маркетинговых коммуникаций как одного из основных элементов деловых отношений в 
современную эпоху. 

Методология исследования - исследована роль маркетинговых коммуникаций в развитии 
деловых отношений на основе методов наблюдения, сравнения и экономического анализа. 

Прикладная значимость исследования – Положения, изложенные в исследовании, мо-
гут быть учтены хозяйственными субъектами в процессе установления деловых отношений. 

Результаты исследования - Исследована эффективность инструментов маркетинговых 
коммуникаций в установлении деловых отношений. 

Научная новизна исследования – в широком аспекте изучены основные особенности  
маркетинговых коммуникаций при установлении деловых отношений, независимо от сфе-
ры деятельности. 

Ключевые слова: деловые отношения, маркетинг, средства коммуникации, интегра-
ция, реклама, связи с общественностью. 
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The Role of the Marketing Communication System in Building Business Relationships 
 

Summary 
    The purpose of the study - The main purpose of the study is to study marketing 

communication tools as one of the main elements of business relations in the modern era. 
Research methodology - the role of marketing communications in the development of business 

relations was investigated based on the methods of observation, comparison and economic 
analysis. 

The applied significance of the study - the provisions explained in the study can be taken into 
account by business entities in the process of establishing business relations. 

The results of the research - the effectiveness of marketing communication tools in 
establishing business relations was investigated. 

Scientific novelty of the research – The main features of marketing communication tools in 
establishing business relations, regardless of the field of activity, have been studied in a wide 
aspect. 

Key words: Business relations, marketing, means of communication, integration, 
advertising, public relations. 
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tasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə 
edilən elmi nəşrlərə verdiyi tələblər əsas götürülmüşdür. 
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